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o renovar das 
esperanças do 
país, o coração 

do Brasil clama por 
um projeto de 
desenvolvimento nacional, 
que conjugue 
eficazmente 
a superação das 
disparidades que 
dilaceram a Nação 
brasileira com as 
exigências econômicas 
do desenvolvimento. 

Queremos crer que o 
Estado do Tocantins, 
com seu Plano 
Estratégico 
apresentado à 
avaliação da 
comunidade nacional 
e a sua própria gente, 
pode colaborar na 
resposta a esse clamor, 
com um novo projeto 
que se recusa a 
aceitar como simples 
quimera o sonho 
da grandeza brasileira, 
grandeza desde sempre 
sugerida pela 
potencialidade deste 
território, seus rios, 
matas, riquezas minerais, 
o estoicismo 
e a cordialidade de 
seu povo. 

Assumindo suas 
responsabilidades no 
contexto nacional, 
o Estado do Tocantins 
quer colocar suas 
pretensões de 

CARTA DO GOVERNADOR 
SAUDAÇÃO 

desenvolvimento 
dentro de um projeto 
de interesse para o Brasil. 
É desta forma 
que a mais nova 
unidade da Federação 
oferece sua contribuição a 
essa nova etapa 
do desenvolvimento 
brasileiro, na qual toma 
plena consciência de 
sua função estratégica. 

É dentro desse 
espírito de confiança 
nos destinos da Pátria que 
saudamos a todos os 
brasileiros, solidários nessa 
obra comum, 
e aos tocantinenses 
de um modo especial, 
a cuja vontade e 
capacidade de trabalho 
está entregue 
esta proposta. 
MOISÉS NOGUEIRA AVELINO 
Governador do Estado do Tocantins 
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APRESENTAÇÃO 
O PROCESSO DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DO TOCANTINS 

m sua definição mais con 
sensual, um Plano Estratégi 
co pretende definir quadros 

gerais de futuro. nos quais se con 
jugam expectativas que qualificam 
esse futuro no longo prazo, com po 
tencialidades e obstáculos presen 
tes e em perspectiva; em resumo, o 
futuro possível dentro do desejável. 

A conjugação dessas potencia 
lidades e obstáculos sempre com 
porta diferentes encaminhamentos, 
donde se torna essencial e prio 
ritário identificar o que possa ser 
considerado como "desejável": a 
preliminar essencial para a formu 
lação de um Plano Estratégico é a 
identificação das 
expectativas da 
sociedade objeto 
do plano, em rela 
ção a seu futuro 
distante, bem co 
mo do caminho a 
ser seguido para 
transformá-la do 

privada, seja para o que concerne às 
ações de alçada decisória interna, 
seja para orientar negociações em 
relação àquelas cujo comando se si 
tue em esferas externas. O Plano 
Estratégico formata o argumento 
central de desenvolvimento do Esta 
do, organizando a diversidade dos as· 
pectos setoriais num projeto coe 
rente e daí tirando seu poder de in 
dução do desenvolvimento: as 
ações propugnadas no Plano Es 
tratégico funcionam como verda 
deiros ;, nichos", prontos a induzir 
e acolher projetos concretos de 
desenvolvimento, gerados em di 
versas fontes de iniciativa. 

O processo de 
planejamento es 
tratégico condu 
zido no Tocantins 
baseou-se na ex 
pansão gradual do 
ãmbito participati 
vo, conforme ilus 
trado no Fluxogra 
ma nº 1. O proces- que é no que de- 2 

seja vir a ser. ~ so iniciou-se em 
A elaboração ~ julho de 1992 com 

do Plano Estraté- i a realização, em 
gico constitui-se, Antonio Guerra, Secretório de Planejamento Palmas, do Fórum 
assim, também numa forma de Técnico Interno, restrito aos técni- 
aprofundamento do processo de- cos do Sistema de Planejamento do 
mocrático, pela qual a sociedade é Estado, ao qual seguiu-se o Fórum 
chamada não apenas a sufragar Técnico Expandido, com a par- 
nomes respaldados por bandeiras ticipaçào de todos os segmentos 
diversas, mas a manifestar-se, pe- governamentais, realizado no mês 
los seus segmentos representa- de agosto seguinte, em Paraíso do 
tivos, sobre o próprio encami- Tocantins. 
nhamento de seu futuro, num qua- As comunidades regionais fo- 
dro que transcende governos e incli- ram chamadas a participar, enfim, 
nações partidárias. nos Fóruns Regionais de Gurupi, 

Dessa forma, um Plano Es- Palmas e Araguaína. Fechando o 
tratégico constitui-se em rnol- processo de debates, realizou-se 
dura de um" sonho coletivo" que em março de 1993 o Fórum Nacio- 
habita a área do diálogo político nal de Palmas, que se completou 
entre as diversas correntes, em agosto de 1993, com o Fórum 
para oferecer aos sucessivos Nacional de Brasília, com a apre- 
governos e à sociedade um sentaçào da versão preliminar do 
referencial de longo prazo. Plano às autoridades federais, de 

Enquanto instrumento de ges- outros estados e a outras forças 
tão, o Plano Estratégico constitui-se vivas da Nação. 
numa sinalização efetiva para o pia- Assim, pretendeu-se integrar as 
nejamento do Estado, tanto nas es- aspirações da sociedade, os níveis 
feras da administração pública de de poder e o tratamento técnico 
todos os níveis quanto na iniciativa dado ao processo, conforme ilus- 
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Fluxograma N~ 1 

PROCESSO DE . 
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 

EXPANSÃO GRADUAL DO ÂMBITO PARTICIPATIVO 

FÓRUM TÉCNICO INTERNO 
Definição de orneoços, oportvnidodes, 

ponto.s .fostes e pontos fracos 

Técnicos e executivos do sistema 
de planejamento do Estado 

T 

FÓRUM TÉCNICO EXPANDIDO 
~ Deli'niçêio de objetlvos e ações 

Técnicos e executivos do sistema 
de planejamento do Estado 

T 
FÓRUNS REGIONAIS 

Avolioçõo gerei de ameaças, 
oportunidades, objetivos e ocões 

Autoridades municipais, organizações 
não governamentais, empresários", políticos 

~ 
FÓRUM NACIONAL 

Avaliação geral de adequaçãe.s das 
estratégias de desénvolvimento do Iocontins 

aos planos nocionol e rnundiol 
Autoridades governamentais, organizações 
não governamentais, empresários/ políticos 

T 

PLANO ESTRATÉGICO 
Orientações estratégicas 

Eixo estratégico 
Diretrizes setoriais para o desenvolvimento 
Referências- para formulação de projetos 

Projetos estruturantes 

trado no Fluxograma nº 2. 
Como preliminar necessária à 

ambientação das perspectivas 
regionais de desenvolvimento, o 
processo de planejamento estraté 
gico do Estado do Tocantins pro 
põe uma hipótese de consenso 
sobre a natureza da crise brasileira 
e sua ligação com a definição de 
uma nova estratégia de inserção na 
economia mundial, em substitui 
ção ao esgotado modelo de desen 
volvimento do pós-guerra. 

Realmente, o desenvolvimento 
do Tocantins só ganha consistên 
cia estratégica, identidade e viabili 
dade política quando pensado em 
articulação com um projeto nacio 
nal que dê resposta ao gravíssimo 
dualismo econõmico-social brasilei 
ro, em grande parte conseqüência 
da própria lógica do referido mode 
lo, conseqüência esta que, embora 
disfarçada enquanto este se mos- 



Fluxograma Nº 2 

PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
INTERAÇÃO ENTRE O ÂMBITO PAR'!'ICIPATIVO E O TRATAMENTO TÉCNICO 

trou dinâmico, revelou 
se em toda a sua gran 
deza ao longo da crise 
dos anos 80. 

Nessas condições, 
assume-se como pres 
suposto de ética social 
e de viabilidade políti 
ca, que esta nova estra 
tégia terá seu óbvio 
conteúdo modernizan 
te contido no fato de se 
mostrar capaz de con- 
jugar eficazmente a su 
peração das disparida 
des que dilaceram a 
Nação brasileira com 
as exigências econô- 
micas do desenvolvi 
mente - ditadas pelas 
novas condições de in 
serção numa economia 
internacional em acele- 
rada reestruturação - e, 
como pressuposto de 
viabilidade técnica, o 
fato de fundamentar-se 
em efetivas potenciali- 
dades nacionais, de 
maneira a não alienar- 
se em meras proposi- 
ções voluntaristas. Tra- 
ta-se agora de fazer 
valer as potencialida- 
des adormecidas do 
País, representadas 
pelas regiões e seg- 
mentos sociais até 
aqui marginalizados 
do processo de de 
senvolvimento, dentro de um 
novo projeto nacional que se po 
nha em linha de coerência com 
a reestruturação da economia 
mundial que vem se operando. 

Esta a estratégia da viabilidade, 
tanto para o Projeto do Tocantins 
no contexto nacional, quanto para 
um Projeto Nacional, no contexto 
internacional. 

Assim, não é apenas por gosto 
de extrapolar sua própria esfera 
que o processo de planejamento 
estratégico do Tocantins se vê ins 
tado a inserir-se no esboço de um 
Projeto Nacional de Desenvolvi- 

ÂMBITO 
PARTICIPATIVO 
1. Fórum 
técnico interno 

---• i---- ldentificoção de- 1 
ameaças e oportuni~ 

___ __,i_+--- -==---- 
1 . Análise e complementação 

da identificação 
2. Enfoques setoriais 

PRODUTO 

2. Fórum 
técnico expandido -- 

3. Fóruns 
regionais 

4. Fórum 
nacional 

5. Fórum 
técnico interno 

1. Análise e complementação 

das ações :J 2. Apropriação e formulação 
regional das ações 

., 

TRATAMENTO 
TÉCNICO 

•• Elaboração 
técnica preliminar 

•• Elaboração 
técnica setorializada 

Elaboração preliminar 
do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento 

l. Contribuição e L 
i nteraçõo nacional 

2. Definição de projetos de 
articulação estadual e nacional 

•• Elaboração final 
do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento 

•• [__ Aprovação do Governad~ ~,-------- 

Institucionalização 

i 
t 

~ogramade L Comunicação Social 

Elaboração de projetos e 
planos plurianuais 

Definição de investimentos 
Orçamenta programa 

., 
Institucionalização 

menta, mas sim pela consciência 
de que, ficando aquém, resumir-se 
ia à listagem de um rol de carên 
cias e de potencialidades que soa 
riam aos ouvidos da Nação como 
eco de suas próprias perplexida 
des, não levando rigorosamente a 
lugar nenhum. 

Claro, de um lado, que o T ocan 
tins acredita que neste novo Pro 
jeto Nacional cabe-lhe uma função 
estratégica a desempenhar, o que 
justifica a iniciativa pelo ângulo do 
interesse próprio; mas, de outro la 
do, se mostra consciente de sua 
responsabilidade, como unidade fe 
derada, em participar da busca de 
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rumos para o País, a despeito da 
modéstia de sua posição no cená 
rio nacional. Como diz o lema dos 
eventos participativos, numa dupla 
alusão à posição geográfica do Es 
tado do Tocantins e ao sentimento 
da Nação: O CORAÇÃO DO 
BRASIL CLAMA POR UM 
PROJETO DE DESENVOL Vf 
MENTO NACIONAL. Que Deus 
nos ajude a implementá-lo. 

ANTONIO JOSÉ GUERRA 
Secretório-Chefe da Assessoria de 
Planejamento e Coordenação 



A perspectiva em que se coloca 
o Plano Estratégico do Estado 
do Tocantins é a de uma área 

aberta à próxima etapa de expansão da 
economia brasileira, no rumo de sua nova 
inserção na economia mundial. Este 
movimento, que será naturalmente 
capitaneado pelas atividades mais aptas a 
uma rápida resposta às condições de 
integração competitiva aos fluxos 
internacionais do comércio, privilegia as 
atividades agropecuárias, para algumas das 
quais o Tocantins apresenta excepcionais 
vantagens comparativas no contexto 
brasileiro e mundial, quer por permanecer 
como área de fronteira agrícola, quer por 
suas condições naturais favorecidas de solo, 
água e clima, quer ainda por sua posição 
geográfica estratégica em relação às regiões 
Norte, Nordeste, Centro - Oeste e Leste do 
País e aos principais mercados internacio 
nais. 

No quadro das irens] armações 
estruturais da economia mundiat das 
exigências que faz recair sobre a eco 
nomia brasileira e das oportunidades 
que lhe abre, esta perspectiva aponta 
para a ocupação acelerada do ter 
ritório tocanlinense, a partir dos 
seguintes pressupostos principais: 

• A reestruturação da economia 
mundial, deflagrada na década de 80, 
reproduz em essência os fenômenos 
observados no entorno das duas gran 
des guerras da primeira metade do 
século, configurando um novo salto do 
centro desenvolvido para um patamar 
de produtividade mais elevado. A esse 
novo patamar, o conjunto do setor in 
dustrial brasileiro não tem como as 
cender como um todo, em razão, entre 
outras, da interrupção havida na última 
década, dos fluxos de capitais-tecno 
logia, do centro para a periferia. 

• A fixação desse patamar mais 
elevado, naturalmente, vale para todos 
os setores de atividade e não só para o 
setor industrial. Assim, a própria 
continuidade das atividades agrícolas 
resulta limitada no centro desenvolvido 
(considerando a baixa resposta dessas 
atividades, nos moldes em que já é 
praticada no mundo desenvolvido, a 
novos incrementos de produtividade). 
Conforma-se, assim, uma tendência de 
transferência dessas atividades para as 
áreas periféricas. A tendência é que o 
centro desenvolvido se reserve cada vez 
mais às atividades agrícolas mais 
sofisticadas, enquanto as remanescentes 
de sua força de trabalho ainda 
empregada no campo se orientariam 

INTRODUÇÃO 
PRESSUPOSTOS CENTRAIS DO PLANO ESTRATÉGICO 
DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS A inserião 

brasileira na 
economia mundial 

aponta para a 

Canais de irrigoçào, Projeto Formoso. 

para outras atividades, até mesmo, even 
tualmente, para a emigração. 

• Esta nova divisão internacional do 
trabalho, para a qual aponta esta tendência, 
abre ao Brasil o papel de moderno produtor 
de alimentos e insumos de origem agrícola 
em larga escala, do qual o mundo 
desenvolvido não pode prescindir. A F AO 
tem já para esta década a visão da década 
da fome, não só pela má distribuição da 
produção, mas pela falta absoluta de 
alimentos, tomando urgente a exploração 
das fronteiras agrícolas ainda existentes no 
mundo, dentre as quais destaca-se o Brasil. 

• A inserção da economia brasileira 
na economia mundial, assim re 
estruturada, aponta para o favore 
cimento da agropecuária, não só porque 
esta se coloca no rumo da divisão 
internacional do trabalho que vem se 
esboçando, como também pela razão 
técnica de se mostrar possível aliar, 
neste segmento, vantagens competitivas 
naturais com o acesso facilitado às 
tecnologias de alta produtividade. Esta 
reorientação em favor das atividades 
agropecuárias exercidas em padrões 
modernos vem, de resto, sendo atestada 
nos tempos recentes, pelo contraste 
entre a prosperidade ostentada pelas 
áreas rurais de maior desenvolvimento 
do País e a crise em que se debatem as 
áreas industriais. A agropecuária assim 
entendida não é, pois, como já foi na 
cultura nacional, sinal de atraso, mas de 
riqueza abundante e distribuída, além de 
sólido patamar para o desenvolvimento 
de outras atividades. 

• Internamente, esta nova inserção 
nas escalas que se prenunciam 
pressupõe ganhos de produtividade 
substanciais no conjunto das atividades 
agrícolas, requerendo áreas agricultáveis 
em dimensões expressivas e próprias à 
mecanização e à irrigação, nas quais ê 
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abundante o Estado do Tocantins. 
• Estar integrado a um sistema 

econômico significa, tanto quanto 
participar competitivamente de seus 
fluxos de troca de mercadorias, 
participar dos fluxos de capitais que se 
processam em seu interior. Nesse 
sentido , a reestruturação exigida do 
setor industrial brasileiro, mesmo que 
preferencialmente orientada para o 
abastecimento do mercado interno, 
coloca também a necessidade de 
elevação do patamar de produtividade 
deste setor de atividade, de maneira a 
que se torne apto a receber o afluxo de 
capitais externos. 

• Esta reestruturação exigida do 
setor industrial vai no sentido do 
aumento da relação capital/trabalho em 
suas atividades produtivas, reduzindo 
seu potencial de participação relativa no 
emprego total, o que exige a ampliação 
do emprego através de outros setores. 

• A diminuição do emprego no setor 
industrial, mesmo que posta em termos 
apenas relativos, determinará o cres 
cimento do excedente de mão-de-obra, 
que tenderá a pressionar ainda mais os 
equipamentos urbanos e as cidades 
inchadas, se não houver a criação de 
novas frentes de oferta de trabalho. É 
nesse sentido que se faz necessária a 
criação de pólos desconcentrados, 
adequadamente equipados para esta 
função. Nesta perspectiva, o Tocantins 
poderá ocupar posição privilegiada, 
multiplicando muitas vezes, no 
horizonte do Plano, a aluai população 
do Estado, hoje de cerca de I milhão de 
habitantes. Esta população se orientaria 
tanto para a atividade econômica prin 
cipal ( a agropecuária) como para as ativi 
dades industriais e de serviços. 
periféricas ao crescimento da atividade 
principal 



No giro do mundo, o Brasil, que des 
de fins da li Guerra experimentava um 
bem definido surto de desenvolvimento, 
encontra-se, desde o início da década de 
80, mergulhado no que sob muitos as 
pectos se caracteriza como a pior crise 
de sua história. Segundo dados oficiais, 
computam-se hoje, dentre a população 
brasileira, cerca de 30 milhões de mi 
seráveis e 40 milhões de habitantes vi 
vendo nas imediações da linha da po 
breza, somando perto de 50% da popu 
lação às margens dos benefícios do de 
senvolvimento. Essa é a dimensão da 
crise e também da oportunidade. O 
Brasil é hoje no mundo uma das poucas 
"nações por construir", onde, ao mesmo 
tempo, se apresentam condições ob 
jetivas para uma rápida superação do 
quadro que a deprime: uma indústria 
integrada, terras agricultáveis semi-vir 
gens em dimensões capazes de alterar 
o mapa económico do mundo, gigan 
tesco estoque de recursos naturais de 
todo o tipo, uma massa crítica de 
recursos humanos, um acervo tecno 
lógico básico considerável, razoável ca 
pacitação científica, e um enorme mer 
cado potencial capaz de pesar deci 
sivamente no equilíbrio econômico mun 
dial. 

Desde a última década todo esse 
formidável capital tem sido em grande 
parte mantido inerte e em estado de 
deterioração, seja em nome de duvi 
dosas premissas ou de abordagens in 
suficientes, seja por força da dificuldade 
política para sua arregimentação. Nada 
a estranhar: é dessa combinação que 
desde sempre se nutrem as crises aqui 
e alhures; nada também porque deses 
perar: desde sempre, na presença de 
condições objetivas minimamente 
favoráveis, mais cedo ou mais tarde, por 
força das próprias tensões que se geram 
no interior da crise, essa paralisia se 
rompe, abrindo espaço para o novo em 
todas as suas dimensões, num fe 
nõmeno sociológico conhecido e de 
desdobramentos previsíveis, natural 
mente precedido da própria aceleração 
da crise nos seus aspectos ético, social, 
político, intelectual e, finalmente, 
financeiro. 

Tudo indica que começamos a viver 

PARTE 1 
O CONTEXTO NACIONAL DE PLANEJAMENTO 
E A INSERÇÃO ESTRATÉGICA DO TOCANTINS 

esse momento de irrupção, no entrecho 
que dos três cenários que hoje se abrem 
para o País, na perspectiva da reinserção 
brasileira na economia mundial e à luz da 
longa experiência da crise: o da Rees 
truturação Conservadora, o da Inércia 
Degenerativa e o da Reestruturação So 
cial Produtiva, como os poderíamos 
chamar, cujos traços gerais são apre 
sentados a seguir. 

1 . 1 - Reestruturação Conservadora 

O primeiro cenário - Reestruturação 
Conservadora - se põe na linha de 
continuidade do ideário que se vem 
constituindo no caldo de cultura da 
longevidade da crise dos anos 80. Sua 
possibilidade de sobrevida ressente-se, 
de um lado, da desmoralização prática 
desse ideário, imposta pela longa 
vivência da crise, enquanto, de outro 
lado, beneficia-se da dificuldade técnica 
e política de se colocar de pé uma 
alternativa conceitualmente rigorosa, 
para embasar a sua superação em clima 
de consenso nacional e de respaldo inter 
nacional, bem como capaz de ser ope 
rada sem desestruturar de vez o País. 

Nessa contradição - habitual nos 
quadros históricos que exigem inflexão 
de trajetória - adquire a Reestruturação 
Conservadora tons de um voluntarismo 
alienado, ao aferrar-se à pretensão de 
alcançar um padrão de modernidade 
preso ao paradigma tecnológico indus 
trial do mundo desenvolvido, cuja conse 
cução só pode ser pensada na própria 
abstração da crise, pois justamente o 
que mais a caracteriza é a interrupção do 
processo de transferência de capitais 
tecnologias do centro para a periferia, 
que, no pós-guerra, vinha criando pelo 
terceiro mundo as chamadas "novas 
economias industrializadas", dentre as 
quais o Brasil ocupou lugar de destaque. 
Naturalmente, sem a ajuda desses 
capitais-tecnologias, torna-se difícil 
imaginar como alçar o assim anterior 
mente constituído setor industrial 
moderno da economia brasileira, como 
um todo, aos novos patamares de 
produtividade exigidos pela revolução 
científico-tecnológica vivida pelo mundo 
desenvolvido na década de 80. 

De fato, diante de uma situação 
como essa, duas ordens de atitudes 
lógicas são possíveis: a de creditar pas 
sivamente o retorno às condições ante 
riores à retomada da iniciativa pelo 
centro desenvolvido - no interregno pro 
movendo-se apenas algumas mudanças 
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qualitativas, de natureza institucional, 
destinadas a facilitar o retorno - ou a ati 
tude de partir para uma ação positiva de 
reestruturação interna, utilizando a 
potencialidade de desenvolvimento auto 
nomo nacional e estrategicamente 
orientada para a exploração de novas 
possibilidades de inserção internacional. 

É no contexto das atitudes da pri 
meira natureza que adquire racionalidade 
o compasso de espera das políticas de 
estabilização, que marcaram toda a "dé 
cada perdida", em cuja lógica a contrapar 
tida nacional para a reinserção resume 
se à estabilização econômica, procurada 
de forma direta e bastante em si mesma, 
e às reformas institucionais no sentido 
do livre comércio e da abertura de novas 
opçôes e maiores facilidades para o 
investimento externo. 

A dificuldade é que nesse jogo de 
impasses já se vão treze anos, ao longo 
dos quais metade da população brasilei 
ra viu-se condenada a vegetar entre a mi 
séria e a pobreza, assistindo o desfilar da 
longa série de fracassos de todos os pla 
nos econômicos - ortodoxos e heterodo 
xos -que assumiram essa premissa, sem 
a criação de qualquer perspectiva du 
radoura, seja de estabilização, seja de 
desenvolvimento. 

1.2. A Inércia Degenerativa 

É neste clima de falência das tenta 
tivas de reestruturação, dentro da visão 
tradicional, conservadora, que surge a 
ameaça do segundo cenário: o da Inércia 
Degenerativa. Este cenário tende a 
prevalecer em seqüência a situações de 
impasse político, os interesses divergen 
tes compensando-se mutuamente e não 
permitindo a formação de um consenso 



rmrurno em torno de qualquer novo 
Projeto Nacional de Desenvolvimento. 

Neste quadro, é de se prever o apro 
fundamento da "estaqflaçao" (estag 
nação econômica com altos índices de 
inflação) e a prevalência, a nível de 
recursos públicos, de um distributivismo 
primário, impedindo a definição de 
prioridades nacionais e, portanto, de 
qualquer ação orientada para a supe 
ração da crise e mesmo para a simples 
estabilização limitada. Neste cenário, do 
qual muitos traços já são presentes, 
cresce o corporativismo - de classes 
sociais, setores econômicos e regiões - 
e a crise pode assumir um definitivo 
caráter crônico, numa perspectiva de 
empobrecimento que multiplicará os 
efeitos da "década perdida", mergulhando 
o País num misto de revolta e apatia. 

Nesse cenário, vêem-se ameaçadas 
a própria unidade nacional e a continui 
dade do regime democrático. Conside 
rando-se os elementos presentes na 
situação atual do País, este mostra-se o 
verdadeiro "cenário tendencial", uma vez 
que ele não pressupõe rupturas, seja 
pela hiperinflaçào, seja pela conformação 
de um novo Projeto Nacional de Desen 
volvimento. 

