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________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Palavra do Governador 

O meu governo, após ampla discussão com a sociedade, definiu como um 
dos seus macroobjetivos no PPA 2004-2007 o aumento da produção com desenvolvimento 
sustentável, tendo como orientações básicas a redução das desigualdades regionais, a 
promoção de oportunidades à população tocantinense e a complementaridade com as 
iniciativas em nível nacional para os setores produtivo e ambiental na Amazônia Legal e no 
Corredor Araguaia-Tocantins. 

Para o aumento da produção com desenvolvimento sustentável, entre outras 
ações, temos conduzido a elaboração dos zoneamentos ecológico-econômicos e dos planos 
de gestão territorial para as diversas regiões do Estado. Estas ações permitem a identificação, 
mapeamento e descrição das áreas com importância estratégica para a conservação 
ambiental e das áreas com melhor capacidade de suporte natural e socioeconômico para o 
desenvolvimento das atividades e empreendimentos públicos e privados. 

Fico feliz em entregar à sociedade mais um produto relacionado ao 
Zoneamento Ecológico-Econômico e ao Plano de Gestão Territorial da Região Norte do 
Tocantins, e ratifico o meu compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população 
residente na referida área, pautado na viabilização de atividades e empreendimentos, na 
redução da pobreza e na conservação dos recursos hídricos e biodiversidade. 

Confio plenamente no uso das informações desta publicação e afirmo que o 
Estado do Tocantins caminha, a passos largos, rumo a um novo estágio de desenvolvimento 
econômico e social, modelado pela garantia de boa qualidade de vida às próximas gerações. 

Marcelo de Carvalho Miranda 
Governador



 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Word from the Governor  

My government, after a broad discussion with society, has defined as one of its 
macro objectives in the 2004-2007 PPA (Pluriannual Plan) the increase of the State’s output 
with sustainable development, having as basic guidelines the reduction of regional inequalities, 
the promotion of opportunities to the Tocantins people and the complement of the national level 
initiatives for the Legal Amazon and the Araguaia-Tocantins corridor production and 
environmental sectors. 

To increase production with sustainable development, among other actions, we 
are setting up ecological-economic zoning and territorial management plans for the various 
State regions. These actions allow the categorizing, mapping and description of environmental 
conservation areas of strategic importance and of the areas with better natural and socio-
economic support capacity for carrying-out the public and private activities and enterprises. 

I’m glad to bring forth another product of the Ecological-Economic Zoning and 
of the Tocantins State North Region Territorial Management Plan, and confirm my commitment 
with the improvement of the region’s people quality of life, centered on the feasibility of the 
activities and enterprises, in poverty reduction and in the preservation of the water resources 
and biodiversity. 

I fully endorse the use of the information of this booklet and am truly confident 
that the Tocantins State is heading, with large steps, towards a new stage of economic and 
social development, designed to ensure the best quality of life to the next generations. 

Marcelo de Carvalho Miranda 
Governor



 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Apresentação 

O Governo do Estado do Tocantins tem conseguido incorporar o segmento 
ambiental no planejamento e gestão das políticas públicas. Por meio do Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE), considerado ponto estratégico do Estado para possibilitar 
avanços no desenvolvimento econômico, com conservação e proteção ambiental, a Seplan 
tem, eficientemente, gerado produtos que subsidiam a gestão do território tocantinense. 

Buscando aumentar a lista de produtos relativos às atividades ligadas ao 
programa de gestão do territorial, disponíveis para a sociedade e os órgãos dos governos 
federal, estadual e municipal, apresento o trabalho “Programas para Gestão Territorial do Norte 
do Estado do Tocantins”, o qual foi elaborado com recursos do Tesouro do Estado e do 
Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7), por meio do 
Ministério do Meio Ambiente e do Banco Mundial. 

O documento Programas para Gestão Territorial do Norte do Estado do 
Tocantins busca orientar o planejamento, adequação e implementação de políticas publicas 
que subsidiem a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, bem como a 
recuperação da capacidade ambiental, e fomentem o desenvolvimento social e econômico de 
longo prazo. Diante da multiplicidade de ações e atividades a serem realizadas pelo Governo e 
pela sociedade o Programa foi organizado em subprogramas de Conhecimento, Monitoramento 
Socioambiental, Conscientização Ambiental; Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas; 
Instrumentos Legais e Econômicos, Administração do Zoneamento Ecológico-Econômico e 
Cooperação Institucional, e Inclusão Social A elaboração dos subprogramas foi realizada 
mediante a análise sistemática dos dados e informações obtidas nos vários levantamentos do 
diagnóstico e prognóstico socioambientais; nos estudos de biodiversidade; nos parâmetros 
legais; na incorporação de experiências de instituições brasileiras e pesquisadores que 
puderam ser aplicadas à realidade do norte tocantinense; e na incorporação dos experiências e 
anseios da sociedade local. 