1 .3. Reestruturação Social Produtiva 

Nesse contexto político torna-se im 
perativa uma segunda ordem de atitudes 
diante da crise: a da procura de novas 
orientações capazes de dar origem a um 
novo processo de desenvolvimento, via 
potencialidades endógenas do País, 
conformando um terceiro cenário - o da 
Reestruturação Social Produtiva. 

Fiel ao preceito maior da vinculação 
internacional de qualquer novo projeto 
de desenvolvimento nacional (requisito 
cuja apropriação, em termos de con 
senso, mostra-se como a grande con 
quista política da crise), este não seria 
um cenário isolacionista, mas um cená 
rio integrador do País no concerto inter 
nacional, decorrente de uma nova divisão 
do trabalho a nível mundial, coerente 
com as potencialidades e as vantagens 
comparativas nacionais. De outro lado, 
por ser um cenário inovador, ele requer, 
mais do que os outros, aguda percepção 
técnica e política, reunindo, em contra 
partida, maiores condições de viabilidade 
social e econômica, nos planos interno 
e internacional. Seria, em síntese, o 
cenário emergente das circunvoluções 
da crise, o filho gerado em parto dolorido. 
A orientação geral deste cenário seria a 

da incorporação, ao processo produtivo, 
das grandes massas marginalizadas e 
em processo de marginalização, viabi 
lizando melhor distribuição de renda e do 
capital. Por esta via se estaria ampliando 
a base econômica interna, para dar 
sustentação ao desenvolvimento da 
indústria nacional moderna, ao mesmo 
tempo em que se estaria viabilizando 
uma nova etapa de atração de capitais 
internacionais e de fortalecimento da 
unidade nacional, pela ampliação do 
mercado interno e pela redução dos 
desequilíbrios inter-regionais, que 
ameaçam desagregar o País, não só do 
ponto de vista econômico, mas dos 
outros componentes do processo social. 

2.1. A Articulação do Projeto 
do Tocantins a um Projeto Nacional 

É sobre esse pano de fundo que se 
coloca o Plano Estratégico de Desen 
volvimento do Estado do Tocantins, 
como contribuição de uma unidade da 
Federação que deseja e necessita 
colocar suas pretensões de desenvol 
vimento no contexto de um projeto de 
interesse para o Brasil. Seria de fato 
impensável e fantasioso pretender 
se, neste quadro de crise nacional, 
equacionar o desenuoluimento do 
Tocantins - a despeito da particu 
laridade de suas potencialidades e 
enormes carências - abstraindo-se o 
quadro maior da problemática e dos 
rumos da Nação. Na verdade, nas 
condições atuais do País, constitui-se em 
pré-requisito de qualquer plano parcial - 
de corte setorial ou regional - integrar-se 
ao esforço de construção de uma 
trajetória nacional, sob pena de que tudo 
perca consistência, exija dobrados 
esforços, produza menores resultados e, 
quiçá, se frustre sob a poeira do tempo, 
no esforço inútil de correção de distor 
ções parciais numa perspectiva geral de 
decadência. 

2.2. Os Principais 
Condicionantes do Projeto 

Esse novo Projeto Nacional de De 
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senvolvimento teria por condicionante 
básico de ordem social, conjugar eficaz 
mente a diminuição das disparidades 
que dilaceram a Nação brasileira com as 
exigências econômicas do desenvolvi 
mento, ditadas pelas novas condições de 
inserção do País em uma economia 
mundial em acelerada reestruturação, e 
como condicionante essencial de viabili 
dade técnica, o fato de fundamentar-se 
em efetivas potencialidades nacionais, 
de maneira a não alienar-se em meras 
proposições voluntaristas, sem eco nos 
processos de transformação dos ce 
nários mundiais. 

Estar integrado ao sistema econômi 
co mundial - premissa maior de qualquer 
projeto, na medida em que na sua 
acepção essencial o desenvolvimento 
busca a integração - ê, tanto quanto par 
ticipar competitivamente dos fluxos 
internacionais do comércio de mer 
cadorias, participar dos fluxos de capitais 



que se processam em seu interior. 
Nesse sentido, a força do Brasil, no rumo 
da nova inserção na economia mundial, 
é, hoje como ontem, seu enorme mer 
cado potencial que, posto em condições 
de se efetivar, além da dinamização 
imediata da economia interna, fun 
cionaria como pólo de atração dos 
capitais internacionais necessários à sua 
modernização tecnológica. Em contra 
partida, a fraqueza do País é o ter-se 
tornado não-atrativo enquanto restrito 
aos segmentos hoje concentradores da 
riqueza nacional. 

2.3. Expansão do Mercado Interno, 
Modernização e Inserção Internacional 

A efetivação desse mercado só po 
de ser concebida no contexto de uma 
política que privilegie a desconcentração, 
no objetivo da maximização do binômio 
produto·emprego e na perspectiva da 

aproximação das extremas desigualda· 
des regionais e sociais, que hoje vertica 
lizam a economia brasileira a níveis de 
caracterizar internacionalmente o País 
como exemplo de extrema má distri 
buição de renda. 

Esta verticalização, óbice do proces· 
so de modernização exógena que presi· 
diu a industrialização brasileira, hoje ex 
clui do mercado e do processo produtivo 
moderno enorme parcela da população, 
não havendo economia capaz de resistir 
a tal modelo, que ademais de socialmen 
te perverso, é economicamente ineficaz. 

A modernização do aparelho produ 
tivo que faz sentido enfatizar neste con 
texto não é a que assume o paradigma 
tecnológico industrial do mundo desen 
volvido, mas a que reconstrói a base 
econômica nacional em torno do limite 
mínimo de produtividade requerido 
atualmente pela própria economia 
brasileira. Em outras palavras, importa 
mais para o objetivo da reinserção na 
economia mundial, como para a dinami· 
zaçao da economia interna, a incopora 
çao de novos contingentes à produção 
e ao consumo, do que o atingimento dos 
níveis tecnológicos de competitividade 
internacional em segmentos limitados e 
concentradores da economia. 

2.4. Criação do Espaço Econômico 
Interno para a Atração de 
Capitais Internacionais - 

0 Paralelismo çom a Industrialização 
t Substitutiva de Importações 

Assim como, desde as primeiras 
décadas deste século, a industrialização 
substitutiva de importações, embora na 
sua primeira etapa montada sobre 
indústrias de baixa produtividade em 
relação aos padrões desenvolvidos da 
época, veio a constituir-se na saída para 
a faléncia do antigo modo brasileiro de 
inserção internacional, fundado na 
"exportaçao de produtos primários · 
importação de manufaturados" (vigente 
desde o século passado sob a égide da 
antiga hegemonia industrial britânica), 
representando um formidável movi 
mento de reestruturação interna no 
rumo da expansão do mercado nacional, 
a saída agora, embora tecnicamente 
diversa, preserva o mesmo sentido 
econômico. Naquela ápoca tratava-se de 
abrir espaço econômico para atração dos 
capitais internacionais potencializados 
pelo salto tecnológico do entorno das 
duas grandes guerras, o que veio a 
manifestar-se pelo afluxo de capitais 
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externos no pós-guerra, tal como trata· 
se agora da necessidade de nova 
ampliação da economia interna, para 
permitir o afluxo dos capitais interna· 
cionais, novamente potencializados pelo 
salto tecnológico da década de 80. 

2.5. A Natureza Econômica da Crise, 
Estabilização e Desenvolvimento 

A diferença é, apenas, que hoje a 
saída se apresenta menos evidente. Se 
àquela época se tratava, antes de mais 
nada, de acudir a uma situação de 
desabastecimento interno, substituindo 
por produção interna os produtos 
importados, hoje trata-se de dar resposta 
econômica a uma situação que economi 
camente traduz-se, antes de mais nada, 
na questão da estabilização. 

Trata-se, em síntese, de recuperar a 
estabilização econômica pela recon 
quista do equilíbrio dinâmico da eco· 
nomia, buscado pela ótica do que tem 
de essencial e não apenas pela ótica dos 
desequilíbrios periféricos, que no "auto· 
rnático" dos sistemas em equilíbrio 
dinâmico regulam-se por si sós. Em ou· 
tras palavras, trata-se de dar remédio ao 
dualismo crônico da economia brasileira 
pela expansão da base de emprego 
(bens industriais de menor densidade 
tecnológica para consumo de massa, e 
agropecuária ao longo da vasta e diver· 
sificada cadeia do "agribuslness") para 
dar suporte à modernização nacional, e 
não apenas pelo combate direto à infla 
ção no que tem de fenômeno reflexo. 
Esse vetor positivo concomitante dos 
planos de estabilização, esquecido na su 
cessão de planos da .. década perdida" 
constitui-se na almejada articulação en 
tre as políticas de estabilização e de de· 
senvolvimento e é, na peculiaridade bra 
sileira, tão ou mais importante que os 
clássicos elementos restritivos (con 
tenção de despesas, eliminação do de· 
ficit público etc.) do receituário univer 
sal, que por si só não perfazem um plano 
de estabilização suficiente, como a longa 
experiência o demonstrou. 

Resumindo, a estabilização, no que 
tem de fundo estrutural, há de ser refle 
xo da restauração do equilíbrio dinâmico 
da economia. No caso brasileiro, de dua 
lismo econômico caracterizado pela con 
vivência entre um setor moderno e um 
grande lastro de marginalização, esta es 
tabilização virá necessariamente pela 
ampliação da base econômica do siste· 
ma. Vale dizer, pela orientação dos inves 
timentos para as atividades de maior 
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turaçao produtiva da 
economia brasileira, em 
prol da estabilização e 
do desenvolvimento, 
deve, assim, buscar, de 
imediato, o equilíbrio 
entre um setor indus 
triai moderno e uma 
base econômica sufi 
cientemente ampla para 
lhe dar sustentação e 
permitir o seu desenvol· 
vimento. Decorre desta 
perspectiva que o equi 
líbrio do modelo a ser 
buscado há de ser con 
sequência de um pro· 
cesso balanceado, em 
que se unam o máximo 
de produtividade com o 
máximo de abrangência 
social. 

Numa feliz conjun· 
çao, ê este o movimen· 
to que vai propiciar a 
reinserção internacional 
da economia brasileira, 
não só pelo ângulo da 
atração de capitais ex· 
ternos para operação no 
mercado interno assim 
expandido, como pelo 

ângulo da integração competitiva. Neste 
particular, se são evidentes e insupe 
ráveis os obstáculos para que a inte· 
gração se faça, de imediato, pela via da 
indústria competitiva, são igualmente 
evidentes as chances de que se possa 
fazer pela via das atividades agrope· 
cuárias · setor direta e indiretamente vo· 
cacionado por excelência para a am· 

coeficiente de emprego, como a agrope· 
cuária de modo geral, as pequenas 
indústrias de bens de consumo, a 
construção civil etc. 

2.6. A Reestruturação Produtiva da 
Economia Brasileira 

O pressuposto básico da reestru· 
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plíaçao da base econômica interna · 
atividades nas quais o Brasil goza de 
importantes vantagens comparativas no 
contexto mundial, quer por suas 
condições favorecidas de solo, água e 
clima, quer, ainda, pelo acesso facilitado 
às tecnologias de alta produtividade para 
o setor, no qual, de resto, o País dispõe 
de boa capacidade autônoma de pes 
quisa aplicada. 

2.7. O Resgate da Dimensão Agrária 

Fechando o ciclo iniciado na primeira 
metade do sêculo com o processo de 
industrialização, a inserção que se projeta 
aponta para a recuperação da dimensão 
agrária da economia brasileira, posta 
agora em termos modernos, a níveis 
mais próximos dos atuais patamares de 
produtividade em que esta atividade é 
hoje praticada no centro desenvolvido. 

É também a ótica do equilíbrio 
dinâmico da economia mundial, no curso 
de sua reestruturação, que abre para o 
Brasil a oportunidade de tornar-se o 
grande produtor de alimentos e insumos 
agrícolas para o mundo e para si mesmo, 
respondendo às suas necessidades 
internas e às das economias desenvol· 
vidas e atendendo simultaneamente à 
necessidade de ampliação da base do 
sistema econômico mundial, pela incor· 
poraçao ao mercado das massa das 
economias periféricas de potencial 
agrícola, como o Brasil, sem o que o 
aumento da produtividade do mundo 
desenvolvido não pode se sustentar. 

Dessa forma, o cenário em que o Pia· 
no Estratégico de Desenvolvimento do 
Estado do Tocantins vislumbra inserir· 
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se no plano nacional, é o da Reestrutura 
ção Social Produtiva, no qual resgatam 
se para o processo produtivo as regiões 
e as camadas populacionais marginaliza 
das, através de uma estratégia que, res 
pondendo às exigências mundiais, per 
mitirá ao país sua nova inserção, dentro 
de um novo equilíbrio econõmico-social. 

· 2.8. A Função Estratégica do Tocantins no 
Novo Modelo 

Essa concepção embasa o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento do 
Estado do Tocantins, abrindo-lhe a 
oportunidade histórica de recuperar-se 
do longo abandono a que foi relegado 
nas etapas anteriores do desenvolvi 
mento nacional. 

De fato, muitos são os fatores objeti 
vos que recomendam o Estado neste no 
vo modelo, dentre os quais (além da apti 
dão de seus solos, da disponibilidade hí 
drica, do clima favorável e de sua topo 
grafia), sobressai a peculiaridade de, em 
bora sendo a última, ser a única fronteira 
agrícola nacional que aproxima a produ 
ção aos mercados consumidores: inter 
namente aos das regiões Norte, Nordes 
te, leste; e externamente a todos os 
mais importantes mercados interna 
cionais. Esta condição, que não se reali 
zou no passado à falta de tecnologias, 
recursos e sobretudo visão nacional, 
manteve o Estado como a última 
fronteira a ser conquistada para a 
ocupação produtiva, reserva de valor de 
que hoje dispõe o País para vencer sua 
crise, no que tem de crônica como de cir 
cunstancial. 

Na verdade, considerando-se que 
60% dos solos do Tocantins são agricul 
táveis (segundo as pesquisas existen 
tes), conclui-se que o Estado dispõe de 
cerca de 15 milhões de hectares aprovei 
táveis para a agricultura, o que, a uma 
produtividade média de três toneladas 
de grãos por hectare, permite projetar 
uma produção de cerca de 45 milhões 
de toneladas, ou seja, próximo de dois 
terços do que hoje no Brasil se costuma 
chamar de supersafra. Evidentemente, 
este é apenas um dado técnico, que não 
chega sequer a ser um sonho, mas indi 
cativo do potencial do Estado e do Brasil 
como grandes produtores de alimentos 
para os mercados interno e mundial. 

A realização das potencialidades 
do Tocantins é sobretudo uma ques 
tão de vontade política porque, real 
mente, no caso, o padrão histórico de 
ocupação produtiva de outras regiões 
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requer uma inversão: em lugar da 
ação do Estado vir "a posteriori" às 
iniciativas dos pioneiros, ela pode vir 
"a priori", induzindo a ocupação, do 
que, de resto, é exemplo a própria 
ocupação aluai do Estado, totalmen 
te resultante, no que tem de dinâ 
mico, da iniciativa da rodovia Belém 
Brasília, na década de 50. Trata-se 
agora de complementar esta iniciativa 
pioneira, principalmente pela implan 
tação do Corredor Norte de Exportações, 
embasado no projeto intermodal de 
transportes proposto, núcleo do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento do 
Estado do Tocantins. 

Este novo corredor das exportações 
brasileiras, buscando o norte, implica, 
pelas suas condições técnicas modernas 
e pelo encurtamento de distâncias, numa 
redução do valor dos fretes para o 
exterior a índices bem inferiores aos que 
hoje são praticados. Este fato nos 
permite especular sobre se a criação 
desse novo eixo de circulação da 
economia brasileira não poderá significar 
a redenção do Norte-Nordeste, bem 
como boa parte do acréscimo de 
produtividade requerido para a inserção 
da economia brasileira na moderna 
economia mundial. 

É por todas essas razões que o 
Plano Estratégico de Desenvolvimen 
to do Tocantins, além do que possa 
significar como união de vontades 
dos tocantinenses, se constitui numa 
contribuição à abertura de uma nova 
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etapa do desenvolvimento brasileiro. 

Nós últimos treze anos esta tem 
sido a regra: a cada vez que os índices 
de inflação ultrapassam as médias já 
intoleráveis dos meses anteriores, instau 
ra-se o pânico e todas as atenções se 
voltam para as medidas capazes de re 
freá-los no curto prazo. Nos últimos treze 
anos a regra também tem sido: todos 
esses planos e "pacotes" (em suas ver 
sões ortodoxas e heterodoxas quase in 
teiramente limitadas à dimensão mone 
tária da economia e esquecidos da eco 
nomia real), depois de uma cada vez 
mais curta eficácia, inexoravelmente fra 
cassam, um após outro, reduzindo a mar 
gem de manobra desse tipo de interven 
ção; a longa repetição do experimento 
permite a conclusão de que a abor 
dagem desses planos não é suficiente 
para criar uma perspectiva de estabi 
lização duradoura. 

Firma-se, em contraposição, o sen 
timento de que a persistência da infla 
ção, nos níveis em que se instalou entre 
nós e com a particularidade, manifesta 
nos últimos anos, de estar sempre 



NAVEGABILIDADE 

ltaguatins 

Araguatins 

Xambioá 
Tocantinópolis 

- Área de Concentração para Irrigação 

- Trechos Navegáveis 

- Impedimentos à Navegação 

pronta a descontrolar-se em hiperinfla 
çao, é um problema político, que só pode 
ser resolvido no âmbito de um pacto 
social. O conceito que resta agregar a 
esse sentimento é que tal pacto social 
só pode ser costurado na perspectiva de 
um projeto nacional de médio e longo 
prazo, que construa uma nova trajetória 
de desenvolvimento para o País. 

De fato, como o demonstrou a expe 
riência da última "década perdida", para 
o enfrentamento das emergências de 
curto prazo, em suas manifestações sin 
tomáticas, não há plano possível; apenas 

a utilização dos instrumentos de controle 
disponíveis, do controle monetário do 
Banco Central ao ajuste fiscal, com um 
pouco mais ou um pouco menos de agi· 
lidade, competência e energia. O coro· 
lário é que a eficácia desses instru 
mentos restringe-se ao tratamento das 
manifestações sintomáticas imediatas, 
perdendo-se, se não seguidas de um 
planejamento de longo prazo que crie 
uma perspectiva de encaminhamento 
dos problemas concretos do País, em 
última análise os responsáveis pelas 
manifestações sintomáticas agudizadas 
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de quando em quando. 
Nessa leitura, a inflação persistente 

e o fantasma da hiperinflaçáo, do qual o 
País tem sido mantido refém, traduzem 
justamente a angústia econômica 
derivada da falta de definição de um 
novo projeto nacional de desenvol 
vimento, em substituição ao esgotado 
modelo de desenvolvimento do pós 
guerra. A {a/la de definição desse 
novo projeto inibe as ações da sacie· 
dede, inclusive medidas de planeja· 
menta dos estados e municípios, face 
à falta de visibilidade dos rumos do 
País numa perspectiva maior. 

Assim, não há um deslocamento 
entre o curto e o longo prazos. Há, ao 
contrário, uma subordinação do imediato 
à necessidade de definição de uma 
projeção longa de futuro, que possa ser 
aceita como consistente por todos os 
segmentos sociais. 

A estabilização, posta numa pers 
pectiva duradoura, há de ser o reflexo da 
restauração do equilíbrio dinâmico da 
economia real, hoje comprometido pela 
perda de fôlego de um setor moderno ao 
qual falta a correspondência com uma 
base econômica suficientemente ampla 
para lhe dar sustentação. Este fato, que 
se objetiva nos 32 milhões de miseráveis 
e 40 milhões de pobres das estatísticas 
oficiais, perfazendo 50 por cento da 
população à margem da produção e do 
consumo moderno, retira do setor 
dinâmico sua condição interna de 
lucratividade, que passa a ser buscada 
pela via do nominal. 

Resumindo, a inflação, na forma que 
tomou entre nós, reflete essencialmente 
um movimento de defesa do capital, 
diante da falta de perspectivas que lhe 
assegurem a aplicação lucrativa na linha 
do investimento produtivo e do desen 
volvimento. Acabar com a inflação, 
como meta única e válida em si mesma, 
torna-se, assim, um objetivo contra 
ditório, em torno do qual o capital não 
pode pactuar, sob pena de sua própria 
dilapidaçao, Nessas condições, somente 
a recriação de perspectivas altamente 
viáveis e visíveis para aplicação lucrativa 
do capital, nos termos de um projeto 
nacional de desenvolvimento, constituiria 
a pré-condição necessária para viabilizar 
um pacto de desaceleração progressiva 
do processo inflacionário que, embora 
implicasse em renúncias imediatas, se 
colocaria numa projeção de ganhos 
futuros para todos. 

É nessa linha de preocupação. em 
que se cruzam o equacionamento dos 
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impasses imediatos e a criação de uma 
perspectiva de futuro, que o processo de 
planejamento estratégico do Tocantins 
deseja e necessita da formação de um 
consenso sobre o esboço de um novo 
projeto de desenvolvimento nacional, 
que se pretende fundado numa nova 
estratégia de inserção da economia 
brasileira na economia mundial. Na linha 
dos estudos realizados, esta estratégia, 
que tem por pressupostos ser tecnica 
mente viável e socialmente justa, 
privilegia de imediato o estancamento do 
processo de empobrecimento, res 
gatando as regiões e segmentos sociais 
em vias de marginalização, no contexto 
de uma política que enfatiza a ampliação 
do trinômio produto-renda-emprego. No 
Tocantins esta estratégia elege, como 
vetor de integração competitiva ao 
comércio tnternecionel; as atividades 
agropecuárias, para as quais a região, 
como o País, goza de vantagens 
comparativas no contexto mundial; 
quer por dispor ainda de vastas áreas 
de fronteira agrícola, quer por suas 
condições naturais favorecidas de 
solo, água e clima, quer pela f acili 
dade de acesso às tecnologias de alta 
produtividade para o setor. 

Neste projeto resgata-se a alternativa 
agrária da economia brasileira, o que 
significa voltar a participar dos fluxos 
internacionais de mercadorias pre 
ponderantemente pela produção agro 
pecuária, em níveis compatíveis com as 
dimensões atuais e potenciais da 
economia brasileira, o que representaria 
multiplicar várias vezes o atual volume 
de exportações de produtos agrícolas. 

Num esforço de tal porte, a fron 
teira representada. pelo vazio demo 
gráfico do Tocantins assume uma 
natural preponderância, que trans 
cende em muito o interesse estadual, 
para dizer respeito ao interesse 
nacional Realmente, os dados técnicos 
disponíveis apontam esta área como 
uma das de maior aptidão relativa para 
a implantação de uma agricultura 
irrigada, diversificada e de porte, em todo 
o território brasileiro, basicamente devido 
à generosidade de seus recursos hídri 
cos, o que, aliado à sua posição geo 
gráfica, que fornece a possibilidade da 
saída Norte para as exportações bra 
sileiras, com uma economia média no 
frete de cerca de US$ 30 por tonelada, 
torna-se o caminho natural para o acrés 
cimo de produção necessário a uma tal 
presença nacional no comércio inter 
nacional. Aliás, esta translação do siste- 

É preciso dar 
início à ocupa1ão 

produtiva do Estado, 
integrando-se o Rio Tocantins à 

Ferro11ia Norte•Sul. 

Região do Fvnil no Rio Tocantins. 

ma de acesso do País aos grandes mer 
cados internacionais, via saída Norte, po 
deria representar, por si só, grande parte 
do salto qualitativo necessário ao acrés 
cimo de produtividade requerido para a 
integração à moderna economia mundial, 
mudando o perfil da economia brasíleira. 

Resgatar a inserção da economia 
brasileira na economia mundial é 
objetivo de interesse nacional, do qual 
depende a abertura de uma nova etapa 
de desenvolvimento econômico de todo 
o País, abrangendo todas as regiões e 
setores de atividade. É do resgate dessa 
inserção que depende, por exemplo, o 
restabelecimento dos fluxos de capitais 
externos para financiar a indústria, do 
Oiapoque ao Chuí, no que poderá 
representar um verdadeiro ressurgimen 
to do "milagre econômico· da década de 
70, só que agora em bases mais sólidas. 

Assim, a verdadeira decisão que 
se coloca não é a de desenvolver ou 
não o Tocantins, mas a de relançar ou 
não uma nova dimensão do desenvol 
vimento brasileiro, fundamentada ou 
não na agropecuária como vetor 
competitivo por excelência. No caso 
de respostas positivas para os dois que 
sitos, o Tocantins surge apenas como 
um dos principais instrumentos (como 
estoque de valor do qual o Brasil ainda 
não lançou mão nas etapas anteriores do 
desenvolvimento nacional), sem prejuízo, 
naturalmente, da exploração das poten 
cialidades de mesma natureza das 
outras regiões do País. 