Sumarizando, o trabalho ora apresentado e os produtos individuais que 
possibilitaram a elaboração desse representam uma contribuição desta Seplan para a 
ampliação do conhecimento dos recursos naturais e dos aspectos socioeconômicas do 
Tocantins, bem como para a consolidação de uma base necessária para o estabelecimento de 
políticas públicas voltadas à gestão do território tocantinense. 

Lívio William Reis de Carvalho 
Secretário do Planejamento e Meio Ambiente 



 



 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Resumo 

O presente trabalho foi elaborado para a parte Norte do Estado do Tocantins, 
compreendendo 37 municípios, numa extensão de aproximadamente 34.000km2, englobando 
áreas de Floresta Amazônica e de Cerrado, bem como de transição entre esses dois biomas 
(ecótono). O escopo é orientar o planejamento, adequação e/ou implementação de políticas 
públicas do Governo Estadual com vistas à conservação dos recursos hídricos, habitats de 
fauna e dos bancos genéticos de flora remanescentes, bem como recuperação da capacidade 
ambiental, sem prejuízo do uso econômico dos recursos naturais. Os estudos foram dirigidos 
buscando permitir a derivação de bem-estar para todos os grupos humanos envolvidos com a 
utilização de recursos naturais por meio da aplicação de instrumentos legais práticos e eficazes 
sob os pontos de vista econômico e ecológico (sustentabilidade ambiental). Em termos de 
procedimentos técnico-operacionais, o trabalho envolveu: i) revisão e análise de documentos; 
ii) realização de oficinas de gestão territorial com representantes da sociedade civil organizada 
em sete municípios; iii) entrevistas com representantes da sociedade do norte tocantinense 
(prefeitos e líderes locais); iv) confecção do relatório. A revisão e análise dos documentos 
usados para a elaboração do Programa para Gestão Territorial foi fundamentada no 
conhecimento gerado em todas as etapas do ZEE do Norte do Tocantins; nos componentes de 
monitoramento, fiscalização e controle ambiental, e desenvolvimento sustentável do Projeto de 
Gestão Ambiental da Região do Bico do Papagaio; no Plano Estratégico para a Gestão 
Territorial no Tocantins; nas experiências de instituições brasileiras e pesquisadores que 
puderam ser adaptadas à realidade do norte tocantinense; e na incorporação de experiências e 
anseios da sociedade local, apreendidas por meio da participação social (oficinas e 
entrevistas). O Programa para Gestão Territorial foi organizado em subprogramas de 
Conhecimento, Monitoramento Socioambiental, Conscientização Ambiental; Manejo e 
Recuperação de Áreas Degradadas; Instrumentos Legais e Econômicos, Administração do 
Zoneamento Ecológico-Econômico e Cooperação Institucional, e Inclusão Social. Nestes 
subprogramas foram propostos procedimentos que incorporam as aspirações dos diversos 
agentes sociais envolvidos no processo de ZEE do Norte do Tocantins sobre as formas de 
gerenciamento do uso dos recursos naturais, recuperação da capacidade ambiental da região, 
bem como indicações das ações prioritárias a serem desenvolvidas na busca de melhoria da 
sua qualidade de vida. Tais determinações devem nortear o processo de gestão territorial, de 
modo que as zonas e subzonas ecológico-econômicas, determinadas no Plano de ZEE, 
tendam a serem mantidas ou respeitadas por meio da aplicação de instrumentos de 
regulamentação e controle, de incentivos e de comercialização de direitos, bem como de 
subsídios ao setor produtivo. 
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1 - Introdução 
 

1.1 - Apresentação 

O Programa de Gestão Territorial é um documento que foi elaborado conciliando os conhecimentos 
sobre os recursos naturais, a economia e a sociedade do Norte do Estado do Tocantins, obtidos a partir 
dos estudos coordenados pela Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente (Seplan) e das 
contribuições dos agentes sociais, por meio de entrevistas e discussões em oficinas de zoneamento 
participativo e gestão territorial. 

O Programa foi dirigido para contemplar as estratégias e ações de implementação das recomendações 
oriundas do zoneamento ecológico-econômico (ZEE1), segundo um caráter de plano gerencial para 
controle, fiscalização e monitoramento do uso dos recursos naturais, colocando sempre à frente das 
ações administrativas e punitivas o aspecto de informação e a conscientização ambiental como 
veículos responsáveis pelo alcance da melhoria da qualidade ambiental e bem-estar da sociedade. 

Diante da multiplicidade de ações e atividades a serem realizadas pelo Governo e sociedade, o 
Programa 2  foi organizado em sete subprogramas, listados a seguir, para facilitar à Seplan a 
coordenação e implementação desse: 

• Conhecimento; 

• Monitoramento Socioambiental; 

• Conscientização Ambiental; 

• Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas; 

• Instrumentos Legais e Econômicos; 

• Administração do Zoneamento Ecológico-Econômico e Cooperação Institucional; 

• Inclusão Social. 

O Programa, como formulado, supera, em parte, a visão setorial adotada comumente em planos 
governamentais e privilegia a parceria governo-sociedade, dentro de uma estratégia de atuação voltada 
para alcançar as metas de gestão dos recursos naturais delineados para o Norte do Estado do 
Tocantins. Fator imprescindível é a mudança de atuação dos órgãos de meio ambiente do Governo do 
Tocantins e, sobretudo, a desconcentração das atividades com a conseqüente regionalização. 

1.2 - Políticas de Governo 

O Governo Tocantinense, numa visão sólida de desenvolvimento econômico, social e ecológico, tem 
                                                 
1 O ZEE é um componente do Projeto de Gestão Ambiental Integrada (PGAI) da Região do Bico do Papagaio, e está sendo 

realizado desde 1998 com recursos financeiros do Tesouro do Estado do Tocantins e do Subprograma de Políticas de 
Recursos Naturais do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (SPRN/PPG-7), coordenado pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

2 O presente trabalho foi executado por Oikos Pesquisa Aplicada Ltda. para a Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente 
(Seplan), no âmbito de convênio firmado entre a Seplan e o Ministério do Meio Ambiente. 
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como políticas bem definidas no seu Plano Plurianual (PPA) 2004/2007, designadas como 
macroobjetivos: 

• o aumento da produção com desenvolvimento sustentável - o Tocantins crescendo e 
conservando sua natureza; 

• a complementação da infra-estrutura viária, energética e de comunicações - o Tocantins 
logístico consolidando as bases do seu progresso; 

• a alta qualidade nos serviços públicos e equilíbrio fiscal - Tocantins: eficiência administrativa e 
respeito ao contribuinte; 

• a inclusão social e elevação da qualidade de vida dos tocantinenses - o Tocantins da justiça 
social; 

• a segurança e cidadania aos tocantinenses - Tocantins cidadão. 

Contudo, a aplicação dos recursos públicos, voltada a otimizar os resultados pretendidos em cada uma 
dessas políticas está condicionada ao orçamento do Estado; às restrições impostas pelas constituições 
Federal e Estadual, e à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Em termos ambientais, todos os programas e ações em curso estão vinculados ao Macro-objetivo 1 - 
aumento da produção com desenvolvimento sustentável - o Tocantins crescendo e conservando sua 
natureza. 

Neste Macroobjetivo 1 se encaixa a maioria das ações de implementação do Programa de Gestão 
Territorial do Norte do Estado do Tocantins, cujo horizonte perpassa o período do PPA 2004/2007 e 
que servirá de base para o Governo revisar a cada ano subseqüente, as ações planejadas e constantes 
no PPA que deverão ser mantidas, excluídas, substituídas ou simplesmente incluídas para que sejam 
atendidas as metas de Governo, e, sobretudo, de desenvolvimento sustentável nessa área do Tocantins. 

1.3 - Arcabouço do Programa de Gestão Territorial do Norte do Tocantins 

1.3.1 - Princípios gerais 

Segundo DIAS et al. (2002), a gestão territorial ou ordenamento territorial pode ser considerado como 
o processo de compatibilização das atividades de uso dos recursos naturais e ocupação do espaço 
territorial com as características e qualidade dos ambientes natural e antropogênico. Isto nos permite 
ver que cabe à gestão o equacionamento dos conflitos presentes em uma área e uma presença clara e 
decidida dos órgãos de meio ambiente do Governo Estadual para a obtenção de resultados 
satisfatórios, ou seja, que levem à derivação de bem estar para todos os grupos humanos e ao uso 
sustentável dos recursos naturais. 