Realmente, como já referido, a 
superação do impasse atual, represen 
tado pela grave conjuntura de insta 
bilidade, necessita da abertura de uma 
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perspectiva viável e visível de aplicação 
lucrativa do capital, única via para 
possibilitar o pacto necessário. Esta 
viabilidade e visibilidade só podem ser 
alcançadas no contexto de um grande 
projeto no qual se comprometam a 
vontade política e a capacidade cata 
lisadora dos investimentos federais, 
ponto de alavancagem que distribuiria 
seus efeitos dinamizadores por todas as 
regiões do País e todas as atividades 
econômicas. 

Enquanto os graves problemas 
sociais atingem o paroxismo nas regiões 
mais densamente povoadas do País, 
o território do Tocantins, nos seus 
277.480 Km2, abriga uma população de 
920.000 habitantes, embora cortado por 
dois dos maiores rios nacionais (o Ara 
guaia e o Tocantins), que o configuram 
como uma verdadeira Mesopotãmia, na 
qual vigoram condições de solo, clima e 
topografia de plena aptidão para implan 
tação de grandes projetos agropecuários, 
com um potencial teórico de produção 
de 45 milhões de toneladas. 

Claro que a exploração produtiva 
desse potencial depende inicialmente 
de investimentos federais, quer pelo 
seu porte, quer por interessarem não 
só ao Tocantins como ao Brasil como 
um todo. 

Na metodologia do Plano Estratégi· 
co de Desenvolvimento do Estado do 
Tocantins, trata-se de identificar o 
mínimo necessário desses investimen· 
tos, fio da meada por onde puxar todo 
um processo de transformação, em nível 
do Estado e do País. Esse mínimo iden 
tificado no Plano, seu "núcleo de trans 
forrnaçao", é realmente modesto face ao 
porte dos resultados pretendidos: 
estima-se que com investimentos da or 
dem de US$ 370 milhões seja possível 
desencadear o processo, de imediato. 
Naturalmente, muitos milhões de dó 
lares de investimentos públicos e priva 
dos os sucederão, no horizonte do ano 
2010 que o Plano contempla, mas es 
ses já decorrem e se nutrem do próprio 
processo, seu detalhamento não apre 
sentando um interesse estratégico 
imediato. 

Dentro dessa filosofia, importa dar 
início à ocupação produtiva do Tocan 
tins, oferecendo-se, de início, um mínimo 
de condições de transporte capazes de 
configurarem nítidas vantagens compa 
rativas, para o Estado e região, no con 
texto nacional e internacional. 

Localizou-se esse mínimo num com 
plexo hidra-ferroviário, integrando a nave- 



É prioritário 
romper o isolamento 
interno do Tocantins, 

com investimentos 
na BR 235 e na BR 242. 

gação do Rio Tocantins com a extensão 
da Ferrovia Norte-Sul até Tocantinópolis, 
no extremo norte do Estado. Isso implica 
na extensão da ferrovia por 100 Km, atra 
vessando o rio e chegando ao limiar do 
território tocantinense, aproveitando as 
obras de terraplanagem já feitas e a es 
trutura já construída da ponte, num in 
vestimento da ordem de US$ 100 mi 
lhões. Paralelamente seriam dadas condi 
ções de navegabilidade ao Rio Tocantins, 
numa extensão de 550 Km, tornando-o 
navegável 6 meses/ano no trecho 
Miracema-Tocantinópolis. Com suporte 
na malha rodoviária interna, todo o 
Estado ficaria assim ligado, através da 
Ferrovia Carajás, ao Porto de Ponta da 
Madeira, em São Luís, possibilitando 
exportações com um diferencial de fre 
te de cerca de US$ 30 por tonelada em 
relação aos portos do Sudeste. A nave 
gabilidade do Tocantins, nas condições 
apresentadas, implicaria num inves 
timento de US$ 9,52 milhões. 

Ainda na infra-estrutura, juntamente 
com esses investimentos prioritários na 
criação de um novo eixo de transporte, 
torna-se também prioritário romper o 
isolamento interno do Tocantins, com 
investimentos na BR 235 e na BR 242 
(US$ 108,6 milhões), ligando aos mer 
cados do Nordeste e Leste.brasileiros, 
com efeitos benéficos e equilibradores 
para estas regiões, principalmente para 
o Nordeste, já que o Tocantins se apre 
senta como a "cunha úrnida" a separar 
o Nordeste da Amazõnia Oriental. (Pode 
se especular sobre se esta não seria a 
melhor via para a tão almejada redenção 
do Nordeste.) Além disso, torna-se 
necessário e urgente, até que se cons 
trua a Hidrelétrica de Lajeado, a insta- 

lação da linha de transmissão Impe 
ratriz/Porto Franco. 

Os demais projetos dizem respeito 
a ações diretas no campo da produção 
e da reestruturação social, bem como ao 
conhecimento detalhado do Estado. 
Contemplam, nesse sentido, investi 
mentos na agricultura, no montante de 
US$ 68,1 milhões, num Programa de 
Geração de Emprego e Renda, para 
combater a miséria na linha da in 
tegração da população à produção e ao 
consumo de mercado (US$ 59,40 
milhões) e o Zoneamento Ecológico 
Econômico do Tocantins, significando 
um completo levantamento e análise 
dos fatos e processos dos meios físico, 
biológico e sócio-econõmico do Estado 
(US$ 7,57 milhões). 

Mas não é apenas pela baixa relação 
direta custo-benefício que esse conjunto 
de projetos se apresenta como um 
investimento nacional crítico. É princi 
palmente porque passa por aí a cons 
trução de uma perspectiva de esta 
bilização duradoura, em que se reflita a 
restauração do equilíbrio dinâmico da 
economia, pela ampliação da base de 
emprego, para dar sustentação e condi 
ções de desenvolvimento aos setores de 
maior produtividade da economia 
brasileira e para atração de capitais 
externos, para operação num mercado 
interno assim expandido. 

Depois de todos os planos, orto 
doxos e heterodoxos, que se sucederam 
ao longo desses treze anos, sempre com 
ênfase nos clássicos elementos res 
tritivos, trata-se de ponderar se, nas 
condições brasileiras, não é justamente 
a falta desse "vetor positivo conco 
mitante" que tem tornado insuficientes 
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essas abordagens. 
É óbvio, por outro lado, que qualquer 

estratégia para o Brasil não pode Jimi 
tarse ao plano econômico, esquecen 
do-se do plano político, da mobilização 
da sociedade. É por mais este ângulo 
que o Projeto Tocantins também se 
apresenta como um investimento 
nacional crítico: a abertura de uma área 
como a do Estado, cortado por mo 
dernos meios de transporte, é um tes 
temunho claro da vontade política de 
operar a reestruturação regeneradora, 
derramando, além dos efeitos multipli 
cadores dos investimentos, um efeito de 
esperança de que anda necessitada a 
consolidação da democracia, e consti· 
tuindo-se numa mensagem que saberá 
ser captada pelo mundo. 

É no contexto dessa expectativa 
que se formula a Estratégia de Desen 
volvimento do Estado do Tocantins, 
tendo por base a realização acelerada 
de suas potencialidades em todas as 
áreas de atividade e, por objetivo, o 
seu desenvolvimento sustentado e 
socialmente equilibrado. 

Essa estratégia de Desenvolvimento 
teria, em resumo, sua fundamentação 
econõmica montada sobre dois eixos: 

- Um Eixo Vertical, basicamente da 
grande agricultura de exportação, ope 
rando com base em tecnologia moderna 
de nível internacional e apoiada em fa 
tores de economias externas (condições 
de infra-estrutura) capazes de garantir 
vantagens comparativas para a região, 
nos planos nacional e internacional, ten· 
do como grande ênfase a produtividade. 

· Um Eixo Horizontal, das atividades 
econômicas voltadas para o mercado 
interno, de padrão tecnológico apenas 
necessário para garantir a integração à 
economia brasileira da atualidade 
(competitividade interna), tendo como 
grande ênfase a geração do emprego. 

Da conjugação desses dois eixos 
resultaria uma economia solidamente 
inserida nacional e internacionalmente e 
dotada de uma base de sustentação 
interna capaz de dar suporte a um 
processo de desenvolvimento regional. 

É essa, em suas linhas gerais, a Es 
tratégia de Desenvolvimento do Estado 
do Tocantins, no horizonte do ano 2010. 

O objetivo maior: construir uma 
nova trajetória de desenvolvimento para 
o nosso País, apoiada nas suas reais 
potencialidades no contexto interna 
cional - dentre as quais destaca-se a 
agropecuária - e dentro de um novo 
equilíbrio econõmico-social interno. 



O território que compreende o 
Estado do Tocantins foi, e ainda é, con 
siderado como um vazio demográfico, 
uma "ilha" sem ocupação no interior do 
Brasil. Com grande suporte de recursos 
naturais, sua superfície de 277.480 Km2 
abriga uma população residente de 
920.000 habitantes (Censo de 1991), 
resultando numa densidade demográfica 
de 3,3 hab/Km2. Situado na Região 
Norte do País - área da SUDAM - coloca 
se o Tocantins em 10º lugar entre os Es 
tados brasileiros em extensão territorial, 
abrangendo quase um terço da região 
dos cerrados setentrionais. Sua extensão 
Norte-Sul configura genericamerite duas 
zonas de clima, uma na porção norte do 
território, de clima úmido, com inverno 
seco e temperaturas médias anuais 
entre 24 e 28 graus centígrados, e pre 
cipitações pluviométricas entre 1.500 e 
2.100 mm. Na porção sul o clima predo 
minante é sub-úrnido, os meses chuvo 
sos equilibrando os meses secos, tem 
peraturas médias, no extremo sul, varian 
do de 22 a 23 graus centígrados e, no 
limite norte (centro do Estado) de 26 a 
27 graus centígrados, com 
precipitações pluviométricas 
entre 1.500 e 1.600 mm. 

1 CARA•(• TERIZAÇÃO 
GERAL 

>f 
; 

l . l - O território 

1.2 -A Ocupação 

O desenvolvimento des 
se território passa necessa 
riamente pelo planejamento 
de um processo de cres 
cimento populacional. Os 
graves problemas sociais 
existentes são relativamente 
pequenos em função do 
número atual de habitantes, 
se comparados a outras 
áreas também deprimidas, 
ou mesmo às cidades bra 
sileiras importantes. Por 
exemplo, a população total 
do Estado equivale a pouco 
mais de trés vezes a po 
pulação da Favela da Ro 
cinha, no Rio de Janeiro, ou 
a quatro vezes a do bairro da 

PARTE li 
DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 

Casa Amarela, no Recife, ou ainda, é 
quase três vezes inferior à população do 
Estado de Alagoas, quase dez vezes 
menor em superfície. 

Na verdade. os problemas do 
Estado do Tocantins decorrem das 
distâncias, do isolamento, do vazio 
econômico e populacional. Decorrem, 
em seguida, da dimensão de suas 
potencialidades não aproveitadas nas 
etapas anlenores do desenvolvimento 
nacional. 

Em decorrência da emancipação do 
Estado e do início de identificação 
desses problemas, 
surgem agora os pri 
meiros investimen 
tos estaduais expres 
sos em obras de in 
fra-estrutura econó 
mica e social, até 
então inexistentes. 
Há um longo cami 
nho, no entanto, até 
que se possa prover 
as condições básicas 
para a realização de 
seu potencial econô- 
mico e para a atração Alejcndro Luiz Pereira da Silva 
de populações de ou- Coordenador do Plano Estratégico 
tras regiões do País, 
pois é inegável a relação direta existente 
entre a implantação da infra-estrutura, 
o crescimento populacional e o 
desenvolvimento económico. 

Assim, a rarefação populacional é 
fator de desencorajamento para implan- 

INTEGRAÇÃO REGIONAL 
(MERCADOS) 
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taçao da infra-estrutura e dos equipa 
mentos coletivos em geral, dificultando 
o atendimento com eficácia dos serviços 
básicos corno saúde e educação. A taxa 
de população rural é ainda elevada 
(42,2%) e os centros considerados ur 
banos apresentam, em sua grande maio 
ria, populações inferiores a 10 mil 
habitantes. Esta rede urbana caracteriza 
se também pelas grandes distâncias 
entre as sedes, normalmente interligadas 
por estradas de precárias condições de 
tráfego. Os centros urbanos de maior 
expressão se situam ao longo do eixo da 

Rodovia Belérn-Bra- 
sília e de sua área 
imediata de influên 
cia. Esses núcleos re 
presentam cerca de 
50% do total da po 
pulação urbana do 
Estado. Na verdade, 
essa rodovia consti 
tui a estrutura básica 
e quase única do sis 
tema de transporte 
de 7 das 10 sub-regi 
ões em que se divide 
o território estadual. 
Fora desse eixo, é 

precaríssima a liga 
ção inter-regional do Estado; inexistem 
rodovias que o integrem às regiões vizi 
nhas, especialmente ao Nordeste. 
Assim, o Estado se apresenta isolado 
dos mercados de consumo, mesmo os 
mais próximos, enquanto, para ex 
portação, ainda não se configuram as 
vantagens comparativas que adviriam da 
implantação do corredor norte. 

1.3 - A Economia 

A economia do Tocantins tem hoje 
na pecuária extensiva sua atividade 
predominante. Convivendo com ela, de 
forma incipiente, na região Centro-Sul e 
Sudoeste do Estado, desenvolve-se uma 
agricultura mais moderna, às vezes 
irrigada, possibilitando o surgimento de 
um pequeno parque agroindustrial. No 
restante do território, com exceção das 
áreas agrícolas da região Sudeste, a 
pecuária extensiva convive com uma 
agricultura quase de subsistência. à qual 
se soma alguma atividade de extrati 
vismo vegetal. No extremo norte a 
atividade extrativista predomina, concen 
trando-se nesta região a maior densidade 
demográfica, convivendo com os piores 
indicadores sociais. 

Tal estrutura económica, constituída 



ao longo da formação histórica do 
Estado, fez com que se consolidasse 
uma situação de enorme concentração 
de terras e de renda, freqüentemente 
tendo sua matriz fora do Estado, con 
vivendo com uma realidade de paupe 
rízaçao e marginalização de amplas 
parcelas da população, em constraste 
com a riqueza dos recursos ambientais 
existentes. 

1.4 - A História e a Cultura 

Parte de Goiás até 1988, quando foi 
elevado à condição de Estado, o T ocan 
tins teve uma história e detém uma 
cultura que pouco têm a ver com a his 
tória e a cultura goianas. Enquanto o sul 
de Goiás foi colonizado pelos ban 
deirantes paulistas e ocupado especial 
mente por mineiros, pouco se miscige 
nando com os indígenas nativos e com 
a ascendência negra, o norte de Goiás - 
hoje Tocantins - teve sua formação e 
evolução próprias. 

A rota dos bandeirantes chegou ape 
nas à fronteira sul do Estado. A coloni 
zação da região se deu sobretudo pela 

penetração de piauienses, maranhenses 
e paraenses, os quais, ao contrário dos 
colonizadores do sul, se miscigenaram 
fortemente com os índios nativos e com 
os negros, dando origem a uma nova 
etnia, com modo de ser, tipo físico e há 
bitos culturais específicos. 

As distàncias entre o sul e o norte, 
que nenhum sistema de transporte 
tratou de diminuir até a construção da 
Belém-Brasília, mesmo assim via de 
passagem, acentuaram esse isolamento. 
Conseqüentemente, as ligações da parte 
norte do antigo Estado com o Norte 
Nordeste se acentuaram, enquanto as 
ligações do sul se fortaleceram com o 
Leste e o Sul do país. 

Forjado nessas especificações cul 
turais, ainda no século XIX se iniciaram 
os movimentos separatistas do antigo 
norte goiano, dos quais teve maior reper 
cussão o liderado por Joaquim Teotónio 
Segurado, em 1821. 

A Constituição Federal de 1988, 
ao criar o Estado de Tocantins, re 
conheceu, portanto, não apenas a le 
gitimidade de uma longa história mas 
as características de uma cultura. 

PRECIPITAÇÃO MÉDIA ANUAL (em mm) 
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2.1 - A Vocação Agrícola 

8 ô - 

A vocação agrícola do Tocantins 
pode ser dimensionada a partir de 
algumas constatações: 

• Segundo o RADAM-BRASIL, 60% 
da superfície territorial do Estado se 
constituem de solos agricultáveis, 
especialmente para a produção de grãos 
como soja, arroz, milho, feijão, além da 
pecuária de grandes e pequenos animais. 

• Os cerrados, onde se pode "cons 
truir solos", cobrem 90% do território 
estadual. 

• Localiza-se no Tocantins a maior 
área contínua do mundo propícia à 
agricultura irrigada (o Vale do .Javaés), 
sem contar outras áreas igualmente 
propícias. 

• Há ocorrências em abundância de 
calcário agrícola, com uma distribuição 
territorial que cobre praticamente todas 
as regiões do Estado, favorecendo a 
"construção de solos" no cerrado, que 
tem no calcário seu elemento essencial. 

• A abundância e a variedade do seu 
sistema hídrico são propícias às inú 
meras possibilidades de desenvol 
vimento da aquacultura, de nível tecnoló 
gico moderno, salvaguardados os 
interesses ecológicos. 

• Existe potencialidade para a 
diversificação agrícola, como o desenvol 
vimento da fruticultura tropical e amazó 
nica, de culturas industriais e/ou energé 
ticas, como a seringueira, o babaçu, o 
dendê e a cana de açúcar, e ainda: 

• para o reflorestamento para fins 
madeireiros, industriais e energéticos; 

• para o cultivo e exploração de es 
peciarias e essências amazónicas e do 
cerrado, inclusive a floricultura, propi 
ciando a indústria de perfumes e cos 
méticos e de produtos farmacêuticos; 

• e, enfim, há potencialidade para a 
criação, em níveis modernos, de animais 
silvestres, através de tecnologias já 
disponíveis. 

• O Tocantins desfruta de uma posi 
ção estratégica que o aproxima dos mer 
cados da região Nordeste e da Amazó 
nia, bem como da saída portuária norte 
para as exportações (a se consolidar a 
partir da implantação da infra-estrutura 
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de transporte, como já referido). 
Esta imensa vocação agropecuá· 

ria do Estado transparece sobretudo 
quando considerada frente à crescente 
demanda por alimentos no Brasil e no 
mundo, juntamente com os seguintes 
fatores: 

• a necessidade do desenvolvimento 
agrícola do País para a retomada do 
crescimento econômico e sua reinserção 
na economia internacional; 

• a necessidade de se diminuir o 
déficit de produção de alimentos 
existente no País; 

• a necessidade da ocupação pro· 
dutiva do cerrado setentrional brasi· 
leiro, como forma de incorporar as 
vantagens competitivas proporcionadas 
pela saída norte para as exportações 
agrícolas brasileiras; 

• o papel da ocupação econômica do 
territôrio tocantinense, por suas condi· 
ções geográficas e naturais diferen· 
ciadas, como fator de integração e equi· 
líbrio para as regiões Nordeste-Norte e 
Centro-Oeste. 

Por último, vale a consideração de 
que alguns fatores locais específicos 
atuam favoravelmente a esta vocação: 

• o fato de diferenciar-se o território 
tocantinense do restante dos cerrados 
setentrionais brasileiros, por apresentar 
um "balanço hídrico" favorável, reunindo 
as melhores condições da região para o 
desenvolvimento da agricultura irrigada, 
fundamental para uma agricultura 
moderna e competitiva; 
• apresentar a região no atual momen· 

to baixo valor do solo, estabelecido pela 
rentabilidade da pecuária extensiva, 
propício ao desenvolvimento de progra· 
mas e projetos agrícolas de cunho social 
(reassentamentos, colonização dirigida, 
parceria) capazes de ampliar a base eco· 
nômica e de formar um mercado con· 
sumidor local; 

• apresentar potencial para o desen· 
volvimento de uma agricultura moderna, 
geradora de empregos, com capacidade 
de elevação de renda, e capaz de 
sustentar um parque agroindustrial e de 
verticalizar a produção pecuária hoje 
existente, tanto para o corte como para 
a produção de leite e laticínios; 

• ser o setor agropecuário, pela cul· 
tura local, o que apresenta maiores facili· 
dades para a qualificação de amplas ca 
madas de trabalhadores tocantinenses. 

Na verdade, considerando-se que 
60% dos solos do Tocantins são agri· 
cultáveis e que o território estadual 
cobre uma área de 277.480 Km, vale, 

mais uma vez, repetir que o Estado 
dispõe de cerca de 15.000.000 de ha. 
aproveitáveis. Se se considerar uma 
média de 3 ton.de grãos por ha. se 
poderiam produzir 45.000.000 de ton. 
de grãos, ou seja , próximo ao que hoje 
no Brasil se costuma chamar de super· 
safra. Evidentemente este é apenas um 
dado teórico, que não chega sequer a ser 
um sonho, mas indicativo do rumo em 
que se deve caminhar. 

2.2 · Os Recursos Minerais 

Além desse vasto potencial que ca 
racteriza a vocação agrícola do Estado, 
não pode ser desprezada a abundância 
dos recursos minerais existentes e iden· 
tificados, mesmo sabendo-se do nível 
genérico dos estudos existentes. A base 
de conhecimento é ainda constituída pe· 
los estudos do "Projeto RADAM·BRA· 
SIL" e, com exceção de trabalhos em es· 
calas maiores executados para a região 
aurífera de Almas e Natividade, pouca 
coisa existe. Mesmo assim, pode-se afir 
mar, com base no nível de conhecimen· 
to atual, que o território compreendido 
pelo Estado do Tocantins apresenta 
uma grande riqueza e diversidade de mi· 
nerais, capazes de, com nível de conheci· 
mento adequado, dar sustentabilidade a 
um parque minero-industrial significati· 
vo. Também é importante observar que 
as ocorrências minerais distribuem-se ao 
longo de todo território estadual, de 
Norte a Sul, de Leste a 
Oeste. 

Os depósitos de 
calcário ocorrem em di· 
versos pontos do Esta· 
do, o que significa a dis 
ponibilidade em abun 
dãncia do elemento 
básico para o manejo 
do solo do cerrado, 
com vistas a seu apro· 
veitamento agrícola. 
Existem ainda ocor 
réncias de rochas Ios 
faladas de grande valor 
agrícola. 

Em fase de intensi· 
ficaçao da exploração 
se encontra a mina de 
ouro de Almas, com 
teores que permitem 
alta rentabilidade. De 
outra parte, neste mo· 
mento se ampliam os 
trabalhos de prospec· 
çao na região de AI· 

mas, com resultados promissores. 
Operam ainda no Estado vários garim· 
pos, principalmente na região dos 
municípios de Almas, Natividade, 
Dianápolis, Porto Nacional e de Monte do 
Carmo. Ao norte do Estado existem 
ocorrências de ouro, assim como no nor· 
deste, nas bacias dos rios Sono e Tocan 
tins, onde também se verificam ocorrên 
cias de diamantes. 

O cristal de rocha é encontrado em 
vasta extensão territorial, principalmente 
na Serra do Estrondo, divisor de águas 
entre os rios Tocantins e Araguaia. Tem· 
se achado grande diversidade de quartzo 
de alto teor de pureza, que, com estudos 
mais aprofundados, poderá se constituir 
em matéria-prima para a indústria de 
semi-condutores. 

Para a construção civil foram cu· 
bados grandes depósitos de calcário e 
gipsita no município de Filadélfia, 
possibilitando condições extremamente 
propícias para a fabricação de cimento 
"Portland". A gipsita também ocorre no 
município de Babaçulãndia. 

A ocorrência de argilas utilizáveis 
para a indústria cerãmica distribui-se em 
toda a extensão do território estadual, 
permitindo ainda o desenvolvimento da 
indústria de porcelana, pois existem tam· 
bém ocorrências significativas de caulim. 
Foram também detectadas ocorrências 
de materiais estratégicos que poderão 
se constituir em elementos básicos para 
a nova engenharia de materiais, ora 

OCORRÊNCIA DE 
ROCHAS CARBONÁTICAS 
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PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS MINERAIS 

Cr 
e Au 
te Mn 

Cu gf cr 
Pt d' s 1 

Fe 

cr 
te Zr Cr 

desenvolvida no bojo da revolução 
tecnológica. Assim pode-se referir ao 
urânio, titânio, manganês e cianita. 

Enfim, devem ser considerados os 
depósitos de zinco, cobre e chumbo em 
Palmeirópolis, e de cassiterita no mu 
nicípio de Peixe. 

Águas minerais ocorrem em várias 
regiões do Estado, assim como águas 
termais, especialmente nos municípios 
de Pararia e Peixe. 