O grande desafio para a viabilização dos resultados do ZEE é a gestão da sua implementação, 
sobretudo, no que tange a redefinição, formulação e implementação de políticas de gestão territorial 
que contemplem a conservação dos recursos naturais, planos alternativos de uso dos recursos naturais, 
incentivos e regulações do uso dos recursos naturais. 
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O Plano Estratégico para a Gestão Territorial no Tocantins (DIAS et al., 2002) e o ZEE do Norte do 
Estado do Tocantins são as duas grandes âncoras do Programa de Gestão Territorial do Norte do 
Estado do Tocantins. Isto porque, no primeiro, são especificadas as políticas, instrumentos, estratégias 
prioritárias, ações estratégicas, diretrizes e metas que propiciem um modelo de gestão de recursos 
naturais e de atividades socioeconômicas capaz de oferecer o suporte para um desenvolvimento 
econômico rápido, harmônico e sustentável, diferenciando o Tocantins dos demais Estados brasileiros. 
E no segundo pela abundância de informações e dados que possibilitaram a configuração de zonas e 
subzonas ecológico-econômicas na área em foco. Também deve ser mencionado que as diretrizes da 
Agenda 21 encontram-se incorporadas tanto no ZEE quanto no próprio Programa em apreço. 

A partir desses documentos e das discussões com os representantes da sociedade local, começou a se 
materializar o Programa de Gestão Territorial do Norte do Estado do Tocantins, que traz as primeiras 
diretrizes a serem colocadas em prática pelos órgãos ambientais, de produção e de infra-estrutura do 
Tocantins com vistas ao desenvolvimento sustentável. 

O Programa não tem um fim em si mesmo e isto não é a pretensão governamental, uma vez que ele 
deve ser ajustado sempre que solicitado pela sociedade, quando de pedidos bem fundamentados e 
relevantes para o bem estar da sociedade e garantia da qualidade ambiental. As instâncias dos debates 
para as modificações e revisões do Plano de ZEE e do Programa de Gestão Territorial do Norte do 
Estado do Tocantins são a Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico (CEZEE) e o 
Conselho Estadual de Meio Ambiente do Tocantins (Coema). O que deve ser colocado em prática a 
partir da aprovação do Zoneamento Ecológico-Econômico e do Programa de Gestão Territorial do 
Norte do Estado do Tocantins na CEZEE e Coema são os diplomas legais para sua aplicação 
juntamente com os instrumentos de comando e controle, e econômicos. O que não deve faltar, neste 
novo arranjo da gestão territorial no Tocantins, é o envolvimento social segundo um processo 
democrático e participativo, cuja qualidade dependerá da informação transparente para reduzir 
ansiedades, inseguranças e dúvidas, e da capacidade governamental de ouvir sugestões e ser 
permeável às demandas sociais. 

1.3.2 - Políticas de Gestão Territorial do Tocantins 

As políticas de gestão territorial (DIAS et al., 2002) a serem implementadas sob a coordenação da 
Seplan são as seguintes: 

• promover a conservação dos recursos naturais disponíveis; 

• incentivar o aumento da produção e da produtividade das atividades econômicas através da 
promoção de novos investimentos e do aprimoramento tecnológico dos estabelecimentos 
existentes, visando a adequação às características das paisagens do Tocantins; 

• promover a recuperação e a ampliação das capacidades ambientais nas áreas sujeitas à depleção 
dos recursos naturais em virtude de seu uso para a produção econômica; 
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• garantir a disseminação e acesso à informação pelos agentes públicos, privados e sociais, 
criando as condições de comunicação necessárias ao atendimento de demandas; 

• incrementar e estabelecer mecanismos de participação dos agentes sociais no processo de gestão 
dos recursos naturais; 

• buscar descentralizar as decisões e ações no âmbito da gestão territorial, criando oportunidades 
para equacionamento de problemas em nível local e regional, e facilitando a interação entre 
agentes governamentais, privados e sociais; 

• promover a qualificação e o remanejamento da mão-de-obra dos grupos humanos mais frágeis, 
tornada excedente pelo aumento do nível tecnológico da produção, para as novas atividades 
criadas pela execução das políticas de conservação e recuperação dos recursos naturais. 