Esta riqueza de recursos minerais 

Au 

di 
Au 
Mn 

Asb 
Au 

Ã• ·,_ 

pode ainda ser associada à produção da 
matéria-prima para produtos siderúrgi 
cos do entorno de Carajás, possibilitando 
o surgimento de um parque industrial 
direcionado para as ferro-ligas num 
primeiro momento, e para uma indústria 
de implementas agrícolas, necessária ao 
desenvolvimento agrícola regional. 

A ativação desse potencial requer, a 
partir do estabelecimento de prioridades, 
um aprofundamento dos estudos técni 
cos de prospecção e análise das reser- 
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AI - Alumínio 
Asb - Asbestos Crisotilas 
at - Ametistas 
Au - Ouro 
Be - Berílio 
e - Calcário Damolito 
cd - Coridon 
ci - Cianita 
Cr - Cromo 
Cu - Cobre 
di - Diamante 
f - Fluorita 
Fe - Ferro 
py - Pirita 
gf - Grafita 
Li - Lítio 
Mn - Manganês 
Nb - Niobio 
Ni - Níquel 
Pb - Chumbo 
Pd - Paládio 
Pt - Platina 
S- Enxofre 
te - Talco 
tu - Turmalina 
U - Urânio 
Zn - Zinco 

.•. ·..;.• 

Zr - Zircônio 
cr - Cristal de Rocha 
gp - Gipsita 

vas existentes, com o objetivo de melhor 
conhecer as riquezas do subsolo e de se 
avaliar a viabilidade econômica de 
recursos minerais, permitindo, inclusi 
ve, o estabelecimento de ordens de 
prioridade. 

A maturação do pleno aprovei 
tamento dessa potencialidade requer a 
obtenção de tecnologias apropriadas e 
muitas vezes de ponta, como para o 
quartzo de alta pureza e para as ligas 
cerâmicas, entre outros usos. 



2.3 · O Potencial Turístico 

O Estado reúne fatores diferen· 
ciados de atração para um mercado 
turístico internacional em franco cresci· 
mento · o turismo ecológico. 

Dentre esses fatores, o complexo 
formado pela Ilha do Bananal e seu en 
torno· o "Pantanal do Centro-Oeste"- é 
provavelmente a maior atração. Seu e 
cossistema de transição do cerrado cen 
tral brasileiro para a floresta amazónica 
é único. A magnífica riqueza de seu uni· 
verso hídrico, com as cheias e as vazan 
tes sazonais, possibilita a proliferação de 
inúmeros lagos, criando um cenário si· 
milar ao do Pantanal Matogrossense. É 
um ambiente propício à vida, à biodiver· 
sidade. A riqueza e a exuberãncia da fio· 
ra e fauna, terrestre e aquática, é extraor· 
dinária. Na Ilha do Bananal situa-se a 
mais diversificada reserva indígena do 
País. O Parque Nacional do Bananal é a· 
berto à visitação pública e no seu entor 
no já começa a existir infra-estrutura 
hoteleira de boa qualidade, com orienta· 
ção voltada para o ecoturismo. 

Hoje a UNESCO , órgão das Nações 
Unidas, estuda a transformação da Ilha 
em "Reserva da Biosfera". Sendo ali o 
verdadeiro portal para os ecossiste· 
mas da Amazônia, do Pantanal e dos 
Cerrados, torna-se um local propício para 
o desenvolvimento de estudos e proje· 
tos ligados ao conhecimento desses 
ecossistemas. 

As praias formadas pelo Ara· 
guaia, e os inúmeros lagos, são con· 
cites permanentes ao lazer num ce· 
nário único, paradisíaco e exótico ao 
mesmo tempo. Esse ambiente não se 
restringe ao entorno do Bananal, mas 
prolonga·se a jusante do rio Araguaia 
por centenas de quilômelros, bem 
como em vários trechos do Tocanlins 
e seus afluentes. 

A pesca amadora no rio Araguaia é 
também, em função da altíssima piscosi· 
dade do rio, fator por si só capaz de atrair 
o turismo, integrando-se a outros ele· 
mentos, tais como a diversidade da vida 
silvestre existente no Estado, que possi· 
bilitaria a seleção de áreas diferenciadas 
e ricas para se constituirem em reservas 
para o turismo. Ações nesta linha teriam 
também o sentido de racionalizar ati 
vidades que necessariamente acabarão 
acontecendo nessas áreas, ameaçando 
os ecossistemas e podendo tornar-se 
predatórias. 

As águas termais ocorrentes no sul 
do Estado se constituem num rico po· 

tencial para ser explorado. No município 
de Paraná, o afloramento identificado de 
águas quentes apresenta uma beleza 
cênica incomum, em meio à vegetação 
exuberante e outros atrativos. 

As regiões Sudeste e Leste do Esta· 
do apresentam, pela topografia, um 
ambiente de rios cristalinos, encachoei· 
rados e principalmente tépidos. À beleza 
cênica somam·se as condições ideais 
para a prática de canoagem e outros 
esportes aquáticos. 

Neste cenário deve ser destacada, 
nas nascentes dos rios Palmas, Palmeira 
e afluentes do Paranã, a beleza e a 
majestade das encostas da Serra Geral, 
com suas formações areníticas, belas 
pelo colorido vermelho e pelas impres 
sionantes formas esculpidas, através dos 
séculos, pela ação da natureza. 

Ali também ocorrem grutas e caver· 
nas, formando um conjunto de atrações 
que se somam aos rios formadores do 
Tocantins, por sua vez um colosso azul 
e cristalino na estação seca, formando 

uma sucessão de praias, ilhas e corredei· 
ras, por centenas de quilómetros. A 
exuberãncia da natureza, ainda quase 
iniocede, compõe a moldura deste 
cenário deslumbrante, que se estende 
longitudinalmente pelo centro do 
Estado. 

3 ~ ~ 
3.1 · Transportes 

Toda a polencialidade do Tocan· 
tins, em termos de produção agro· 
pecuária, como de reservas minerais, 
de aproveitamento turíslico, ou de 
qualquer outra alividade, está hoje 
prejudicada pela quase inexislência 
de um sistema de transporte capaz de 

MAPA TURÍSTICO 
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integrar o Estado em suas diversas 
regiões, e o conjunto dessas regiões 
com o País e o mundo. 

Essa carência, quase absoluta, 
contrasta com a viabilidade da monta 
gem a prazo razoável de um sistema de 
transporte racional, integrado e de baixo 
custo, graças às condições específicas 
já existentes, ou que podem ser criadas. 

Do ponto de vista natural, os grandes 
rios que cortam o Estado, do sul ao norte 
- o Araguaia e o Tocantins - podem, com 
alguns investimentos, se transformar em 
grandes hidrovias moduladas com o 
transporte rodoferroviário e marítimo, 
este através do porto de Barcarena, no 
Pará, ou o de ltaqui, em São Luís do 
Maranhão. 

A rodovia BR 153 (Belém-Brasília), 
percorrendo a margem esquerda do 
Tocantins, corta o Estado igualmente de 
norte a sul, carecendo, no entanto, 
interligar as áreas da margem direita, 
bem como interligar-se aos sistemas de 

sentido leste-oeste, acessando o nordes 
te do País, ligação sem a qual torna-se 
mais um corredor de passagem do que 
uma via de integração. No entanto, só se 
poderia considerar perfeitamente estru 
turado o sistema de transporte com a 
construção da Ferrovia Norte-Sul, que, 
ligando-se à ferrovia Carajás e através 
dela ao Porto de São Luís e no sul ao 
sistema ferroviário do Centro-Sul, daria 
um novo sentido ao transporte nacional 
e, evidentemente, ao desenvolvimento 
do Tocantins. Suas obras, porém, estão 
paralisadas, e seria urgente sua re 
tomada, ao menos nos trechos indicados 
para desempenhar uma função estra 
tégica no curto prazo para o sistema de 
transporte da região. 

Na verdade, além da continuidade da 
Ferrovia Norte-Sul e da transformação 
do sistema Araguaia-Tocantins num 
grande sistema hidroviário, existe uma 
carência aguda de interligação desses 
sistemas no sentido leste-oeste, o que 

RESUMO DO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

OPORTUNIDADES 
Potencialidade agrícola 
• 60% dos solos agricultáveis ou 
15 milhões de ho. 
• Predominoncio dos cerrados. 
• Calcário em abundância. 
• Relativo disponibilidade de tecnologias. 
e Abundância de recursos hídricos. 
• Disponibilidade de terras, graças 
á ocupação rarefeito. 
Potencialidades minerais e turísticas 
e Grandes jazidos de calcário. 
• Disponibilidade de minerais nobres: 
ouro etc. 
e Ilho do Bananal. 
• Serro Geral · arenitos, figuras 
esculpidos etc. 
• Parques e reservas ambientais 
e indígenas. 
• Articulação com os eco-sistemas do 
Amazônia, do Nordeste e do Pantanal. 
Outras potencialidades 
e Grande potencial hidrelétrico. 
• Recursos hídricos em abundância. 
e Integração do transporte fluvial com 
transporte rodoviário e ferroviário. 
• Posição estratégico do Estado poro 
articulação nocional. 
• Precedência do figuro do Estado sobre o 
ocupação do território. 
• Zoneamento Ecológico - Econômico em 
execução. 
Recursos humanos 
• Existência do UNITINS. 
• Disponibilidade de mão-de-obro o ser 
treinado e integrado. 

CARÊNCIAS 
O sistema de Transporte 
• Precário, isolando o Estado · via de 
passagem apenas. 
• Paralisação de obras (ferrovia Norte-Sul) e 
abandono do transporte fluvial. 
• Falto de sistema de interligação dos 
regiões do Estado. 
• Falto de estrados vicinois poro 
escoamento do produção. 
Déficit de energia e sua má distribui1ão 
Sistema de telecomunica,ões insuficiente 
Falto de autonomia estadual 
A ocupa1ão espacial desordenada 
Falto de planejamento da ocupação. 
Fluxos migratórios desordenados (ameaça). 
Predominância do latifundio improdutivo. 
Tecnologia e recursos humanos precários 
lruuficiência previsível da UNITINS. 
Ausência de outros centros ou mecanismos 
de formação de recursos humanos e 
produção tecnológica. 
Demandas sociais insatisfeitas 
Educação· sistemas absolutamente carentes. 
Altos índices de analfabetismo. 
Saúde e saneamento · precários, saneamento 
de água e esgoto quase inexistente. 
Moradia - precárias nas áreas rurais e 
periferias urbanas. 
Trabalho - falta de oportunidade, falta de 
preparo da mão-de·obro, marginalização 
Organizaião do Estado em forma1ão 
Organização centralizado. 
Deficiência de recursos humanos. 
Inexistência de sistema financeiro estadual. 
Falta de outros incentivos financeiros paro 
atrair investimentos. 
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poderia ser feito, com investimentos 
relativamente pequenos, através da 
conclusão das rodovias BR 242, BR 235 
e BR 230, as quais, cortando o Estado 
nessa direção, interligariam essas 
regiões com os eixos norte-sul. 

Desta forma, o Estado, hoje isolado 
e desintegrado, passaria a interligar-se 
com o País e o exterior, dispondo de um 
sistema integrado, de significado estra 
tégico não apenas para o próprio To 
cantins mas para o País. 

Sabe-se hoje que a soja, por exem 
plo, produzida no Mato Grosso, Goiás ou 
Rondônia, se ao invês de ser transporta 
da para os portos de Santos ou Parana 
guá, fosse, através desse sistema, em 
barcada nos portos de São Luís ou Bar 
carena, teria uma economia de trans 
porte da ordem de US$ 30 a tonelada. 

Se relativamente poucos investi 
mentos nos sistemas de transportes 
inter-regionais integrariam o Tocantins e 
teriam um significado estratégico para 
a economia nacional, exige-se, em 
paralelo, um esforço em muitas frentes 
para dotar o Estado de um mínimo de 
rodovias capaz de integrá-lo internamen 
te e de conformar uma malha rodoviária 
razoável de estradas alimentadoras do 
sistema principal. 

Nessas condições, é prioritária a 
definição, incluindo a identificação das 
fontes de financiamento, do sistema 
estadual de rodovias de integração, 
viabilizando a integração regional e do 
sistema de transportes estrutural - ro 
dovias federais, ferrovia e hidrovias - com 
as estradas alimentadoras municipais. 

De fato, a superação da carência 
do sistema de transportes do Tocan 
tins é pressuposto de viabilidade de 
quaisquer dos objetivos do Plano Es 
tratégico e representa o elemento 
mais evidente do abandono do Esta 
do nas etapas anteriores do desenvol 
vimento nacional 

3.2 - Energia 

Da mesma forma que sem transpor 
te, sem energia não há desenvolvimento. 

O Estado do Tocantins, com um 
potencial de hidreletricidade inventariado 
em 10.500 Mw de potência, é impor 
tador de energia e apresenta deficiência 
de atendimento. Seu sistema atual é 
composto por duas pontas de linha, uma 
do sistema Furnas que chega ao Estado 
pelo sul e a outra, ao norte, oriunda de 
Tucuruí. Atualmente se equaciona a 
interligação desses sistemas, com difi- 
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culdade, enquanto não se concretizar a 
implantação da linha Imperatriz-Porto 
Franco. 

Neste quadro, o Estado do Tocan 
tins apresenta a situação singular de 
possuir um grande potencial para 
produzir energia, vendê-La e induzir o 
aproveitamento do potencial econô 
mico de enorme região do País, en 
quanto encontra grandes dificulda 
des para realização dessa potenciali 
dade e de, sequer, atender-se a si 
mesmo. 

No entanto, o diagnóstico das dis 
ponibilidades existentes permitiria al 
gumas alternativas: 

a) investir nas linhas de transmissão 
para utilizar o atual excedente de 
400 Mw de Tucuruí, alternativa pouco 
confiável pois apresenta o risco de que, 
com a retomada do crescimento rápido 
dos consumidores tradicionais, essa dis 
ponibilidade seja perdida em favor de 
outras regiões do País; 

b) equacionar uma solução para a 
construção das hidrelétricas previstas 
para o Rio Tocantins, como a do Lagea 
do, que cumpriria um conjunto de 
funções de integração do Estado e da 
Capital, através do lago decorrente de 
sua barragem; 

e) aproveitar o grande potencial de 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 
existente no território oriental do Estado, 
induzindo-se projetos em sistemas 
integrados para fins agrícolas, agroin 
dustriais e de produção mineral, além do 
desenvolvimento de formas de energia 
alternativa, como a biomassa, sobretudo 
nas áreas rurais. 

O aproveitamento do potencial 
existente para pequenas hidrelétricas se 
torna viável especialmente a partir de 
algumas características locais: 

• A depressão Araguaia-Tocantins 
se inicia na Chapada Ocidental da Bahia, 
de altitude, na divisa, da ordem de 900 
metros, caindo para cerca de 200 
metros no Vale do Rio Tocantins, numa 
distância média, em linha reta, levemente 
superior a 200 Km. 

• Essa área do Estado apresenta 
diversas manchas de solos aptos para a 
agricultura, inclusive terras roxas, sendo 
no entanto a área de suprimento de 
energia elétrica mais deficiente do 
Estado; apresenta também diversidade 
de recursos minerais, com beneficia 
mento prejudicado por essa deficiência; 

• Os investimentos necessários para 
as PCHs são suportáveis para os inves 
tidores privados de médio porte, ou 

APROVEITAMENTOS INVENTARIADOS 
MÉDIO TOCANTINS 

• Colinas @Tupiratins 
de Goiás ) (1000 MW) 

Laçieado 
(801l MW) 

e t•PALMAS 
Paraíso 
do Norte Porto ~Balsas 1 

Nacional 
lpueiras- 
(6: MW) \ 
Guru pi 

através de formas cooperativas de 
organização e distribuição da energia, ou, 
enfim, diretamente, através de pequenas 
empresas concessionárias. 

O Governo do Estado está priorizan 
do ações referentes à alternativa da linha 
de transmissão Imperatriz-Porto Franco 
e à implementação de pequenas hidre 
létricas, por serem exeqüíveis a curto 
prazo. Para o caso das pequenas hidre 
létricas, vem sendo inventariado o 
potencial de aproveitamento de cursos 
d'água. Quanto à primeira alternativa, de 
pende de decisões da alçada do Governo 
Federal, através da Eletronorte. 

Sobre o uso da biomassa, ela pode 
rá se viabilizar também como alternativa, 
uma vez que já se dispõe da tecnologia 
de gaseificação e geração de energia 
ern turbinas aeroderivadas, em ciclo 
combinado. Entretanto, esta rota, de 
grande alcance social imediato, face à 
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existência de reservas extrativistas de 
babaçu (cuja casca do cõco detém alto 
poder calorífico e também apresenta 
alto rendimento e economicidade) está 
ainda em fase de experimentação em 
usinas piloto. 

• Deve-se, enfim, considerar que a 
Companhia de Energia Elétrica do 
Tocantins foi privatizada em 1989, 
questão que merece acompanhamento 
e análise com vistas à sua integração 
nos parâmetros do Plano Estratégico. 

3.3 - Telecomunicações 

O Tocantins é o único Estado brasi 
leiro a não contar com uma empresa do 
sistema Telebrás. A telefonia no Estado 
continua, na maior parte de seu território, 
sendo operada pela Telegoiás; e o 
restante, pela T elebrasília. 

Além dos aspectos políticos e 



econômicos que decorrem 
dessa situação anômala, é de 
se considerar que a diria 
micidade do setor, a veloci 
dade com que acontece a 
inovação tecnológica, exige 
decisões contínuas que esca 
pam à esfera ou à autonomia 
do Estado. 

Resulta que, como con 
seqüência deste conjunto de 
fatores, são precárias as 
condições da telefonia do 
Estado, tanto qualitativa como 
quantitativamente, embora 
tendendo a se atenuar face 
aos atuais investimentos da 
Telegoiás. 

A criação da T eletins sig 
nificaria a possibilidade maior 
de superação dessas carên 
cias, o que é essencial para a 
dinamização de todos os pro 
cessos econômicos e sociais 
a serem implementados. 

3.4 · Ocupação Espacial 

Como foi visto no item 1.1, 
a ocupação demográfica do 
Estado do Tocantins é extre 
mamente rarefeita, da ordem 
de apenas 3,3 hab/Km", po 
pulação que ainda é 42,2% 
rural. A densidade popula 
cional, portanto, é muito 
inferior à do País, que é da 
ordem de 15, ou à de algumas 
regiões, como o Nordeste 
(22,57), o Sudeste (56,31) e o 
Sul (33,86). Na Região Norte, 
o índice é inferior ao do To 
cantins, em função do grande 
vazio amazônico: apenas 1,65; 
no Centro-Oeste, porém, a 
taxa alcança 4,01 hab/Km2• 

As cidades se distribuem 
de forma razoavelmente ho 
mogénea no Estado: peque 
nas cidades cuja população 
em geral está abaixo de 10 mil 
habitantes. Menos de uma 
dezena delas se situa em fai- 
xas superiores, ocupando 
funções de pólos regionais. É 
o caso de Araguaína, Gurupi, Paraíso, 
Porto Nacional, Miracema, Dianópolis e 
a própria cidade de Palmas, a capital. 
Convém assinalar que a cidade de 
Palmas já eslá ameaçada de lrans· 
formar-se numa cidade inchada, com 
o crescimento incontrolável de suas 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

D <1 

D 1-3 

D 3-5 

D s-10 

D >10 

CENS0-1980 

peri(erias. 
O exposto permite dizer que a 

ocupação espacial do Estado ainda pode 
ser dirigida, organizada. Essa organiza 
ção é necessária, pois o fato de cons 
tituir-se o Tocantins num dos últimos 
vazios a serem ocupados - afora a 

Amazônia - necessariamente pode 
determinar o aumento dos fluxos 
migratórios, sujeitos a acontecer desor 
denadamente, deteriorando e com 
prometendo o meio ambiente, os 
ecossistemas e a qualidade de vida. 

Se acontecerem desordenadamente 
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além dos problemas sociais que decor 
rerão, haverá graves ameaças ao meio 
ambiente e à ecologia, e se poderia ins 
talar no coração do Brasil um novo pro 
cesso de destruição e degradação am 
biental, como ocorreu em Rondônia. 

De modo geral, a agressão ao meio 
ambiente no Estado do Tocantins ainda 
é bastante limitada, até mesmo em razão 
de sua baixa taxa de ocupação demográ 
fica. O Tocantins é marcado por uma 
grande biodiversidade, sobre a qual ainda 
não se dispõe de inteiro conhecimento, 
mas que, como todo ecossistema, é 
altamente vulnerável à exploração 
predatória. Como na questão da ocu 
pação demográfica, apresenta-se a 
oportunidade de não se ter ainda 
cristalizado uma situação degradada, 
num clima em que as questões ecoló 
givas assumem importância mundial. O 
Estado, antecipando-se, já instituciona 
lizou algumas ações na área da preser 
vação ambiental, através da Naturatins, 
cuja ação deve ser ampliada. 

Enfim, o instrumento por excelência 
para promover a harmonização entre o 
adequado uso espacial e a preservação 
ambiental - o Zoneamento Ecológico 
Econômico - já se encontra em fase 
inicial de implementação, dotando o 
Estado, em breve, de um instrumento 
fundamental, capaz de imprimir curso 
racional ao processo de sua ocupação. 

3.5 - Tecnologia e Recursos Humanos 

O estágio tecnológico com que se 
desenvolvem as principais atividades 
econômicas no Estado do Tocantins é, 
em geral, precário. 

A pecuária é extensiva, com pouca 
inovação no que diz respeito à forma 
ção e manejo de pastagens e à melho 
ria das raças, bem como ao apro 
veitamento do produto, quer para de 
rivados do leite, quer da carne que é, 
em geral, exportada "in natura". 

Não existem praticamente tec 
nologias modernas sendo usadas para a 
exploração de pequenos animais, quer 
os tradicionais animais domésticos 
elevados a nível industrial, quer de 
animais silvestres que possam ser 
criados em cativeiro. 

No que se refere à agricultura, 70% 
da produção de grãos ainda são feitos 
de forma tradicional, sem grande pre 
ocupação com a melhoria das semen 
tes ou o manejo da terra, irrigação e pre 
paração do solo, especialmente com o 
aproveitamento dos cerrados. Assim, 

O estágio 
tecnológico nas 

principais atividades 
econômicas é, em 
geral, precário. 

Extração de castanha de bobccu na região do Bico do Papagaio. 

essas atividades acontecem também de 
for-ma extensiva, localizando-se 
preferencialmente nas áreas que ofere 
cem um máximo de condições naturais 
favoráveis. 

A par da pouca produtividade, tal 
estágio pré-tecnológico pode rapida 
mente evoluir, com o esforço de aumen 
to da ocupação e da produção, para pro 
cessos de deterioração do meio ambi 
ente e de destruição da ecologia regional. 

A mesma ameaça pode vir a acon 
tecer caso as atividades extrativas, 
vegetais ou minerais, não venham 
acompanhadas, igualmente, da intro 
dução de tecnologias adequadas que har 
monizem a exploração econômica com 
o respeito à natureza. 

O próprio turismo poderá se trans 
formar em atividade predatória, ao invés 
de essencialmente ecológica, se não se 
adotarem as políticas e os processos 
tecnológicos adequados. 

Há, em consequência, necessidade 
de um vasto programa de inovação e di 
fusão tecnológica no Estado. Este 
esforço deverá fundamentar-se em duas 
preocupações: 

• A adequação dos processos 
tecnológicos às características e poten 
cia !idades do Estado-tecnologias 
apropriadas ao manejo do cerrado, por 
exemplo. 
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• A alta produtividade com respeito 
ao meio ambiente, ou seja, a promoção 
do desevolvimento sustentado. 

As unidades descentralizadas da 
UNITINS propõem-se a ser os 
instrumentos para esta nova fase de 
introdução de novas tecnologias no 
Estado, faltando no momento recursos 
adequados ao enfrentamento desse 
desafio. 

Neste contexto, e considerando-se 
os altíssimos níveis de analfabetismo do 
Estado, que chegam em algumas 
regiões a índices superiores a 70%, o 
esforço de inovação tecnológica deve 
fazer-se acompanhar de programas 
intensivos de formação e preparação de 
recursos humanos, em todos os níveis 
e modalidades, como pressuposto de 
viabilidade da inovação pretendida. 

3.6 - Organização do Estado 

A organização do Estado do 
Tocantins é tradicional, apresentando 
distorções e carências frente à tarefa de 
implementar e articular um processo de 
desenvolvimento estratégico, como o 
proposto. 

Constituem caractéristica desse 
estágio: 

1 - A centralização, que tende a tornar 
a ação do Governo morosa e pou- 



quada às ações transformadoras ne 
cessárias, tendendo para a burocra 
tização dos processos, o clientelismo e 
o paternalismo. 