1.3.3 - Instrumentos de Gestão Territorial 

De acordo com DIAS et al. (2002), que se baseou na Política Nacional de Meio Ambiente, os 
instrumentos de gestão territorial do Tocantins são: 

• os zoneamentos agroecológico, agrícola e ecológico-econômico; 

• os indicadores socioambientais; 

• os instrumentos econômicos, de mercado, financeiros e fiscais; 

• as unidades de conservação; 

• o sistema estadual geográfico de informações de recursos naturais; 

• os instrumentos legais ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção 
da degradação ambiental; 

• o Relatório de Qualidade Socioambiental a ser divulgado anualmente. 

1.3.4 - Diretrizes de Gestão Territorial no Tocantins 

Conforme DIAS et al. (2002), as diretrizes adotadas para a gestão territorial do Tocantins são: 

• apoiar o desenvolvimento sustentável; 

• promover a utilização adequada dos recursos naturais; 

• estimular atividades econômicas com tecnologias e sistemas de produção sustentáveis; 

• adotar, melhorar, desenvolver e por em prática medidas de gestão territorial; 

• implementar tecnologias de informação voltadas à disponibilização de dados e informações de 
interesse dos agentes públicos, privados e sociais; 

• priorizar a definição de unidades de uso econômico e a criação de unidades de conservação; 

• promover o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais contemplando acordos entre 
os agentes públicos, privados e sociais. 
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1.4 - Objetivos do Programa de Gestão Territorial do Norte do Tocantins 

1.4.1 - Geral 

O objetivo geral do Programa de Gestão Territorial é muito similar ao do Plano de ZEE, sendo, 
portanto: 

• orientar o planejamento, adequação e/ou implementação de políticas públicas do Governo 
Estadual com vistas à conservação dos recursos hídricos, habitats de fauna e dos bancos 
genéticos de flora remanescentes, bem como recuperação da capacidade ambiental, sem 
prejuízo do uso econômico dos recursos naturais, permitindo a derivação de bem estar para 
todos os grupos humanos envolvidos, por meio da aplicação de instrumentos legais, práticos e 
eficazes sob os pontos de vista econômico e ecológico (sustentabilidade ambiental). 

1.4.2 - Específicos 

Os objetivos específicos do Programa são: 

• elaborar os sete subprogramas de gestão territorial, de modo que fiquem bastante claros o 
caráter operacional de cada um destes e as suas formas de implementação, citando sempre as 
principais parcerias a serem firmadas entre governo e sociedade civil organizada; 

• realizar sete oficinas de gestão territorial com os representantes da sociedade civil organizada 
nas cidades de Arapoema, Araguaína, Ananás, Tocantinópolis, Axixá do Tocantins, Buriti do 
Tocantins e Araguatins; 

• entrevistar prefeitos, presidentes de câmaras legislativas, secretários do poder executivo 
municipal, representantes da sociedade civil organizada, entre outros seguimentos formadores 
de opinião ou atuantes como líderes locais; 

• incorporar aos subprogramas de gestão territorial as experiências, os anseios e aspirações da 
sociedade do norte tocantinense, para que essa se aproprie das informações produzidas e 
intensifique seu envolvimento na implementação das políticas públicas de meio ambiente e 
desenvolvimento. 

1.5 - Aspectos metodológicos do Programa de Gestão Territorial do Norte do Tocantins 

A elaboração do Programa de Gestão Territorial envolveu-se as seguintes etapas: 

• revisão e análise de documentos; 

• realização das oficinas de gestão territorial com os representantes da sociedade civil organizada 
nas cidades de Arapoema, Araguaína, Ananás, Tocantinópolis, Axixá do Tocantins, Buriti do 
Tocantins e Araguatins; 

• entrevistas com representantes da sociedade do norte tocantinense; 

• confecção do relatório. 