2 - A fraca profissionalização, em 
geral, dos recursos humanos do setor 
público, quer a nível do Governo estadual, 
quer na gestão municipal. 

3 - A carência de instrumentos 
adequados de resposta às demandas do 
desenvolvimento, de que serve como 
exemplo, no caso, a inexistência de qual 
quer mecanismo financeiro autônomo 
que permita ao Estado dispor de instru 
mentos para promover o desenvol 
vimento. 

Assim, há necessidade de um pro 
grama de modernização do Estado, cujas 
características básicas permitam: 

1 - A descentralização da estrutura 
e das açôes governamentais, e o fortale 
cimento das estruturas descentralizadas, 
incluindo as micro-regiões e os muníci 
pios, de modo que se dê uma nova eficá 
cia à ação pública. 

2 - O preparo de Recursos Humanos, 
com vistas à sua profissionalização e 
melhoria de desempenho. 

3 - A criação de mecanismos e ins 
trumentos que permitam maior efi 
ciência à ação do Estado, tais como a dis 
ponibilidade de um sistema financeiro 
autônomo para a organização racionaliza 
da da ação do Estado e da Sociedade. 

3.7 - As Demondas Sociais 

O conceito de desenvolvimento so 
cial deve ser entendido como conse 
qüência e objetivo de toda ação transfor 
madora, mas, simultaneamente, também 
como seu pressuposto. 

Isto quer dizer que, de um lado, o 
bem-estar da população, sua qualidade 
de vida, deve orientar o esforço de de 
senvolvimento em geral, mas de outro, 
se não houver recursos humanos - socie 
dade minimamente desenvolvida - para 
dirigir esse esforço, não se irá a lugar 
nenhum. 

Quer para responder a este requisi 
to, quer pelo bem-estar em si mesmo, as 
condições de desenvolvimento social do 
Tocantins são precaríssimas. 

3 .7. 1 - Educação 

A situação ê precária. Como se dis 
se, existem regiões do Estado onde o 
analfabetismo atinge 70% da população. 
A tabela a seguir mostra a situação do 
ensino fundamental. 

A situa1ão da 
Saúde é precária no 
Estado. A estrutura 
hospitalar está sendo 
modernizada. 

Hospital Regional de Dianópolis. 

ENSINO - 12 GRAU 

Situação da educação 
na faixa etária (7 a 14 anos) 
matrículas no 12 grau 
índice de repetência 
conclusões de 12 grau { l 992) 
n• de salas de aula 
n• de professores habilitados 

248.445 
163.282 
15,11% 
4.787 
4.489 
4.376 

ENSINO - 22 GRAU 

N2 de estabelecimentos existentes 
n• de alunos 
n• de conclusões { 19921 

163 
14.616 

846 

A situação do ensino de 2Q grau, co 
mo se vê no quadro a seguir, sofre de 
iguais carências. 

O ensino superior é incipiente e, até 
1993, mantido apenas pela UNITINS - 
Universidade do Estado do Tocantins-, 
através de campi descentralizados em 
Arraias, Gurupi, Porto Nacional, Mi 
racema, Araguaína, Paraíso, Colinas, 
além de Palmas. 

Algumas questões devem ser consi 
deradas prioritárias: 

1 - A capacidade do Estado de man 
ter o sistema de ensino superior na me 
dida do crescimento do próprio sistema, 
das demandas da população e do desen 
volvimento do Estado. 

2 - A formação e a valorização dos 
professores. 
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3 - O equipamento para desenvol 
vimento de programas de pesquisa e 
extensão. 

3.7.2 - Saúde e Saneamento 

Precária é igualmente a situação da 
Saúde no Estado, como revela o índice 
de mortalidade infantil, de 102 por mil 
contra 39 por mil de mêdia brasileira. 

A infra-estrutura hospitalar, igual 
mente, é insuficiente: 

INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR 

Infra-estrutura Pública 
n• de hospitais 
n•de leitos 

152 
1.700 

Infra-estrutura Privada 
n• de hospitais 
nº de leitos 

55 
1.625 

Os indicadores de saneamento mostram 
a quase total ausência de esgotos 
sanitários. Apenas 40% da população 
das áreas urbanas têm serviços de água 
tratada. 

3.7.3 - Moradia 

As condições de moradia, sobretudo 
nas zonas rurais, revelam o estado geral 
de pobreza do Estado. Os sistemas de 
construção obedecem a padrões tradi- 



cionais, em geral com paredes de barro 
e telhado de palha, propícios ao desen 
volvimento de vetores de doenças, co 
mo o barbeiro, muito comum no Esta 
do do Tocantins. 

Nas cidades existe a ameaça contí 
nua de crescimento das periferias, ini 
ciando-se, à medida do crescimento 
urbano, o processo de favelização. Esta 
questão vem se tornando aguda, especial 
mente em Palmas - a capital do Estado. 

As necessidades de programas 
específicos atingem, portanto, as áreas 
rurais e urbanas. 

3.7.4 - Trabalho 

As condições de trabalho são as tra 
dicionais. No entanto, à medida que as 
áreas agrícolas sofrem o impacto, senão 
da modernização, que é lenta, mas da 
própria consciência dos direitos sociais, 
começam a crescer os fluxos migra 
tórios para as cidades. 

Se a esses fluxos vier a se somar um 
novo processo de ocorrência de fluxos 
migratórios não qualificados, como acon 
tece, por exemplo, em Palmas, o pro 
blema, que é grave, poderá se tornar 
calamitoso. 

Em algumas regiões do Estado, 
especialmente no Bico do Papagaio, a 
situação de disputa de terras tem pro 
duzido conflitos, que podem agravar-se, 
bem como em outras áreas do Estado, 
caso não existam políticas atentas à 
evolução do processo. 

Por sobre todas estas, a questão 
principal a ser considerada diz respeito 
à qualificação para o trabalho, da popu- 

lação nas áreas rurais e urbanas. Este 
é um pressuposto de viabilidade da 
transformação almejada. 

3.7.5 : Lazer e Cultura 

Neste contexto, as condições de 
Jazer e cultura no Tocantins também 
têm deixado a desejar. 

O Estado possui um patrimônio 
cultural rico, a ser completamente 
identificado. 

As condições naturais, propícias ao 
lazer - praias dos rios, pesca e outras - 
são exploradas quase que apenas 
artesanalmente, aguardando-se sua 
modernização, que poderá acontecer 
com o incremento do turismo e de 
circuitos culturais a serem promovidos. 
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É neste contexto que se conjugam 
alguns condicionantes que atuam como 
ameaças e, ao mesmo tempo, como 
oportunidades ao desenvolvimento do 
Estado: 

• Existem condições objetivas de or 
denar o processo, na medida em que se 
pode dizer que o Tocantins apresenta a 
peculiaridade histórica de a figura do Es 
tado preceder a ocupação do território; 

• A população atual do Estado do 
Tocantins apresenta-se constituída por 
um segmento majoritário de baixo ní- 

vel sócio-econômico-cultural e, nes 
sa condição, seria fatalmente conduzida 
ao deslocamento para uma posição 
inferior, pelos imigrantes de melhor 
qualificação; 

• A ocorrência da ocupação, na 
escala e velocidade presumidas, tende, 
se desordenada, a desestruturar o 
Estado enquanto unidade econômica 
integrada, eventualmente levando ao 
desenvolvimento de áreas polariza 
das por centros de influência fora do 
Estado, desagregando-o econômica e 
socialmente; 

• A realização das potencialidades 
do Tocantins toma, pelas razões expos 
tas, dimensões de interesse estratégico 
para o País, tendo em conta o objetivo 
maior da reestruturação da economia na 
ciona 1, com vistas à nova inserção na 
economia mundial; 

• Simultaneamente, é de se conside 
rar que a plena realização do Plano inte 
grará as regiões Norte e Nordeste, articu 
lando-as com as economias do Centro 
Sul e, em especial, com o Tocantins. Esta 
articulação, fazendo a economia do Cen 
tro-Sul e do Centro-Oeste fluir por esta 
nova rota, pode vir a ser fator determi 
nante do início de um processo de mi 
noração das desigualdades regionais 
brasileiras; 

• A realização das potencialidades 
do Tocantins, neste contexto estratégi 
co, corresponde também ao interesse 
internacional, embora ainda não total 
mente explicitado, por ajustar-se ao novo 
padrão de divisão internacional do 
trabalho que se está delineando na 
economia mundial. 

Pesco no rio Araguaia. " 
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,, As condhões 
naturais (praias 
dos rios e pesca) 
permitem o 
desenvolvimento 
do ecoturismo. 



Das discussões com os órgãos 
governamentais e a sociedade civil 
para a elaboração do Plano Estraté 
gico de Desenvolvimento do Estado 
do Tocantins, realizadas ao longo dos 
fóruns específicos, cabem algumas 
conclusões, devendo-se frisar inicial 
mente: 

a) O êxito dos fóruns demonstrou 
o acerto do caminho escolhido 
para se atingir o objetivo principal 
de instituir o Plano Estratégico 
como patrimônio da sociedade e 
não do governo do 
Tocantins. O processo 
de planejamento adota 
do é expressão do 
aprofundamento do 
regime democrático em 
que queremos viver e, 
pela representatividade 
e pelo nível das dis 
cussões, legitima as 
aspiraçõe da socieda 
de, num contexto lógi 
co, revestindo-se, por 
tanto, as proposições, 
de um lado, da força 
política emanada da von 
t.ade popular, e de outro, 
da ordenação técnica dessas aspi- 

PARTE Ili 
CENÁRIOS 
ALTERNATIVOS 

necessanos de um projeto para o 
Brasil, capazes de contribuir para a 
retomada do crescimento brasileiro, 
para a diminuição das desigualdades 
regionais e para o atendimento das 
aspirações mais profundas do con 
junto da sociedade brasileira. 

e) As aspirações da sociedade 
sobre um padrão ou modelo de 
desenvolvimento desejado, manifes 
tadas nos sucessivos fóruns de dis 
cussão promovidos, dizem respeito à 
criação de um Estado do Tocantins 
moderno, no qual, ao crescimento 
econômico corresponda uma ele 
vação do grau de justiça social e a 
minimização dos impactos ambien 
tais, sendo a agregação do conheci 
mento e de tecnologias adequadas ao 
aproveitamento das potencialidades 
do Estado, a principal ferramenta de 

cológicos, numa visão integrada - holís 
tica - do que se deve entender por 
progresso ou desenvolvimento das 
organizações humanas. 

Tais aspectos não podem ser 
esquecidos no planejamento estraté 
gico, isto é, na visão dos caminhos e 
dos objetivos a serem alcançados. 

1 . 1 - Objetivo Síntese 
do Plano Estratégico 

Face às considerações e análises 
efetuadas do ponto de vista técnico 
e às aspirações expressas nos 
fóruns regionais, bem como às con 
tribuições do Fórum Nacional de 
Palmas e de outros eventos participa 
tivos praticados durante o processo, 
pode-se concluir que o objetivo capaz 
de sintetizar o perfil da sociedade 

desejada para o 
Tocantins, no hori 
zonte dos próximos 
20 anos, pode ser 
expresso da seguinte 
forma: 
• Uma sociedade 

equilibrada, participa 
tiva e progressista. 

• Um modelo de 
organização social 
desconcentrado e 
regionalizado, que via 
bilize o equilíbrio 
interregional, a maior 
participação dos seg- 

mentos sociais e das 
pessoas nos processos, e que impul 
sione, através dessa participação, o 
desenvolvimento. 

• Um governo centrado no desen 
volvimento de suas funções básicas 
e capaz (instrumentado) de liderar 
(incentivar) a sociedade no rumo de 
seus objetivos, bem como de con 
duzir a negociação interna e externa 
sobre o rumo e as formas de seu 
desenvolvimento. 

Estes objetivos conformarão o 
cenário ético para o Tocantins do 
ano 20IO. 

Rogério Antônio Lagoeiro de Magalhães e Oswaldo Della Giustina, consultores do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento. 

rações. 
b) O equacionamento e a solução 

dos problemas do Tocantins, visualizados 
através da concepção de cenários 
futuros do Estado e do País, dizem 
respeito não só ao desenvolvimento 
do Estado como à integração das 
regiões Norte-Nordeste ao Centro 
Sul-Sudeste, sendo componentes 

promoção e integração social e do 
próprio processo de desenvolvimento 
desejado. 

Da análise dessas aspirações e 
dos contingenciamentos externos 
surgem os possíveis cenários do 
desenvolvimento do Estado. Esses 
cenários não podem ser simples 
mente materiais. Eles envolvem 
aspectos éticos, sociológicos e psi- 

Sala de aula na Escola de Veterinária da UNITINS, Araguaiana. 
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1.2 - Cenário Ético 

1.2.1 - A Natureza e o Modelo 
da Sociedade a ser Construída 

• Em relação à sociedade equili 
brada que se deseja construir, o 
objetivo é a eliminação das 
diferenças extremas existentes entre 
as regiões·do Estado e os seg 
mentos sociais, de modo que já não 
haja lugar para miséria e se tenha 



garantido a todos o mínimo de condi 
ções para o autodesenvolvimento e a 
participação nos processos sociais. 

• Em relação à sociedade partici 
pativa, o que se quer é que a participação 
não seja promovida como dádiva do 
Governo, ou de indivíduos, mas como 
direito essencial da cidadania que per 
mita a cada um ser autor do próprio 
processo de crescimento e do cresci 
mento da sociedade. Esta é a condição 
da liberdade e da dignidade humana, que 
deve ser reconhecida e praticada. 

• Em relação à sociedade progressis 
ta, o que se deseja é promover o pro· 
gresso não como um fim em si mesmo, 
ou não em função do Estado, do Go 
vemo, ou de grupos de qualquer espécie. 
Deseja-se o progresso que reverta em 
bem comum para as pessoas e em 
melhores níveis de qualidade de vida. 
Assim, a sociedade progressista que se 
quer é uma sociedade de bem-estar, de 
respeito à natureza e à pessoa humana, 
e não que busque o progresso a qual· 
quer preço, ou seja, a um preço que 
poderia torná-lo ilusório e frustrante. 

O modelo de sociedade coerente 
com esta forma de ser, ou natureza, 
deverá ter as seguintes características: 

• A desconcentração. pois que o 
equilíbrio, a participação e o progresso, 
assim concebidos, não são viáveis numa 
sociedade de bens restritos a uma 
pequena parcela. A concentração exclui 
as pessoas em razão diretamente pro· 
porcional. A exclusão produz a injustiça 
e desequilibra o progresso. 

A organização desconcentrada da 
sociedade torna-se, assim, condição de 
ampliação do acesso. para o maior 
número, aos bens produzidos e, portanto, 
da participação, da justiça e do desen 
volvimento humano. 

• A regionalização constitui corolá 
rio da desconcentração, pois só com o 
reconhecimento das realidades regionais 
e o fortalecimento de seus instrumentos 
de autogestão e de promoção do seu 
próprio desenvolvimento se conseguirá 
efetiva desconcentração. 

• A regionalização implica em 
fortalecimento das regiões, de modo que 
diminua seu nível de dependência do 
poder central. Fortalecidas, as regiões se 
transformam em centros (desconcentrar 
= multiplicar os centros e não apenas 
descentralizar = transferir funções) capa 
zes de participar da promoção de seu 
próprio desenvolvimento, gerando forças 
endógenas, auto-sustentadas. 

1 . 2. 2 - As Funções do Governo e sua 
Priorização na Nova Sociedade 

O princípio geral referente às 
funções do Governo neste cenário, coe· 
rentemente com sua concepção, deve 
levar à conclusão de que não é função 
do Governo fazer aquilo que a sociedade 
pode fazer. Este princípio não constitui 
apenas um princípio de valor, por cau· 
sa da prevalência da pessoa sobre o 
Estado, mas também uma diretriz prag 
mática em função da pouca eficiência do 
Estado, especialmente quando interfere 
no que a sociedade sabe e tem condi 
çóes de fazer. 

Face a este princípio e a esta diretriz, 
o Plano Estratégico de Desenvolvimento 
do Tocantins propõe como funções 
prioritárias de Governo: 

• O Planejamento Estratégico e de 
gestão do processo de desenvolvimento 
da sociedade, de forma participativa e 
supra-partidária; 

• O oferecimento à população das 
condições e dos instrumentos mínimos 
necessários à sua participação no 
processo de desenvolvimento da socie 
dade e do homem tocantinense, através 

f77A Projeto Brasil 
CLLJ Canadá 

(MME/CIDA · 1979) 

D Projeto Mapas 
Metalogéticos 
e de Previsão 
de Recursos Minerais 

[I] Projeto Serra 
da Mesa 1 
(CNEN/DNPM/CBG - 1972) 

1/i\l Projeto Carvão 
~ Energet1co 

na Bacia 
Tocantins - Araguaia 

í7,;\l Projeto Centilométrico 
~ Tocantinia 

(DNPM/CPRM -1974) 
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da garantia de acesso à: 
educação, 
saúde, 
habitação e trabalho, entre outros 

direitos sociais, a serem garantidos num 
contexto de preservação do meio 
ambiente, manutenção da qualidade de 
vida e de bem-estar geral e individual da 
população. 

• Cabe ainda ao Estado o ofereci· 
mento à sociedade tocantinense da in 
fra-estrutura necessária ao desenvolvi 
mento das atividades econômicas e so 
ciais, no caso específico o acesso a sis 
temas adequados de: 

energia; 
transporte; 
comunicação. 
• Enfim, emergencialmente, se torna 

prioritária a atuação do Governo sobre 
setores carentes da população, diminu 
indo as desigualdades regionais e sociais, 
de modo que a ação do Governo atue co· 
mo fator decisivo na eliminação dessas 
carências e no fortalecimento das con 
dições de participação da população no 
processo de desenvolvimento e em seus 
resultados. 

Esta a sociedade que os tocen- 
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tinenses querem construir no horizon· 
tedoano20/0, equeoPlanoEslraté· 
gico de Desenvolvimento se propõe a 
instrumentalizar. Por isso, o Plano Es· 
tratégico não é deste ou daquele go· 
verno, mas o desafio de wna geração. 

2 . - Ô--.··i·CEN/..RIOS PROJETADOS _.,,. 
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Os cenários éticos constituem 
aspirações e respondem a valores que 
a sociedade deseja desenvolver. No 
entanto, esses valores só se viabilizarão 
na medida em que forem adotadas as 
opções estratégicas capazes de cons 
truir cenários reais compatíveis, adequa 
dos àquelas aspirações, ou seja, coeren 
tes com os cenários éticos. 

Nesta linha de projeção de cenários, 
passam a ser consideradas algumas 
hipóteses cuja realização ou não afastam 
ou aproximam do cenário desejado. 

Hipótese 1 · Cenário de estrati· 
flcaçao da Situação de Inércia Dege 
nerativa. 

Hipótese 2- Cenário de inserção do 
Tocantins num processo voltado à con 
quista dos mercados externos via com 
petição em produtos industriais e de 
ponta em geral, ou de Reestruturação 
Conservadora. 

Hipótese 3 - Cenário de inserção do 
Tocantins numa tendência internacional 
de redivisao do trabalho, com forte prio 
rização de políticas agropecuárias volta 
das à produção de alimentos das áreas 
periféricas, ou de Reestruturação Social 
Produtiva. 

2.1 - Cenário nº 1: Estratificação da 
Situação de Inércia Degenerativa 

Das hipóteses referidas, a primeira 
levará à estratificação do modelo 
tradicional de organização social e 
econômica do Tocantins. Na verdade, a 
hipótese foi amplamente rejeitada pelos 
segmentos participativos do processo 
de elaboração do Plano Estratégico, 
como politicamente insustentável no 
longo prazo, prevendo-se sua superação. 

Estratificar a situação atual signi 
ficaria aprofundar o isolamento do 
Estado, manter a estagnação e apro· 
fundar as desigualdades e a pobreza da 
população. 

Desta forma, em relação ao Tocan- 

tins, essa estagnação privaria o País da 
contribuição de uma área com enormes 
potencialidades para o desenvolvimento 
nacional, e a Nação de seus melhores 
sonhos, acreditando-se que a consciên· 
eia nacional não ficaria inerte diante 
dessa ameaça. 

2.2 - Cenário nº 2: Inserção do 
Tocantins num processo voltado à 
competição internacional via setores 
de ponta em geral, ou tentativa de 
Reestruturação Conservadora. 

Esta é uma hipótese que pode 

ocorrer independentemente da vontade 
ou das opções do Estado do Tocantins, 
face à prevalência das teorias que vêem 
a indústria como a única forma de 
inserção competitiva internacional. 

A aplicabilidade absoluta dessa 
teoria nos países não desenvolvidos de- 

fronta-se. antes de mais nada, com a 
atual indisponibilidade de capitais e tec 
nologias necessárias ao desenvolvi 
mento de processos industriais e de ser 
viços em níveis modernos e competiti 
vos, a não ser em segmentos limitados 
da economia. 

No caso brasileiro, a situação seria 
agravada ainda pela baixa qualidade da 
mão-de-obra, não preparada para proces· 
sos competitivos, considerando-se que 
um projeto de suprir o mercado de traba 
lho de quadros qualitativa e quantitativa 
mente preparados para esses processos, 

CENÁRIOS INTERMEDIÁRIOS E CENÁRIO DO HORIZONTE 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

1 · Zoneamento Ecológico-Econômico: 
aproveitamento dos recursos turísticos e 
dos recursos minerais 
organização fundiária 
ordenação da ocupação terntonal 

2 · Desenvolvimento Agropecuário: 
- produção de alimentos 

3 · lntegra1ão da Infra-estrutura: 
transporte intermodal: ferrovia, rodovia e 
hidrovia 

4 · lnterliga1ão dos sistemas energêticos 
e produ1ão de energia 

S · Telecomunica1ões 

6 · Recursos humanos e tecnologia 

7 · Organiza1ão lnstitucianal: 
- descentralização, regionolizaçãa e 
capacitação do poder público 

8· Desenvolvimento. Social e Atendimento 
a Demandas Imediatas 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

zoneamento ecologico-econômico, incluindo identificação 
de áreas poro ocupocõo prioritário 
cadastro e orientação fundia ria 
ordenação de fluxos rniqrotórios 
cadastro dos recursos minerais e organização do produção 
identificação de eccs. · ,lemas e de áreas de vocação turístico 
introdução do sistema de turismo ecológico 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Agrícola 
programo de ampliação de áreas agricultáveis 
projeto Jovoês (irrigação) 
projeto Tocantins (irrigação) 
projeto Araguaia (irrigação) 
projeto soja 
estudos, levantamentos e assistência técnico 
sistema de difusão de tecnologias apropriadas 
sistema de informações paro produção 

- outros projetos e ampliação dos projetos anteriores. 

- ferrovia Norte Sul 
- rodovia BR 235 
- rodovia BR 242 
- hidrovio do Tocantins 
- continuação dos projetos Norte Sul e de hidrovios 
- sistema de integração estadual via rodovias vicinois 

- interligação dos sistemas energéticos Norte Sul - linho 
Imperatriz Porto Franco 

- ampliação da geração de energia hidráulico (potencial de 
l 0.000 Mw) e aproveitamentos alternativos 

- criação da Teletins 

- consolidação do UNITINS 
- introdução dos sistemas e centros de difusão tecnológica 
- Universidade Internacional do Ecologia 
- plano estadual de ciência e tecnologia 
- aperfeiçoamento do ensino de 22 grou 

· descentralização do organização do Estado 
capacitação dos municípios e regionalização 

· organização do sistema financeiro estadual 
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CENÁRIO 1995 

Estado macrozoneado com conhecimento de 
suas potencialidades gerais. e especialmente 
poro o produção de alimentos 

Conhecimento da situação fundiário, viabi 
lizando políticas de ocupação territorial 
racionalizados. 
Início do processo racional de ocupação de 
área irrigáveis, ampliando o produção de ali 
mentos, os condições de emprego e rendo, início 
de processo de assistência técnica, atingindo 
áreas e programas prioritários. Início do 
processo de integração de transportes internos 
e inter-regionais viabilizando aumentos de 
volumes de cargo o ser transportada e inter 
ligado do estado com os mercados regionais. 

A ligação dos sistemas energéticos Norte-Sul e 
aproveitamento de outras potencialidades ener 
géticos permitirão ampliar o atendimento 
confiável às demandas de energia em 
crescimento. 

Inicio de um processo de reversão do preva 
lência do onolfobetismo do população. 
Amplio-se o emprego, sobretudo nos periferias 
urbanas evitando-se o crescimento "inchado" 
dos cidades. 

Através dos programas de capacitação munici 
pal e desenvolvimento de Planos Diretores 
regionais, o Estado inicia a preparar-se paro o 
processo de descentralização. Início de implan 
tação de um sistema financeiro voltado às 
demandas estaduais 

Programação contínuo de atendimento às 
demandas imediatos. 

CENÁRIO ANO 2.000 CENÁRIO ANO 2.010 
Conhecimento especifico dos potencialidades do 
Estado reqionol e setoriomento 

Início de processo de oproveifmenfo racional dos 
potencialidades agropecuários, minerais e turísticos de 
modo especial. 
Programa de regularização fundiário, incentivo o 
migrações e ocupação produtivo de áreas prioritários. 
Áreas irrigados e emprego na produção de alimentos 
se ampliando. Ocupação produtivo de áreas do 
cerrado, com processos modernos de tecnologia. 
Início de programas de assistência técnico com vistas 
o modernização da pecuário. 

A conclusão da primeiro etapa do ampliação dos vias 
de transportes rodoviários, ferroviário e fluvial, 
viabilizará o integração intermodal do sistema de 
transporte, dando origem o uma novo "circulação" 
inter-regional do economia do país, especialmente do 
Cntro-Oeste. Osisfema intermodal terá aproximado o 
Tocantins também dos mercdos internacionais, deu do 
vale do Nordeste. 

Deverá iniciar-se um esforço paro ampliar o geração 
de energia e sua distribuição massivo em baixo tensão, 
através de formos cooperotivs, inclusive de produção 

Eliminação do analfabetismo do faixo etária até os 
15 anos. 
A continuidade dos programas voltados à contínuo 
ampliação de emprego e rendo, permitirá o cres 
cimento mais equilibrado das cidades. 

O processo de descentralização e regionalização 
encontro-se bastante avançado. O Estado deverà estar 
instrumentalizada poro incentivar e financiar os planos 
diretores regionais sustentados por um novo sistema 
financeiro e de gestão regional. 

Fo;talecimento do processo de atendimento às 
demandas sociais. 

Pleno cprovertomento das potencialidades do Eslado 
especialmente voltados o producão de recursos naturais 
[rninerois] e turismo 
Alto produtividade e aumento de rendo continuo 

Território racionalmente ocupada, com alta produtividade nos 
setores de alimentos, proveitomento dos recursos naturais 
especialmente turísticos e minerais. Sistemas ecológicos 
preservados. 
O Estado terá alcançado altos índices de produtividade, 
ocupando de formo produtivo mais de 50% de seu território, 
decuplicando suo produção atual de grãos e produção de 
derivados de leite e come. Renda decuplicado e criados em 
forno de 500 mil empregos. A população do Estado terá 
ultrapassado o cosa dos 2 milhões de habitantes, ocupando 
o ferritôrio estadual de formo desconcentrado com bom 
equilíbrio na distribuição urbana e rural. 

O Tocantins estará integrado com os mercados regionais de 
consumo Norte-Nordeste e produtores do Sul-Centro Oeste. 
Através do sistema integrado de transporte poderá atingir com 
altos vantagens competitivos os mercados do hemisfério nor 
te: Europa, Américo, Oriente. Um novo fluxo de riqueza 
poderá inverter o tendência de acumulação da economia paro 
o Centro-Sul, criando um novo eixo de integração nocional. 
O Tocantins cumprirá suo função estratégico o nível nocional. 

População minimamente preparado poro sustentar o novo 
processo de desenvolvimento. 
O Estado terá uma organização urbano equilibrado, com 
núcleos urbanos de porte médio espalhados por todas os 
regiões minimizando aos boi sães de miséria. 

O governo tem uma organização descentralizado, coerente 
com o fortolecimnfo de suas regiões, levando ao equilíbrio de 
seu processo de desenvolvimento, de suo organização social, 
e de suo capacidade financeiro. 

Atendimento normal às demandas sociais, viabilizado pela 
separação de riqueza e de participação do Estado. 
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SOLOS 

CJ Latossolos 

Ili Solos Concrecionários CJ Solos Litólicos 

CJ Solos Brunizem Avermelhadõs 1111 Solos Aluviais 

CJ Terras Roxas CJ Areais Quartzozas 

1111 Solos Podzólicos CJ Solos Gleyzados 

Cambisolos CJ Lateritas Hidromórficas 
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demandaria bem mais de uma década 
para produzir resultados. 

Nessas condições, dificilmente o País 
e o Tocantins encontrariam caminhos 
para construir seu desenvolvimento e 
ocupar os espaços necessários à sua 
inteqraçao no concerto internacional. 

Especificamente para o Estado do 
Tocantins, as conseqüéncias da prevalén 
eia desta hipótese seriam extremamente 
graves. Nào teria consisténcia imaginar 
que neste horizonte o Tocantins pudes 
se implementar seus próprios processos 
competitivos em níveis capazes de 
contribuir ao esforço nacional de com 
petir num espaço nacional e internacional 
ocupado pelos que detêm as tecnologias 
de ponta. Na verdade, esta hipótese colo 
caria o Tocantins em estado de absoluta 
inferioridade, pois a estratégia confronta 
ria com o aproveitamento de seus recur 
sos naturais e com seu estágio atual de 
desenvolvimento. O Estado, mais ainda 
que o País, seria eliminado do processo 
competitivo e suas chances de desenvol 
vimento, por este caminho, ficariam 
reduzidas a um equívoco. 

Esta hipótese, se concretizada, rele 
garia as principais potencialidades do Es 
tado e do País - a produção de alimentos 
e as atividades agropecuárias · a um pla 
no secundário, perpetuando a situação 
existente, de atraso e pobreza. Assim. o 
cenário decorrente, por falta de sus 
tentação técnica e econômica, acabaria 
por gerar situações semelhantes às pre 
vistas para o cenário decorrente da 
primeira hipótese, desclassificando-se da 
mesma forma. 

2.3 - Cenário n2 3: Inserção do Tocantins 
numa tendência internacional de redivisõo 
do trabalho, com forte priorização de 
políticas agropecuárias voltadas à produção 
de alimentos - Reestruturação Social 
Produtiva. 

A tendência mundial a uma nova di 
visão do trabalho, em que se abrem espa 
ços ao desenvolvimento das potenciali 
dades naturais de áreas periféricas do 
mundo, constitui fator determinante no 
desenvolvimento desta hipótese. A alter 
nativa brasileira e do Tocantins de desen 
volver o setor agropecuário como priori 
dade, decorre inicialmente de dois 
fatores: 

• O primeiro, ligado às potenciali 
dades naturais do País, já definidas e 
identificadas, ou em fase de identificação, 
e nas quais o Tocantins se situa em lu 
gar de destaque. Assim, o aproveitamen- 
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to dos cerrados, que cobrem 90% do Es 
tado, as enormes potencialidades das á 
reas irrigadas, a própria tradição do Es 
tado, são fatores determinantes para fa 
zer deste o Cenário Normativo do Plano. 

• O segundo, ligado à demanda 
universal por alimentos e produtos 
primários em geral, com ameaça cres 
cente de esgotamento nas áreas já in 
dustrializadas. Este fator abre caminho 
natural para uma estratégia nacional de 
produção de alimentos, inclusive por per 
mitir com certa facilidade a geração ou 
a atração de capitais ou tecnologias ex 
ternas. Enfim, é de se considerar que já 
existe razoável estoque de tecnologias 
disponíveis, as quais, com maior rapidez 
e facilidade, poderiam ser difundidas. 

A tese que subjaz nesta hipótese é 
que se as atividades agropecuárias, ex 
trativas e turísticas forem desenvolvidas 
em padrões modernos, elas se tornam 
tão competitivas e geradoras de riquezas 
quanto qualquer outra atividade. Nesta 
percepção deve-se considerar, no caso 
brasileiro e do Tocantins, a disponibilida- 

de de condições naturais favoráveis; de 
ve-se considerar igualmente a relativa 
facilidade de acesso a tecnologias 
existentes ou ao desenvolvimento 
próprio de novas tecnologias ou, ainda, 
a relativa facilidade de difusão dessas 
tecnologias, combinada com uma rápida 
e maior facilidade de preparação de mão 
de-obra; deve-se considerar, enfim, a 
rapidez com que o desenvolvimento do 
setor produz resultados em termos de 
produto e de remuneração do capital e, 
em conseqüência, dá suporte para um 
processo de desenvolvimento sus 
tentado, com o correspondente aumento 
do bem-estar social. Isto considerado, o 
desenvolvimento desta hipótese e sua 
viabilidade dependem basicamente de 
uma decisão política e de um projeto 
que leve o País, e o Estado do Tocantins, 
com rapidez e segurança, a integrar-se 
no contexto da economia mundial, de 
forma competitiva, eficaz e bem aceita. 

O Cenário em que o Plano Estra 
tégico de Desenvolvimento do Estado 
do Tocantins se insere no plano 

nacional, é o da Reestruturação 
Social Produtiva, no qual resgatam-se 
para o processo produtivo as regiões 
e as camadas populacionais mar 
ginalizadas, através de uma estra 
tégia que, respondendo às exigências 
mundiais, permitirá ao País sua nova 
inserção internacional, dentro de um 
novo equilíbrio econômico-social 
interno. 

Neste cenário, a participação do 
Tocantins no esforço de recuperação 
do equilíbrio dinãmico da economia 
nacional assume relevãncia, através 
da priorização das políticas para a 
dinamização do "Aqribusiness" e do 
uso social da terra, objetivado na pro 
dução de alimentos e geração de 
empregos, com elevação de renda e 
inserção internacional - tanto pela ex 
portação de produtos quanto pela 
atração de capitais a partir da expan 
são do mercado interno - , tudo isso 
num ambiente de desconcentração 
da atividade econômica e preser 
vação do meio ambiente. 

CENÁRIO DESEJADO· UMA VISÃO DE REESTRUTURAÇÃO SOCIAL PRODUTIVA 

INDICADORES CONSIDERADOS 

1- Zoneamento Ecológica - 
Econômico - Ocupação Fundiária 

2- Produção de Alimentos: Apoio agropecuário 

3- Produção Mineral e Agro-Indústria 

4- Turismo 

5- Transporte Integrado 

6- Meio Ambiente 

7- Educação e Tecnologia 

8- Expansão do Emprego e Renda 

9- Bem Estar Social 

CONDICIONANTES 

Apoio Internacional e nacional para política de 
organização rural. 

Demando cada vez maior de alimentos no pais 
e no mundo. 
Disponibilidade de financiamentos. 

Interesse de fontes de financiamento, sobretudo 
para a agro-indústria e insumos agrícolas. 

Demanda nocional e internacional pelo turismo 
ecológico. 

Aproximação dos grandes mercados. 

Interesse nacional e internacional para pro 
gramas de preservação ambiental. 

Interesse nacional e internacional em colaborar. 

Interesse nacional em programas nessa área 

Imagem positiva do Estado. 
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CENÁRIO 

População adequadamente distribuída e espaço 
racionalmente ocupado, inclusive com políticas 
migratórias definidas. 

Grande produção de alimentos para próprio 
consumo e exportação em alta quantidade de 
produtos. 

Agro-indústria desenvolvida e processo de 
industrialização auto-sustentado. 

Estado integrado nos roteiros turísticos, inclusive 
como porta de entrada da Amazônia e do 
Pantanal. Ampliação de emprego e preservação 
ambiental. 

Integração da economia e do Estado através do 
sistema de transporte moderno e economicamen 
te viável. 

Meio ambiente preservado e desenvolvimento 
sustentado. 

Situação da educação e desenvolvimento tec 
nológico compatível com as demandas do Estado. 

Adequada oferta de emprego e geração de renda 
distribuídas de modo a minimizar a exclusão e a 
marginalidade. 

Níveis de bem estar compatíveis com os objetivos 
do Plano. 



PARTE IV 
ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

D e m E DIRETRIZES SETORIAIS 

A partir do Diagnóstico Estratégico 
constante da PARTE li e das qualifi 
cações expressas nos cenários projeta 
dos da PARTE Ili, elegem-se as seguin 
tes Orientações Estratégicas, para a 
condução do processo de desenvol 
vimento do Estado do Tocantins, no 
horizonte do ano 2010: 

1 - A ordenação do processo de 
ocupação, de modo a garantir a inte 
gração das regiões do Estado, forçando 
a orientação do desenho da infra 
estrutura básica nesse sentido e não 
apenas no de instrumentalizar os 
corredores de exportação. 

2 - O aumento do nível sócio 
econõmico-cultural da população dos 
estratos inferiores, para garantir uma 
melhor inserção no processo de ocupa 
ção acelerada que deverá ocorrer, bem 
como o aumento, de modo geral, do nível 
de qualificação dos recursos humanos 
locais. Tal política, inserida no contexto 
de desenvolvimento agropecuário do 
Estado, atuará como fator de fixação do 
homem no campo, evitando o inchaço 
das cidades e produzindo novos níveis 
de qualidade de vida nas áreas rurais. 

3 - O fortalecimento dos centros 
urbanos de maior expressão hoje 
existentes e a aceleração do desenvol 
vimento daqueles polarizadores de re 
giões potencialmente dinâmicas. 

4 - A organização, o acesso e a 
difusão do acervo de tecnologias que 
combinem a produtividade e a preser 
vação do meio ambiente. 

5 - A inserção do processo de ocu 
pação num contexto de preservação am 
biental, de maneira a garantir condições 
para o desenvolvimento sustentado. 

6 - A estruturação do sistema de 
transportes segundo as opções mais 
aptas a assegurar a economicidade do 
escoamento da produção (e mesmo de 
modo a introduzir novas vantagens com 
parativas), conjugando adequadamente 
rodovias, hidrovias e ferrovias. 

7 - O fortalecimento do aparato 
institucional-técnico-administrativo do 
Estado do Tocantins, de modo a creden 
ciá-lo como ator relevante do planeja 
mento da realização acelerada de suas 
próprias potencialidades, em lugar de se 
colocar passivamente como objeto de 

um planejamento feito de fora, ou sim 
plesmente da inexistência de qualquer 
planejamento. 

8 - A mobilização, em nível nacional 
e internacional, dos agentes econômicos 
e financeiros no sentido da realização das 
potencialidades do Tocantins. 

A resultante dessas Orientações 
Estratégicas aponta para a construção 
da sociedade equilibrada, participativa e 
progressista, que se quer construída 
sobre uma base material sólida, formada 
na conjugação de dois grandes eixos de 
expansão econômica. 

• Um Eixo Vertical, basicamente da 
grande agricultura de exportação, 
operando com base em tecnologia 
moderna de nível internacional e apoiada 
em fatores de economia externa (con 
dições de infra-estrutura) capazes de 
garantir uma vantajosa inserção in 
ternacional competitiva. 

• Um Eixo Horizontal, das atividades 
econômicas voltadas para o mercado 
interno, de padrão tecnológico apenas 
necessário para garantir a integração à 
economia brasileira da atualidade, tendo 
como grande ênfase a abrangência so 
cial do processo de desenvolvimento 
econômico. 

Esses dois vetores de expansão 
privilegiam, o primeiro a produtividade, 
e o segundo o emprego. 

~ ..•..•..•. ...,....,.,..,....,.._ 
~~~~1 

Conforme o Plano Estratégico, o To 
cantins se caracteriza pela potenciali 
dade de seus recursos naturais e pela 
rarefação e localização geoeconômica 
numa área aberta preferencialmente 
para a próxima etapa de expansão da 
economia nacional. 

Face a isso, espera-se, além de inves 
timentos diversificados, um afluxo de a 
gricultores detentores de tecnologia, ori 
undos do Sul, Centro-Oeste e Sudeste 
do País, e de migrantes em geral. Esse 
processo se intensificará proporcional 
mente à existência de soluções para o 
transporte econômico de granéis entre 
o Tocantins e o Porto de ltaqui, e 
também para a Região Nordeste. 

No Tocantins, o Estado precede à 
ocupação, vantagem que possibilita 
planejar e implementar soluções para_ 
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se obter ganhos gerais de econo 
micidade e e{elivamenle se promover 
a distribuição social dos benefícios do 
crescimento econômico e, conco 
mitantemente, se evitar o desperdício 
do palrimõnio ambiental do Estado. 

Para se atingir esses objetivos torna 
se necessário que o Estado seja detentor 
de um conjunto harmônico de políticas 
setoriais bem definidas, com seus 
correspondentes instrumentos operacio 
nais, conjunto este dotado de uma visão 
holística, capaz de criar um modelo de 
desenvolvimento positivamente diferen 
ciado das desastrosas experiências de 
processos similares ocorridos nos 
últimos anos, noutros estados. 

É urgente, portanto, para fazer frente 
a este grande desafio que bate às nossas 
portas, que o poder público estadual 
estabeleça: com base nos trabalhos já 
realizados, esse conjunto de políticas 
setoriais, integradas entre si: 

a) Política de Desenvolvimento 
Econômico e de Geração de Empregos; 

b) Política de Desenvolvimento 
Social; 

e) Política Ambiental; 
d) Política Espacial-Territorial; 
e) Política de Desenvolvimento 

Institucional. 
O Plano Estratégico lança as bases 

para o desdobramento dessas políticas, 
que deverão ter os enunciados, dire 
trizes e linhas de ação formulados na 
seqüência imediata dos trabalhos, mas 
que somente se consubstanciarão com 
pletamente com a realização de acura 
dos estudos técnicos como, por exem 
plo, o Zoneamento Ecológico Econômi 
co, os Planos de Desenvolvimento Agrí- 

VETORES DE 
EXPANSÃO ECONÔMICA 

EXPANSÃO VERTICAL 

11 :~ 
3 
ll 
.t l__ 

E. ·- rnp,.;;;-------- 
EXPANSÃO HORIZONTAL 

EXPANSÃO VERTICAL 
crescimento da produção pelo 
aumento da produtividade 

EXPANSÃO HORIZONTAL 
crescimento da produção pela 

ampliação do emprego 



BACIA DOS RIOS ARAGUAIA-TOCANTINS 

D Araguaia 

• ltacaiúnas 

D Tocantins ate a Confluência 
com o Araguaia 

D Tocantins entre a Confluência com 
o Araguaia e ltacaiúnas e sua Foz 

cola, Industrial e de Turismo, os Planos 
Diretores Regionais, a Sistematização de 
Dados Estatísticos, entre outros. Tudo 
isso num processo de sucessivos cortes 
temporais, à medida em que se avança 
no conhecimento da realidade e em ins 
trumentos disponíveis, uma vez que o 
processo social não pode ser detido, 
principalmente no Tocantins, onde se 
espera uma verdadeira explosão de 
desenvolvimento no futuro próximo. 

O Tocantins precisa decidir urgen 
temente sobre: que investimentos 
procurar atrair?; quais os investimen 
tos sociais prioritários e emergenciais 
para um programa de desenvolvi 
mento?; qual o ordenamento territo 
ria/ e ambiental para fazer frente ao 
esperado fluxo migratório?; qual o 
aparelho de Estado capaz de coor 
denar eficientemente esse processo? 

Este último item se reveste da maior 
importãncia face à peculiaridade do atual 
momento histórico do Tocantins, no 
qual, ao mesmo tempo em que se deve 
elaborar estudos e planos diversos, deve 
se promover o desenvolvimento, moni 
torar o impacto das ações governamen 
tais e privadas, gerenciar a totalidade do 

processo. 
Mesmo com as ações já 

realizadas, o Estado se ressente 
de uma estrutura mais apro 
priada para as demandas do 
planejamento e da promoção do 
seu desenvolvimento. 

Torna-se, portanto, es 
sencial instituir com a maior bre 
vidade possível um sistema de 
caráter integrativo voltado para 
o desenvolvimento. 

Propõe-se para isso a 
criação de: 

a) • Conselho de Desen 
volvimento do Estado do 
Tocantins". 

',,,, Com a participação de 
instituições das três esferas de 
governo e da sociedade civil 
organizada, inicialmente de cará 
ter consultivo, objetivando tornar 
permanente a participação da 
sociedade civil na formulação 
dos programas de desenvolvi 
mento para o Estado. 

Passo imediato à criação 
deste, se buscaria induzir a 
criação de "Conselhos Regionais 
de Desenvolvimento", os quais 
contariam com a participação 
dos municípios de cada região, 
órgãos estaduais e federais, 

empresas e o conjunto da sociedade civil 
organizada. 

b) "Companhia Estadual de Desen 
volvimento". 

É importante que, correspondendo 
ao Conselho Estadual, exista opera 
cionalmente uma Companhia de Desen 
volvimento Económico, também ao nível 
do Estado, com a função de promover 
as atividades econõmicas (agropecuária, 
indústria e turismo), funcionando 
diretamente como agente indutor do 
ordenamento territorial. Teria portanto 
funções como agente incorporador de 
desenvolvimento e gerenciamento de 
distritos agrícolas (colonização dirigida), 
de distritos industriais e de fomento e 
desenvolvimento do turismo e demais 
atividade econõmicas. 

Também teria o papel de fomentar 
a criação e participar de eventuais 
"Companhias Regionais de Desenvol 
vimento Econõmico e de Gerencia 
mento Territorial", conforme o interesse 
de forças administrativas e econõmicas 
municipais-regionais. 

O bem-sucedido modelo francês de 
companhias deste tipo - com parti 
cipação do Estado nas suas diferentes 
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esferas, empresas privadas, orga 
nizações civis - deve ser melhor estu 
dado, podendo inspirar um modelo es 
pecificamente local. 

c) • Banco de Desenvolvimento do 
Tocentins". 

Dentro do sistema proposto, é de 
fundamental importância a criação de 
um "Banco de Desenvolvimento· para o 
Tocantins, como forma de levantar os 
fundos necessários para os investimen 
tos, comunitários e privados, uma vez 
que estudos demonstram que uma 
instituição desse tipo pode mobilizar em 
média 15 vezes o seu capital social. 

d) "Fundação de Geociências e 
Economia Apliceda", 

Para complementar, o Estado tem a 
necessidade e a urgência, por suas pe 
culiaridades, de constituir um "centro de 
excelência" voltado para o planejamen 
to e a monitoria do desenvolvimento. 

É proposta. para isso, a constituição 
da "Fundação de Geociências e Eco 
nomia Aplicada", com o objetivo de 
realizar os estudos e pesquisas da oferta 
ambiental como do meio sócio-econô 
mico, e a elaboração de planos e projetos 
de alto nível de interesse do Estado. 

A estrutura de fundação possibilita 
a captação de recursos para esse fim, e 
também a venda de serviços para outras 
instituições e o setor privado. 

A "Fundação", além de operacio 
nalizar o planejamento estadual, funcio 
naria ainda como consultor técnico do 
Conselho Estadual de Desenvolvimento 
e dos Conselhos Regionais, constituindo 
se no braço técnico de todo o sistema 
de Planejamento e Promoção do Desen 
volvimento do Estado do Tocantins. 

Reservar-se-iam para a ASPLAN as 
funções de gerenciamento político do 
sistema, acentuando-se seu caráter de 
negociação e coordenação para a estru 
tura administrativa estadual. A ASPLAN 
passaria a comandar e determinar o en 
foque político do desenvolvimento e o 
estabelecimento de prioridades, portanto 
os parâmetros dos planos e demais tra 
balhos executivos. 

Para o melhor cumprimento dessa 
função, a ASPLAN seria também o órgão 
coordenador da captação de recursos 
para o Estado, o que hoje vem sendo fei 
to com grande entropia, deixando-se de 
melhor utilizar a capacidade estadual de 
endividamento para a promoção do de 
senvolvimento. Dessa forma, seria tam 
bém a ASPLAN o órgão coordenador da 
cooperação técnica internacional e 
mesmo nacional. 



O caminho crítico para levar o To 
cantins do que é ao que deseja vir a ser 
constitui o eixo estratégico de desenvol 
vimento - conjunto de ações ou projetos 
capazes de estruturar o cenário deseja· 
do. Esses projetos estruturantes devem 
se constituir em prioridades gover· 
namentais e da sociedade tocantinense. 

O cenário contemplado pelo Plano 
Estratégico de Desenvolvimento do 
Tocantins delineia um Estado fundado 
numa agropecuária forte e moderna, 
integrada nas economias nacional e inter· 
nacional, desenvolvida simultaneamente 
a uma agroindústria paralela e conse· 
qüente. Isto permitirá caracterizar o Esta 
do como grande produtor de alimentos 
e insumos agrícolas. Ampliando este ei 
xo essencial, deverá desenvolver-se um 
parque industrial basicamente de bens 
de consumo leves, insumos e imple 
mentos agrícolas, e um setor de serviços 
em correspondência com o porte dessas 
atividades produtivas. Completando es 
sas atividades produtivas, deverão ex 
pandir-se também as atividades minerais 
e de exploração turística no Estado. 

Essas atividades desenvolver-se-iam 
no contexto e em torno de núcleos 
urbanos desconcentrados, articulados 
entre si e dotados de infra-estrutura 
física e social mínima, gerando o Estado 
equilibrado que se pôs como objetivo 
síntese do Plano. 

Chegar lá, porém, não é apenas uma 
afirmação de vontade. Há necessidade 
de que se implementem as ações 
estratégicas que conduzam o Estado da 
situação atual à situação desejada. 

Neste contexto há um pressuposto 
estratégico essencial para a consecução 
do cenário desejado. Este pressuposto 
se constitui na própria tomada de cons 
ciência interna dessa oportunidade, na 
mobilização da administração estadual e 
dos municípios, bem como da sociedade 
civil organizada, em torno dela. É neces 
sário, simultaneamente, mover a cons 
ciência política nacional, não apenas por 
que a viabilidade do Projeto depende da 
compreensão nacional, mas porque o 
Projeto interessa ao desenvolvimento 
nacional. 

Criada, desta forma, a consciência 
política, viabilizam-se as prioridades 

PARTE V 
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 
DO PLANO - PROJETOS ESTRUTURANTES 

estratégicas representadas pela execu 
ção dos "projetos estruturantes", vigas 
que irão sustentar a construção do cená 
rio desejado. Essas vigas, poucas mas 
essenciais. não esgotam todas q~ dimen 
sões do planejamento necessário para a 
configuração do cenário, mesmo porque 
a essência estratégica do planejamento 
se limita aos "vetores de transformação", 
à identificação do essencial. 

Tudo o mais que deve acompanhá 
lo, nos campos da educação, saúde, difu 
são de tecnologia, preservação do meio 
ambiente, promoção social etc, constitui 
matéria de planos específicos, de 
natureza setorial. 

2. l - Integração da Infra- estrutura · 
Transporte Intermodal, Produção de 
Energia Elétrica e Telecomunicações 

~ Transporte Intermodal 
O projeto de integração da infraes· 

trutura de transportes é a própria es 
pinha dorsal que viabiliza a integração do 
Tocantins e de sua economia. Se cons· 
titui, portanto, na espinha dorsal do 
próprio Plano Estratégico de Desen· 
volvimento. 

As ações estratégicas a seguir 
propostas constituem apenas as mais 
imediatas, que darão origem ao início do 
projeto de integração intermodal de 
transportes. 

Os projetos deverão ser desenvolvi· 
dos para que até o horizonte do ano 2010 
o Tocantins possa estar integrado 
interna e externamente, viabilizando os 
níveis de integração previstos no Plano. 

Nesta etapa imediata do Programa, 
são os seguintes os módulos de trans· 
portes a serem implantados, dando início 
ao sistema intermodal proposto: 

· Ferrovia Norte-Sul; 
· Rodovia BR 235; 
· Rodovia BR 242; 
· Hidrovia Araguaia· Tocantins. 
a) Ferrovia Norte-Sul 
Nesta primeira etapa, trata-se da ex· 

tensão da Ferrovia Norte-Sul, já cons 
truída até Imperatriz (MA), a uma dis 
tância de 100 Km dos limites do Estado, 
até Tocantinópolis, atravessando o Rio 
Tocantins, aproveitando as obras de 
terraplanagem já feitas e a estrutura da 
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ponte já contruida, com investimento 
adicional de US$ 100 milhões. 

Com a execução desse trecho, todo 
o Estado estará colocado em condições 
de aproveitamento da ferrovia, mediante 
a articulação com o transporte hidroviá· 
rio/rodoviário, permitindo o acesso de 
seus produtos a preço competitivo ao 
Porto de ltaqui, no Maranhão. 

A inclusão do Estado do Tocantins in· 
corpora uma área de 277.480 Km2 ao 
processo de desenvolvimento econõmi· 
co nacional, atualmente restrito às 
regiões Sul e Sudeste, à zona litorânea 
do Nordeste e à parte sul do Centro· 
Oeste, numa área equivalente a 
2.358.000 Km2 Ou seja, a construção da 
Ferrovia Norte-Sul acresce em 12% a 
área incorporada ao processo de pro· 
duçao agrícola do País. 

O potencial econômico incluso na 
região pode ser indicado pelos valores 
abaixo: 

• Produção de grãos: 15 milhões de 
toneladas, ocupando 20% de sua área. 

• Reflorestamento: 85 milhões de 
toneladas, ocupando 25% de sua área. 

Essa capacidade de geração de car 
ga ultrapassaria a capacidade prevista 
para a ferrovia, que, num primeiro 
estágio, chegaria apenas a 75 milhões de 
toneladas. 

No campo social, a integração dessa 
área geraria algo em torno de 750.000 
empregos diretos, o que implicaria em 
viabilizar fluxos migratórios da ordem de 
2.000.000 de pessoas, com impacto 
altamente positivo na economia das 
demais regiões do País. 

Isto possibilitaria, nas devidas pro· 
porções, o deslocamento para esta re· 
gião de fluxos migratórios que, atual 
mente, se dirigem aos grandes centros 
urbanos, particularmente no eixo Rio/ 
São Paulo, aliviando as tensões que se 
generalizam nessas regiões. 

O investimento necessário para a 
extensão da Ferrovia Norte-Sul até 
Colinas do Tocantins, etapa seguinte, é 
da ordem de US$ 342 milhões. 

b) Rodovia BR 235 
O projeto prevê a implementação de 

serviços de implantação e de pavimen· 
taçao, compreendendo serviços de terra· 
planagem, pavimentação, drenagem, 
obras complementares, serviços e obras 
de· arte correntes e especiais. Extensão 
total a implantar e pavimentar: aproxi 
madamente 323 Km. 

Esta rodovia beneficia diretamente o 
sul do Pará e o norte de Mato Grosso, 
passando pela sub-região central do Es- 



tado do Tocantins, de grande potencial 
agrícola, expresso na existência de 
grandes manchas de solos de qualidade 
e de água em abundância. 

Seu traçado permite, por transposi 
ção rodoviária já existente no Araguaia, 
ligar Conceição do Araguaia ao sistema 
rodoviário do Nordeste, através do sul do 
Maranhão e do Piauí, e atingir o ponto de 
interconexão de Petrolina (PE)-Juazeiro 
(BA), uma vez que sua diretriz margeia 
ao norte o lago de Sobradinho. 

O valor estimado para esta ligação 
alcança a US$ 42 milhões. 

e) Rodovia BR 242 
Interligando com a Bahia e a região 

Leste-Nordeste, o projeto prevê serviços 
de implantação e de pavimentação, com 
preendendo terraplanagem, pavimenta 
ção, drenagem, obras complementares, 
serviços diversos, obras-de-arte corren 
tes e especiais, com investimentos esti 
mados de US$ 66,6 milhões. 

A extensão total a implantar é de 
230 Km e o trecho a ser pavimentado 
alcança 512 Km. 

Esta ligação tem profunda função 
estratégica para a economia tocanti 
nense, pois unirá a maior região agrícola 
do Estado (a planície dos rios Formoso 
e Javaés) com o mercado do Leste e do 
Nordeste do País; beneficiará também di 
retamente a região, onde existem 
indústrias de beneficiamento de calcário 
que atendem extensas áreas agrícolas 
do Estado e do oeste baiano. 

A implantação definitiva desta rodo 
via possibilitará a adoção do transporte 
intermodal, na conexão em lbotirama 
com a hidroferrovia do São Francisco, 
até o porto de Suape em Pernambuco, 
para os fluxos comerciais com o Nor 
deste e também para o exterior. Possi· 
bilitará ainda a ligação rodoviária com o 
porto de Salvador e o parque industrial 
dessa região, buscando a região Leste e 
mesmo o Centro- Sul do País. 

d) Hidrouia do Tocantins: Trecho 
Miracema-Tocantinópolis 

Trecho total a ser integrado: 550 
Km, compreendendo dois segmentos: 

• Santo Antonio a Estreito - 100 Km. 
• Estreito a Miracema do Tocantins 

-450 Km. 
Esta etapa não contempla, ainda, a 

integração do Rio Araguaia, cuja navega 
bilidade depende de obras a serem feitas 
no noroeste do Estado. 

A natureza dotou a Região Central 
do Brasil e em particular o Estado do To 
cantins, com o sistema composto pelos 
rios Tocantins e Araguaia, capaz de pro- 

porcionar transporte de alta economici· 
dade, pelo fato de interligar-se com os 
portos de Belém e/ ou Barca rena e de 
São Luís, através da E.F. Carajás. 
Estudos elaborados indicam uma econo 
mia de US$ 30/tonelada de grãos para 
o embarque, no último porto, de pro 
dutos do Centro-Oeste que hoje buscam 
o exterior via portos de Santos e 
Paranaguá. 

No que se refere ao Estado do 
Tocantins, já se observariam resultados 

- D 
D 

notáveis apenas com a implantação da 
hidrovia no trecho Miracema/Tocan 
tinópolis a Estreito, onde já chegaram as 
obras da Ferrovia Norte-Sul, possi 
bilitando exportações em condições de 
economicidade pelo porto de Ponta da 
Madeira, em São Luís. O custo de trans 
bordo de grãos de um modal para outro 
situa-se ao redor de US$ 3,50/ton, o que 
viabiliza esta alternativa, considerando-se 
o diferencial de US$ 30/ton de operação 
em relação ao frete rodoviário. 

PROVÁVEL APTIDÃO 
AGRÍCOLA DAS TERRAS 

Boa Aptidão Agrícola 

D Aptidão para Silvicultura 

- Aptidão para Pastagem Plantada 

,~~'.:i1 Boa Aptidão Agrícola com Irrigação 

D Sem Aptidão Agrícola 

Regular Aptidão Agrícola 

Restrita Aptidão Agrícola 

Fonte: Plano Direto de Pesquisa Agropecuária e Florestal do Estado do Tocantins 
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A utilização da modalidade hidroviá 
ria de transporte é de enorme benefício 
para o Tocantins e a região, podendo 
resolver, no curto prazo, na alternativa 
acima descrita, o problema de escoa 
mento para a exportação dos produtos 
agrícolas locais. 

A operação da hidrovia apenas no 
período de águas médias e altas mostra 
se viável, devido à coincidência deste 
período com a colheita de grãos na 
região (fev/jun). 

O custo da integração do Rio Tocan· 
tins, tornando-se navegável 6 meses/ 
ano, ao sistema de transporte intermodal 
integrado, nesta etapa, é da ordem de 
US$ 9,52 milhões . 

.a. lntegra,ão dos Sistemas Ener· 
géticos: Produ4ão e Distribui4ão de 
Energia 

Paralelamente a esses investimentos 
prioritários no sistema de transportes, 
coloca-se a necessidade de reforço do 
sistema energético, com uma linha de 
transmissão de Imperatriz a Porto 
Franco, numa distância aproximada de 
100 Km. 

Esta obra, emergencial, naturalmen· 
te não esgota as necessidades do setor 
energético, mas melhora consideravel· 
mente as condições atuais, com um in 
vestimenta de US$ 8,41 milhões. 

O Estado do Tocantins, com um 
potencial hidrelétrico inventariado em 
10.500 Mw de potência instalada, é 
importador de energia, apresentando 
deficiência no atendimento, como 
referido no Diagnóstico Estratégico. 

O programa de reforço do sistema 
elétrico, ainda na sua etapa emergencial, 
deve vir a desenvolver trés outras 
atividades: 

• A construção de pequenas hidre· 
létricas, aproveitando as reservas 
hídricas e seu natural declive, que che 
ga a quase 600 m da encosta leste ao 
Vale do Tocantins; 

• A distribuição nas áreas rurais, 
através preferencialmente do sistema de 
cooperativas ou empresas concessioná 
rias, que poderiam ser responsáveis tam 
bém pela produção; 

• O desenvolvimentode formas 
alternativas de energia, especialmente 
pelo aproveitamento da biomassa. 

Desta forma se estaria dando ao 
Plano Estratégico condições de viabilizar 
as atividades agropecuárias, de forma 
desconcentrada, como convém ao setor. 

Como solução de grande porte, 
considerando ainda a diversidade de 
funções que desempenhará o lago 

V~GETAÇÃO 

- Cerradão 

D Campo Cerrado 

D Complexo do Bananal 

D Áreas Agropastoris e Campo cerrado 

D Floresta Pluvial Aberta Mista 

decorrente da Barragem no Tocantins, 
é de se considerar de importãncia estra 
tégica a construção da Hidrelétrica de 
Lageado, que propiciará, entre outros 
benefícios: 

• A autonomia energética do Estado 
do Tocantins, com 800.000 Kw de 
disponibilidade; 

• A extensão da navegabilidade do 
Rio Tocantins até Porto Nacional; 

• O desenvolvimento de um gran- 
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D Floresta Pluvial Subperenifolia Densa 

D Mata Ciliar 

- Floresta Pluvial Aberta Maranhense 

D Floresta Estacionai Decídua 

D Áreas Agropastoris 

-- Campos Limpos ou Rupestres 

de projeto de agricultura irrigada, a 
montante; 

• O desenvolvimento da pesca, do 
turismo e do lazer, ligados a um grande 
projeto de preservação ambiental no 
entorno da Capital, Palmas. 

.a. Desenvolvimento das Telecomuni· 
ca,ões 

É necessário que o Estado desen 
volva em ritmo acelerado seu sistema de 
comunicações. 



A viabilização de um projeto nesta 
concepção pressupõe a capacidade au 
tônoma de definições do Estado, hoje 
dependente de empresas do Distrito Fe 
deral (Telebrasllia) ou Goiás (Telegoiás). 

A criação de empresa própria do 
Sistema Telebrás para o desenvolvi 
mento das comunicações do Estado é 
o primeiro passo no rumo desta auto 
nomia necessária. 

considerado como um sistema am 
biental em sentido amplo. A análise 
holística da distribuição espacial dos 
fatos e processo dos meios físico, 
biológico e sócio-económico de um 
determinado território, tendo como 
resultado a caracterização de paisa 
gens homogêneas quanto a poten 
ciais ecológico-econômicos e restri 
ções ambientais. constitui o Zonea 
mento Ecológico-Econômico. 

O ZEE é um instrumento técnico 
elaborado com o auxílio de todos os 
recursos tecnológicos disponíveis, desde 
o trabalho de campo até a análise de da 
dos por sensoriamento remoto, proces- 

2.2 - Zoneamento Ecológico-Econômico 
do Estado do Tocantins (ZEE-TO) 

O meio físico, biológico e sócio 
econômico, em seu conjunto, pode ser 
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sados em sistemas de informações 
geográficas. 

O Governo do Estado do Tocantins 
já criou a Comissão Coordenadora do 
Zoneamento Ecológico-Econômico, com 
vistas à compatibilização dos trabalhos 
estaduais com aqueles executados pelo 
Governo Federal, integrando-se com a 
SAE, Secretaria de Assuntos Estraté 
gicos e com a Fundação Instituto Brasi 
leiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
entre outros orgãos e programas. 

Através da utilização racional dos 
recursos naturais e do ordenamento dos 
espaços territoriais, o programa buscará 
o equilíbrio necessário à sustentabilidade 
dos ecossistemas, com a exploração 
racional dos recursos disponíveis. 

Este conhecimento é básico para o 
desenvolvimento da agropecuária e dos 
outros programas estruturantes do Pla 
no, quer no sentido do maior aproveita 
mento econômico dos recursos naturais, 
quer para organização espacial do Esta 
do e seu desenvolvimento sustentado. 

Assim, além de se constituir na base 
para o desenvolvimento do núcleo cen 
tral do Plano Estratégico, o ZEE-TO é 
instrumento essencial para todo planeja 
mento estadual, assim como é base para 
as ações compreendidas em três proje 
tos específicos que igualmente se inse 
rem como projetos estruturantes: 

a) O aproveitamento dos recursos 
minerais; 

b) O desenvolvimento do turismo 
ecológico; 

e) A organização fundiária do Es 
tado. 

Deve-se consignar que a identifica 
ção desses projetos não limita a impor 
tância do ZEE-TO para outros projetos, 
especialmente na área da infra-estrutura, 
recursos hídricos etc. 

O Projeto de aproveitamento de re 
cursos minerais objetiva a identificação 
desses recursos: localização, reservas, 
concessões e a elaboração de projetos 
específicos de exploração, envolvendo 
investimentos, tecnologias, produtos e 
políticas de preservação ambiental. 

O Projeto de desenvolvimento do 
turismo ecológico envolve não apenas o 
turismo interno, a partir das próprias 
potencialidades do Estado: rios, pesca, 
circuitos culturais, Ilha do Bananal etc. 
A idéia é que a privilegiada situação do 
Tocantins, como portal de entrada da 
Amazônia, o indicaria como um pólo de 
distribuição do turismo regional, que 
poderia ter na Ilha do Bananal seu 
epicentro para circuitos envolvendo 



aquelas regiões. 
O Projeto de organização fundiária 

envolve a montagem de um cadastro 
central, ou regional, da situação jurídica 
das propriedades cto Tocantins, juntan 
do-se, na medida do possível, as carac 
terísticas e possibilidades com vistas a 
torná-las produtivas. No contexto, é de 
se estudar também a criação de bolsas 
de terras, com vistas a dinamizar negó 
cios e introduzir modalidades de uso 
produtivo: arrendamentos, comodatos, 
participação e outros. Áreas poderão ser 
também identificadas para programas 
especiais de imigrações, assentamentos 
e projetos de melhoria da produção. 

Após os trabalhos iniciais do ZEE 
TO, é essencial que se dê continuidade 
à sua interpretação e aplicação cons 
tante como instrumento para as ações 
referentes, o que exige a implementação 
de duas atividades específicas: 

• A implantação de um Laboratório 
de Geoprocessamento e Sensoriamento 
Remoto e a formulação de um Sistema 
de Gestão Territorial, em todos os níveis 
de detalhamento; 

• O desenvolvimento de um projeto 
de treinamento e capacitação que inclui 
especialização e reciclagem de pessoal. 

O custo do projeto do ZEE-TO está 
estimado em US$ 7,59 milhões. 

2.3 - Desenvolvimento agropecuário: 
produção de alimentos 

Este Programa faz referência ao nú 
cleo estratégico identificado como a gran 
de potencialidade de desenvolvimento 
do Tocantins e objeto de sua integração 
nas economias regional e nacional, e 
através delas à economia internacional. 

O Plano Estratégico o propõe como 
um esforço permanente dos governos 
Federal, Estadual e municipais, bem co 
mo da sociedade, para elevar o Estado à 
condição de grande produtor de alimen 
tos - especialmente grãos, na área agrí 
cola, e carnes e laticínios no setor pecuá 
rio, bem como de peixes e de frutas 
tropicais. 

Já se viu que a potencialidade de pro 
dução agrícola do Estado poderia chegar 
a uma capacidade teórica de produção de 
grãos da ordem de 45 milhões de ton. 

Os projetos apresentados a seguir 
representam apenas o início do processo, 
devendo ser ampliados para outros se 
tores, especialmente a pecuária, bem co 
mo projetados no tempo, até o ano 2010. 
Esses projetos iniciais estão dimensio 
nados apenas para a área agrícola, no 

horizonte de curto prazo 1994/1995. 
São os seguintes os programas e 

projetos supostos capazes de demarcar 
o processo de desenvolvimento agrário: 

a) Programa Plurianual de Investi 
mentos para a Irrigação; 

b) Programa Plurianual de Investi 
mentos para o Sequeiro. 

a) Programa Plurianual de Investi 
mentos para a Irrigação: 

O Programa Plurianual de Investi 
mentos para Irrigação visa atender, com 
infra-estrutura de uso coletivo, suporte 
técnico e suporte institucional, aos proje 
tos atuais (60.000 ha) e aos projetos 
programados (47.750 ha) para o pró 
ximo biênio. 

Atualmente os projetos de irrigação 
carecem de obras hidráulicas comple 
mentares (reservatórios de água, macro 
drenagem, aduçào de água) as quais per 
mitiriam duplicar as áreas de cultivo. 
Também deve ser destacada uma de 
manda reprimida de 22.000 Kw de 
energia elétrica para bombas de irrigação 
e drenagem, sendo atualmente utilizado 
o óleo diesel, insumo caro e altamente 
poluidor. 

b) Programa Plurianual de Investi 
mentos para Sequeiro 

O Programa Plurianual de Investi- 

mentas para Sequeiro visa o fomento e 
o financiamento para a instalação de 
uma unidade esmagadora de soja e a 
alocação de recursos através de financia 
mento com juros subsidiados para aqui 
sição de calcário e insumos para corre 
ção e cultivo de 150 mil ha. O programa 
priorizará o setor de produção de soja. 

Os programas plurianuais de investi 
mentos para a Irrigação e para o Sequei 
ro visam articular os meios institu 
cionais, técnicos e financeiros dispo 
níveis, no sentido de otimizar o aprovei 
tamento dos recursos naturais (clima, 
hídricos, solo, topografia e áreas dispo 
níveis) e humanos (mão-de-obra ociosa), 
promovendo o desenvolvimento esta 
dual. Este objetivo comporta ações em: 

• Infra-Estrutura de Uso Coletivo; 
• Suporte Técnico; 
• Suporte Institucional. 
Como resultado, do ponto de vista 

técnico, económico e social, o Programa 
proporcionará: 

• A geração de 140.000 empregos 
diretos e indiretos, minimizando os 
problemas sociais existentes e em 
perspectiva; 

• A fixação do homem ao campo, 
evitando o êxodo rural e conseqüente 
inchaço das cidades, com o surgimento 
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de favelas e outros problemas de 
deterioração urbana; 

• A criação de pólos de desenvolvi 
mento, favorecendo o surgimento de 
unidades de beneficiamento de arroz, 
esmagamento de soja, acondiciona 
mento de alimentos, enfim, agregando 
maiores receitas com a comercialização 
dos produtos; 

• A viabilização do sistema intermo 
dal de transportes proposto, pela 
geração de volumes de carga para ser 
transportada economicamente. 

É de se considerar que se os pro 
dutos gerados forem levados ao nível, 
pelo menos, de pré-industrialização, a 
oferta de empregos diretos e indiretos 
aumentará em cerca de 70%. 

Esses programas envolvem os 
seguintes projetos e respectivas ações: 

e) Projeto Javaés, envolvendo: 
• O suporte elétrico à irrigação: 

construção de 370 Km de LDR (Linha 
de Distribuição Rural), 90 Km de L T 
(Linha de Transmissão), e uma Subes 
tação Rebaixadora; 

• A captação e aduçáo de água: 
movimentação de 1.350.000 m3 de terra, 
para construção de 3 barragens e de 
115 Km de adutora; 

• A macrodrenagem: movimenta 
ção de 2.625.000 m3 de terra, para 
construção de 468 Km de diques e 
canais coletores; 

• Os estudos sócio-económicos: 
diagnósticos do setor agrícola (Projeto 
de Viabilidade Técnico-Económica e 
Social) dos investimentos a serem 
programados; 

• O levantamento e os estudos dos 
recursos naturais e do meio ambiente: 
Estudos dos Impactos Ambientais e 
Relatório de Impactos do Meio Ambien 
te, trabalho a ser articulado com o 
projeto do ZEE-TO; 

• A assistência técnica e extensão 
rural: treinamento de técnicos, aquisição 
de veículos, materiais e equipamentos, 
e especialmente o desenvolvimento e a 
difusão de tecnologias apropriadas; 

• A administração dos recursos 
hídricos, levantamento e cadastramento 
dos usuários de água e regulamentação 
do uso de águas. 

d) Projeto Tocantins, envolvendo 
as sequintes ações: 

• O suporte elétrico à irrigação: 
construção de 225 Km de LDR, 50 Km 
de L Te uma subestação rebaixadora; 

• A captação e aduçao de água: 
movimentação de 869.000 m3 de terra, 
para construção de 6 barragens e 68,4 

Km de adutora; 
• A macrodrenagem: movimentação 

de 483.000 m3 de terra para construção 
de 60 Km de diques e canal coletor; 

• Os estudos sócio-económicos: 
diagnósticos do setor agrícola (Projeto 
de Viabilidade Técnico-Económica e 
Social) dos investimentos a serem 
programados; 

• O levantamento e os estudos dos 
recursos e do meio ambiente: Estudos 
dos Impactos Ambientais e Relatório de 
Impactos do Meio Ambiente, trabalhan 
do articulado com o projeto do ZEE-TO; 

• A assistência técnica e extensão 

rural: treinamento de técnicos, aquisição 
de veículos, materiais e equipamentos, 
incluindo o desenvolvimento e a difusão 
de tecnologias apropriadas; 

• A administração dos recursos 
hídricos, levantamento e cadastramento 
dos usuários de água e regulamentação 
do uso de águas. 

e) Projeto Araguaia, envolvendo as 
seguintes ações: 

• O suporte elétrico à irrigação: 
construção de 90 Km de LDR; 

• A captação e aduçao de água: 
movimentação de 220.000 m3 de terra, 
para construção de 40 Km de adutora; 

HIPSOMETRIA 

O a 100m 

100 a 300m 

300 a 600m ~ 
600 a 900m 

900 a 1200m 
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Atualmente, apenas 40% 
da popula,ão das 

áreas urbanas dispõem 
de servÍ!O de água tratada. 

Centro de Captação de Águas, Palmas. 

• A macrodrenagem: movimentação 
de 176.000 m3 de terra, para construção 
de 22 Km de diques, estrada e canal 
coletor; 

• Os estudos sócio-econômicos: 
diagnósticos do setor agrícola (Projetos 
de Viabilidade Técnico-Econômica e 
Social); 

• O levantamento e estudos dos 
recursos naturais e do meio ambiente: 
Estudo dos Impactos Ambientais e 
Relatório de Impactos no Meio Am· 
biente; 

• A assisténcia técnica e extensão 
rural: treinamento de técnicos, aquisição 
de veículos, materiais e equipamentos, 
incluindo o desenvolvimento e difusão 
de tecnologias apropriadas; 

• A administração dos recursos 
hídricos: levantamento e cadastramento 
dos usuários de água e regulamentação 
do uso de águas. 

f) Projeto Soja, envolvendo trés 
ações básicas: 

• A correção de solos, para adaptá· 
los às exigências do cultivo; 

• A instalação de uma indústria 
esmagadora, capaz de permitir a entrega 
do produto em início de processo de 
industrialização; 

• O estabelecimento de uma política 
e mecanismos para o custeio agrícola. 

É de se observar que: 
• Sem correção de solos, o Estado 

apresenta uma produtividade média de: 
Soja: 1,67 ton/ha 

Milho: 1,90 ton/ha 
• Com correção de solos, o Estado 

apresenta uma produtividade média de: 
Soja: 2,10 ton/ha 
Milho: 4,50 ton/ha 
Os recursos necessários para o 

desenvolvimento dos projetos, nesta 
fase inicial, somam um montante global 
de US$ 68,7 milhões assim discri 
minados: 

DISCRIMINAÇÃO DE RECURSOS 

Projeto Javaés 
Projeto Tocantins 
Projeto Araguaia 
Projeto Soja 
Estudos, Assist.Tec. etc. 

US$ 17,50 milhões 
US$ 8,00 milhões 
US$ 2, l O milhões 
US$ 40,54 milhões 
US$ 0,56 milhão 

TOTAL USS 68,70 milhões 

O projeto de desenvolvimento da pe 
cuária não está formulado nesta etapa, 
devendo, no entanto, ser incluído como 
prioritário na implementação do Plano 
Estratégico. 

2.4 · Recursos Humanos e Tecnologia 

No mundo contemporâneo a cornpe 
tição e a integração econômica pressu 
põem o conhecimento e a capacidade de 
aplicação de tecnologias adequadas ao 
desenvolvimento dos processos de pro· 
duçào, O Tocantins carece de forma a· 
guda quer dos recursos humanos, quer 
das tecnologias necessárias à implemen· 
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tação dos programas que compõem o 
Plano Estratégico de Desenvolvimento. 

Neste contexto, as tecnologias de 
sentido estratégico deverão voltar-se 
especialmente ao aproveitamento eco· 
nômico do cerrado e ao aproveitamento 
dos abundantes recursos naturais do 
Estado, com respeito à preservação dos 
ecossistemas. Recursos humanos aptos 
em todos os níveis devem ser formados 
para operar o desenvolvimento estadual. 

Este processo de desenvolvimento 
de recursos humanos e de tecnologias 
apropriadas, pressupõe a vontade e a ca 
pacidade de montagem de um sistema 
de cooperação a nível nacional e interna 
cional, para o desenvolvimento e trans 
feréncia de tecnologias existentes, de 
interesse do Estado, bem como progra 
mas de atração de recursos humanos 
capacitados, intercãmbio e outras 
formas de cooperação. 

Assume, desta forma, uma dimen 
são estratégica a necessidade de dotar 
a UNITINS - Universidade do Tocantins 
- de condições operacionais para desern 
penhar esse papel, considerando-se, 
inclusive, o interesse de dotar o sistema 
de um centro capaz de aglutinar inte 
resses e necessidades nacionais e 
internacionais no desenvolvimento de 
projetos tecnológicos voltados para os 
setores de aproveitamento pleno dos 
cerrados e de preservação dos ecos 
sistemas da Amazônia e do Bananal, 
bem como de outros existentes. 

Neste contexto cabe o desen· 
volvimento de projetos especiais de 
significado estratégico, como: 

1 · o desenvolvimento, liderado pela 
UNITINS, de programas de pesquisa, 
transferência e difusão de tecnologias 
adequadas, junto à pequena e média 
empresa, e em cooperação com a 
iniciativa privada em geral e organismos 
nacionais e internacionais. 

2 - o desenvolvimento de um sis 
tema de informações conectado a nível 
estadual, nacional e internacional, sobre 
tecnologias disponíveis, inclusive com 
banco de projetos, destinado a atrair e 
estimular iniciativas e difundir a apli 
cação dessas tecnologias. 

É de considerar, nesta perspectiva, 
a necessidade de promover e apoiar 
outras iniciativas de ampliação de 
centros de formação de recursos huma 
nos de alto nível e de desenvolvimento 
tecnológico, pois em breve o Estado do 
Tocantins não terá condições de, por si 
só, responder quantitativa e qualitati 
vamente à pressão das demandas, 



através da UNITINS. 
O Estado não dispõe de uma Univer 

sidade Federal, como dispõem as outras 
Unidades da Federação. 

O projeto UNITINS terá de fortalecer, 
de alguma forma, a presença da União 
neste processo, como forma de preen 
cher esta lacuna. 

De outro lado, é necessário continuar 
ampliando a integração da iniciativa pri 
vada nesta tarefa, atraindo pessoas e 
instituições interessadas em somar no 
processo e desenvolver centros de 
excelência para pesquisa, difusão 
tecnológica e desenvolvimento de 
recursos humanos. 

Assim, a presença de organismos 
como o SENAI, o SENAC e o SENAR, 
no treinamento e na formação de Recur 
sos Humanos, ou do Sistema Embrapa 
Emater (Ruraltins) no desenvolvimento 
e na difusão tecnológica, bem como na 
extensão rural, constituem parte essen 
cial da viabilização dos novos padrões de 
produção propostos. 

2.5 - Ordenação institucional, 
descentralização, regionalização e 
capacitação do poder público 

No cenário que se desenhou para o 
Tocantins do ano 2010, não se prevê um 
estado intervencionista, que ocupe o lu 
gar da sociedade. Ao contrário, cabe à 
iniciativa privada, à sociedade, o desen 
volvimento daquelas ações que lhes são 
próprias. 

Ao Estado, cabe o papel de indutor 
dos caminhos do desenvolvimento, a via 
bilização das condições prévias para que 
esses caminhos sejam construídos, bem 
como o desempenho competente de 
funções específicas, especialmente as 
ligadas à área social e à capacitação do 
homem do Tocantins para ser, além de 
beneficiário, o autor de seu próprio 
processo de desenvolvimento. 

Para desempenhar suas funções, o 
Estado deve ser estrutural e funcional 
mente preparado. De acordo com a 
concepção deste Plano, a estrutura do 
Estado, coerente com a organização 
proposta, deve orientar-se para a 
descentralização e multiplicação da 
oferta de bens e serviços, bem como 
para o fortalecimento das estruturas 
locais e regionais, para que se facilite 
o maior acesso do cidadão a esses 
bens e serviços. 

De outra parte, é importante que 
esses bens e serviços sejam oferecidos 
de forma eficaz, o que significa assumir 

É necessário atrair 
pessoas e institui1ões para 
o desenvolvimento de 
centros de excelência de pesquisa e difusão tecnológica. 

um esforço per 
manente de capa 
citação das pes 
soas e das insti- 
tuições para o de 
senvolvimento 
das ações espe 
radas pela so 
ciedade. 

Consideram 
se ações estraté 
gicas na organi 
zação do Estado: 

1 - Um projeto 
de desenvolvi 
mento organiza 
cional do Estado, 
que descentralize 
estruturas e fun 
ções do Governo, 
incluindo suas 
funções de plane 
jamento, induzin 
do o esforço da 
sociedade na pro 
moção do seu 
próprio desenvol 
vimento, e respon 
dendo mais rápida 
e mais adequa 
damente às ne- 
cessidades bási- Laboratório de pesquisas da UNITINS, Gurupi. 

cas da população, 
especialmente no campo social. Nesta 
reorganização do Estado se insere a 
política de regionalização do Tocantins. 
A política de regionalização visa não 
apenas a descentralização das ações do 
Estado, mas a organização e o fortaleci 
mento das Regiões, com a definição de 
seus próprios Planos Diretores e sua 
organização regional. 

2 - Um esforço contínuo para dotar 
o Estado, inclusive a nível municipal, de 
recursos humanos preparados para o 
desenvolvimento das funções e das tare 
fas de responsabilidade do Estado, 
desenvolvendo para isto atividades 
intensivas de treinamento e moder 
nização administrativa. 

3 - A implantação de um sistema 
financeiro estadual que dé suporte aos 
investimentos necessários do Estado, de 
acordo com suas necessidades e 
características específicas. Na verdade, 
é essencial que o Estado disponha de 
instrumentos que lhe dêem maior velo 
cidade e autonomia no disponibilizar de 
recursos financeiros para o desenvolvi 
mento de seus próprios programas e o 
apoio ao desempenho econõmico, espe 
cialmente nas áreas estratégicas. O sis- 

tema, ao mesmo tempo em que captaria 
poupanças, assumiria linhas de financia 
mento de fontes específicas, fundos, 
programas e outros mecanismos. O sis 
tema deveria, portanto, contar, ao menos, 
com um Banco de Desenvolvimento. 

2.6 - Atendimento a demandas sociais; 
Educação/Saúde/Trabalho 

O objetivo ú/Limo do Plano Estra 
tégico de Desenvolvimento do To 
cantins é a pessoa humana, colocada 
não apenas como beneficiária, mas 
como autora deste processo. 

Em conseqüência, a capacitação da 
sociedade tocantinense para o desen 
volvimento desta tarefa é parte inerente 
da estratégia de desenvolvimento pre 
conizada. O desenvolvimento social 
centra-se, assim, e se resume, na 
capacitação do homem, que deve incluir, 
basicamente: 

• O acesso ao trabalho e à renda; 
• O acesso universal à educação 

fundamental, e a preparação mínima 
para o trabalho e a produção de renda; 

• A melhoria das condições de saú- 
de, envolvendo as condições de moradia 
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O treinamento de recursos humanos é 
essencial para viabilizar os novos 

padrões de produ1ão. 

Aprendizado técnico em tornearia mecânica. 

e saneamento nas áreas urbanas e rurais; 
• A difusão de oportunidade de 

acesso à cultura e ao lazer. 
Dentro desta perspectiva do homem 

tocantinense, sujeito e objeto de seu 
próprio processo de desenvolvimento, 
identificam-se como projetos a serem 
desenvolvidos, no contexto da imple 
mentação do Plano Estratégico: 

a) Ampliação do emprego e geração 
de renda 

O cenário no qual o Plano Estraté 
gico de Desenvolvimento do Estado do 
Tocantins visualiza as melhores perspec 
tivas nacionais, pressupõe também o 
resgate dos segmentos sociais margina 
lizados como forma de compatibilização 
imediata da estabilização económica 
com o desenvolvimento. 

Nesse sentido incluem-se entre os 
"projetos estruturantes" a preocupação 
com o combate à miséria, através de 
programas capazes de integrar a po 
pulação. 

Na verdade, a não integração dessas 
áreas e desses segmentos populacionais 
no processo de desenvolvimento, ou, o 
que seria mais grave, o crescimento des 
sas áreas marginalizadas, poderá vir a ser 
obstáculo definitivo à viabilidade do País. 

O programa de ampliação de empre 
go e geração de renda se propõe, pois, 
a gerar continuamente novas oportu 
nidades de trabalho, identificando-as, 
capacitando as pessoas para exercê-las 
e organizando-as produtivamente. 

O programa tanto deverá atingir as 
áreas urbanas, sobretudo as periferias, 
como as áreas rurais, numa ação per 
manente, deflagrada a partir da identifica 
ção de demandas, caracterização de 
bolsões de depressão, desemprego ou 
pobreza crónica, 

Baseado em metodologia própria, 
desenvolvida pela F AO, e contando com 
a assistência desse organismo interna 
cional, o Programa se desenvolverá a 
partir da conscientização da comunidade 
a respeito das oportunidades produtivas 
existentes na própria comunidade, e das 
condições de seu desenvolvimento. 

Em seguida, o processo se dará em 
três fases: 

• O treinamento para as potenciali 
dades visualizadas, de acordo com as 
habilidades da clientela; 

• A organização de empresas de pro 
dução de tipo comunitário ou cooperati 
vo, viabilizando o acesso a financiamen 
tos adequados e em geral incentivados 
para a montagem do negócio; 

• O ingresso no mercado de produ 
ção e de oferta de mercadorias ou 
serviços. 

O projeto, na fase de implementação 
inicial do processo, prevê a criação de 
cerca de 50 mil empregos, distribuídos 
em mais de 1000 unidades desconcen 
tradas, espalhadas por todo o Estado. 

À medida que o processo progrida, 
deverão ser implementados processos 
adequados de assistência e monitoria, 
bem como de acesso a sistemas de 
financiamento. 

Considerando-se que o custo de 
geração de 1 emprego através desta 
metodologia é pouco superior a 
US$ 1000, conclui-se que os recursos 
necessários para se desenvolver o 
projeto nesta dimensão é de ordem 
pouco superior a US$ 50 milhões para 
a criação de 50.000 empregos, benefi 
ciando inicialmente a cerca de 200.000 
pessoas, se se considerar a relação 1 
emprego por 4 beneficiários, ou seja 
cerca de 20% da população do To 
cantins. 

b) No campo da Educação 
1 - Expansão da rede de atendimento 

à educação básica, para toda criança na 
faixa etária dos 7 aos 14 anos, incluindo 
a melhoria da situação profissional do 
professor e dos conteúdos educacionais, 
adequando-os à realidade do Estado. 
Para isto é essencial um amplo progra 
ma de habilitação de professores. 

2 - Implantação de um programa de 
formação básica e preparação para o 
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trabalho da população em idade de tra 
balho, com vistas à ampliação do 
emprego e renda (ver programa anterior). 

3 - Desenvolvimento de uma rede de 
formação técnica especializada, de 
acordo com as demandas setoriais e 
regionais específicas. 

4 - Desenvolvimento de um sistema 
de educação superior, instrumentado 
não só para formação de recursos 
humanos de alto nível, mas para a pro 
moção do desenvolvimento tecnológico 
e a promoção das transformações 
sociais preconizadas. 

c) No campo da Saúde e da melho 
ria das condições gerais de moradia e 
saneamento 

1 - Expansão dos programas de saú 
de preventiva e da rede básica de aten 
dimento primário à saúde da população. 

2 - Desenvolvimento de programas 
de saneamento básico para as cidades, 
adequados a seu tamanho, funções e 
ritmo de crescimento, definidas priorita 
riamente para as cidades que elabo 
rarem seus Planos Diretores. 

d) No campo do acesso à cultura e 
ao lazer 

Especial atenção deve ser voltada ao 
desenvolvimento das culturas indígenas 
e culturas tradicionais autóctones em 
geral, respeitando seus valores, potencia 
lidades e aspirações. 

No contexto de acesso ao lazer, de 
vem ser consideradas as potencialidades 
locais para o turismo e os circuitos cul 
turais, a serem detectados e promovidos 
em cada região. 

A transformação do complexo da 
Ilha do Bananal num ponto avançado - 
portal da Amazónia, dos Cerrados e do 
Pantanal - para o desenvolvimento do tu 
rismo ecológico e de tecnologias apro 
priadas ao desenvolvimento sustentado 
dessas imensas regiões, deve ser se 
riamente considerado. 

Enfim, respondendo às aspirações 
da sociedade tocantinense, e respon 
dendo simultaneamente às expectativas 
nacionais e internacionais na promoção 
da educação, da cultura e do lazer, como 
do desenvolvimento económico do Esta 
do, se promoverá, de todas as formas, a 
educação voltada à preservação ambien 
tal, de modo que as mudanças e os no 
vos processos de ocupação, de produ 
ção e de consumo, sob todas as formas, 
aconteça em profunda integração com 
a natureza. 

Assim, o desenvolvimento preconi 
zado há de ser um crescimento 
plenamente humano. 
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ÁREA 

1. INFRAESTRUTURA 
· Transporte 

· Energia 

· Comunicações 

2. DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL 
3. DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO 

4. DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

5. PESQUISA E 
PLANEJAMENTO 

(') Ver análise na Porte V. 

PROJETOS(*) 

· FERROVIA NORTE-SUL - Continuidade num trecho de 60 Km até T ocantinópolis, otimizando 
se a terraplanagem existente e a estrutura já feita da ponte do Rio Tocantins, criando eixo intermo 
dal de transportes com a hidrovio do Tocantins, viabilizando o escoamento da produçõo de todo 
o Estado pelo porto de ltaqui. 

· RODOVIA BR 235- lmplantaçõo e pavimentaçõo de 323 Km, beneficiando diretamente o sul 
do Porá e o norte do Mato Grosso, passando pela sub-região central do Tocantins. Seu troçado 
permite ligar essas regiões produtoras ao Nordeste Oriental, beneficiando também os Estados 
do Maranhão e Piauí. 

· RODOVIA BR 242 - Implantação de 230 Km, e pavimentação de 51 2 Km - une a maior região 
agrícola do Estado (a planície dos rios Formoso e Javoés) com os mercados do Leste e Nordeste 
do País - Beneficia também a regiõo Sudeste do Estado, onde se localizam os solos mais férteis 
e as indústrias de beneficiamento de calcário. 

· HIDROVIA DO TOCANTINS-Trecho Miracema-Tocantinópolis, numa extensão de 550 Km · A 
utilização da modalidade hidroviária resolve no curto prazo o escoamento dos produtos agrícolas 
do Tocantins, possibilitando o atingimento do porto de São Luís (MA) por transbordo paro ferrovia 
em Estreito. 

· REFORÇO DO SISTEMA ELÉTRICO 
Linha de transmissão de Imperatriz a Porto Franco, numa extensão de aproximadamente 
l 00 Km - Atendimento das necessidades de curto prazo de energia. 

· CRIAÇÃO DA TELETINS - Visa a autonomia do Estado em telecomunicações, hoje a cargo da 
Telebrasília e Telegoiás. 

- IMPLANTAÇÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE ARAGUAÍNA. 

· PROGRAMA PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA IRRIGAÇÃO E PROGRAMA 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA SEQUEIRO - O Pregamo Plurianual de Investimentos 
paro Irrigação visa o atendimento de projetos atuais e programados, num total de l 07.750 ha, 
e o Programa Plurianual de Investimentos paro Sequeiro contempla 150.000 ha. Estima-se que 
esses programas criorõo 140.000 empregos diretos e indiretos, o que poderá ser aumentado 
em 70% pela pré-industrialização ou industrialização dos produtos. São os seguintes os projetos 
programados: 

· PROJETO JAVAÉS · Suporte eletrico à irrigacão; captacão e adução de água; macrodrenagem; 
estudos sócio-econômicos; estudos de impactos ambientais; assistência técnica e extensão rural; 
administração dos recursos hídricas. 

PROJETO TOCANTINS - Suporte elétrico à irrigação; captaçõo e adução de água; 
macrodrenagem; estudos sócio-econômicos; estudos de impactos ambientais; assistência técnica 
e extensão rural; administração dos recursos hídricos. 

PROJETO ARAGUAIA - Suporte elétrico à irrigação; captação e aduçõo de água; 
macrodrenagem; estudos sócio-econômicos; estudos de impoctos ambientais; assistência técnica 
e extensão rural; administração dos recursos hídricos. 

· PROJETO SOJA - Implantação de indústria esmagadora, correção do solo, custeio agrícola. 

· PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (PROGER-TO) 
Objetivo a consolidocõo da base social e econômica do Estado, na linha do combate à miséria 
pela integração da população. 

· ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÕMICO DO TOCANTINS (ZEE-TO) 
Levantamento e análise da distribuição espacial dos fatos e processos dos meios físico, biológico 
e sócio-econômico do Estado, paro dor amparo ao planejamento executivo conseqüente ao 
Plano Estratégico. 

TOTAL 

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS 

4-6 

investimento 
estimado 

US$ milhões 

100,00 

42,00 

66,60 

9,52 

8,41 

7,00 

17,50 

8,00 

2,10 

40,54 

59,40 

7,57 

368,64 



• GOVERNADOR DO ESTADO 
Moisés Nogueira Avelino 
• VICE-GOVERNADOR 
Paulo Sidnei Antunes 
• CHEFE DE GABINETE 
Agripino Araujo N'eto 
• CHEFI;: DA CASA MILITAR 
Raimundo Nonato Martins 
• CHEFE DA CASA CIVIL 
Ivan de Souza Coelho 
• CHEFE DA ASSESSORIA DE 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 
Antonio José Guerra 
• CHEFE DA ASS. DE COMUN. SOCIAL 
José Carlos Romancini 
• PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
Coriolano Santos Marinho 
• AUDITOR GERAL DO ESTADO 
Antonio Luiz Coelho 
• COMANDANTE DA P.MILIT AR 
Josias Araujo 
• SECRETÁRIO DO GOVERNO 
Paulo Sidnei Antunes 
• SECRETÁRIO DA AGRIC. E ABAST. 
Adonias de Oliveira Negri 
• SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 
Ruy Rodrigues da Silva 
• SECRETÁRIO DA PAZENDA 
Marcos R. de Faria 
• SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA 
João Francisco de Oliveira 
• SECRETÁRIO JUSTIÇA/SEGURANÇA 
Júlio Resplande de Araújo 
• SECRETÁRIO DA SAÚDE 
lron Marques da Silva 

1• 
SECRETÁRIO INDÚSTRIA/COMÉRCIO 

João Telmo Valduga 
• SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
Gilberto F. Cormineiro 
• SECRETÁRIO DESENVOLV. SOCIAL 

i, 
Joaquim de Sena Balduino 

Enq? Agrônomo 
Eduardo Matos de Azevedo 
Economista 
João Soares de Araújo Neto 
Estatístico 
José Alexandre F. Chacon 
Estatístico 
Leonel Brizola Seixas 
Economista 
Francisco de A. Póvoas Pereira 
Engº Agrônomo 

PODER EXECUTIVO • ESTADO Dé>'TOCANTINS 

ASSESSORIA DE 
PLANEJAMENTO E 
COORDENAÇÃO 

Equipe do Processo de 
Planejamento Estratégico 

• Antonio José Guerra 
Secretário-Chefe da ASPLAN 
Eugênia Maria Pimentel Mendes 
Chefe de Gabinete da ASPLAN 
Alejandro Luiz Pereira da Silva 
Diretor Dept'' Planej. e Estatística 
e Coordenador do Plano Estratégico 
Márcio Martins Napoleão Braz e Silva 
Diretor do Dept? de Programação 
e Acompanhamento 
Levino Dias da Silva 
Coordenador de Planejamento 
Joaquim Eduardo Manchola Cifuentes 
Coordenador de Estatística 
Higino Júlia Piti 
Chefe da Assessoria Técnica 
Eduardo Moreira Barbosa 
Coordenador Administrativo 

CONSULTORES 

Rogério Antonio Lagoeiro de 
Magalhães 
Economista 

• Osvaldo Dell~a 
Sociólogo 

APOIO OPERACIONAL 

Anapaula de Sene 
Hiolanda Alves Carvalho 
Nadja Maria S. Brito 
Rosangeles Alves Carvalho 
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EQUIPE TÉCNICA 

Clementina Amazonas Pontual 
Engº Elétrico/Industrial 
Luiz Pereira da Silva 
Eng" Agrônomo 
João Marcus Miranda Wenz 
Analista de Sistema 
José Pires Elias 
Engº Civil Analista de Sistemas 
Lemildes Correa F. de Souza 
Geógrafa 
Mary Júlia de Souza Ramos 
EconorQisla 
Ricardo1S1iinite Konia 
Economista 
Maria Marinalva P. Barros 
Economista 
Victor Antonio M. de Carvalho 
Economista 
Gustavo Jaim~P.\Coelho 
Advogado 
Ana Celis A. da S. Rosalvo 
Administradora 
Divaldo José Costa ende 

Francisco Assis Veloso 
Programador 
João José R. Brito 
Chefe de Divisão 
Carlos Gomes Matos Júnior 
Operador 
James Jacques Possap 
Operador 
François Morais Cavalcante 
Operador 
Elza Alves Rodrigues 
Operador 
,Guaracy Carvalho Correa 
Operador 
Teodoro Mendes Carlos 
Reprografia 

Demais técnicos e pessoal de apoio 
administrativo da ASPLAI'/ que 
colaboraram na elaboração deste 
trabalho; 
Membros das ASTEP'S - 
Assessoria Técnica de 
Planejamento das Secretarias 
e de outras instituições estaduais. 
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