A revisão e análise de documentos foram fundamentadas sobre os trabalhos: 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 6

i) publicados no ZEE do Norte do Estado do Tocantins;  

ii) Plano Estratégico para a Gestão Territorial no Tocantins3;  

iii) Plano de ZEE do Norte do Estado do Tocantins4;  

iv) dos componentes de monitoramento, fiscalização e controle ambiental, e desenvolvimento 
sustentável do Projeto de Gestão Ambiental da Região do Bico do Papagaio publicados na 
forma de relatórios; 

v) experiências de instituições brasileiras e pesquisadores que tornaram públicos suas pesquisas e 
que puderam ser adaptados e lembrados para aplicação à realidade do norte tocantinense. 

Como resultado desta fase, foi elaborada uma primeira versão dos subprogramas para a fundamentação e 
preparação das oficinas de gestão territorial e entrevistas no Norte do Estado do Tocantins. 

As oficinas de gestão territorial tiveram uma forma de execução similar às oficinas de zoneamento 
participativo. Foram definidos dois focos para a realização das oficinas: 

Primeiro Foco 

Envolvimento dos diversos agentes sociais no processo de ZEE do Norte do Tocantins visando obter 
suas expectativas, anseios e aspirações sobre as formas de gerenciamento do uso dos recursos 
naturais, recuperação da capacidade ambiental da região, bem como indicações das ações prioritárias 
a serem desenvolvidas na busca de melhoria da sua qualidade de vida.  

 

Segundo Foco 

As determinações das formas de envolvimento dos diversos agentes sociais no processo de gestão 
territorial do Norte do Tocantins para a operacionalização dos subprogramas, de modo que as zonas e 
subzonas ecológico-econômicas, determinadas no Plano de ZEE, tendam a serem mantidas ou 
respeitadas por meio da aplicação de instrumentos de regulamentação e controle, de incentivos e de 
comercialização de direitos, bem como de subsídios ao setor produtivo. 

As sete oficinas planejadas, foram realizadas, cronologicamente, nas sedes dos municípios de 

Arapoema, Araguaína, Tocantinópolis, Ananás, Araguatins, Axixá do Tocantins e Buriti do Tocantins 
mediante a seguinte seqüência de atividades: 

i) planejamento das oficinas; 

ii) identificação dos agentes sociais;  

iii) preparação das oficinas; 

                                                 
3 Elaborado pela Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente (Seplan)/ Diretoria de Zoneamento Ecológico-Econômico 

(DZE) - (DIAS et al., 2002). 
4 (BELLIA et al., 2004). Trabalho executado por Oikos Pesquisa Aplicada Ltda. para a Secretaria do Planejamento e Meio 

Ambiente (Seplan), no âmbito de convênio firmado entre a Seplan e o Ministério do Meio Ambiente. 
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iv) realização das oficinas. 

O planejamento das oficinas foi iniciado com a composição da equipe técnica: moderadores, 
assistentes e relatores. Após definição da equipe e respectivas atribuições, promoveu-se um 
nivelamento de conhecimento, centrado nos dois focos definidos. O nivelamento contribuiu para que a 
equipe tivesse uma base comum de entendimento da missão a ser cumprida, e principalmente, para 
evitar que sobressaíssem as particularidades de cada integrante, o que certamente implicaria na perda 
de foco das oficinas. 

Um roteiro das oficinas e método de trabalho foi elaborado baseando-se na coleta, organização e 
sistematização de todas as informações preexistentes. Realizou-se uma oficina piloto para que os 
moderadores, assistentes e relatores pudessem calibrar as técnicas adotadas, bem como avaliar a 
dinâmica de trabalho definida. Os técnicos da Seplan foram utilizados como agentes para fins de 
verificação e avaliação do método de trabalho. Foram avaliados a duração, a divisão de 
responsabilidades e os resultados obtidos, identificando os pontos fracos e definindo providências para 
não repeti-los, quando da realização de fato das oficinas. 

A identificação dos agentes sociais para as oficinas foi decorrente da avaliação das participações na 
oficina de ZEE participativo e da verificação de uma possível ampliação da lista de convidados. 
Ampliou-se a lista de convidados, em cerca de 30%, sobretudo, buscando aumentar o número de 
pessoas-chave envolvidas no processo de gestão de ambiental, bem como da produção. Mais uma vez, 
a identificação foi referenciada no documento Caracterização das Organizações Sociais Formais 5 
(SANTOS & BORGES, 2003), no cadastro de organizações sociais da Secretaria da Agricultura, 
Secretaria do Trabalho e Ação Social e Grupo de Trabalho da Amazônia (ONG6). 

A preparação das oficinas envolveu: a elaboração do material necessário para a realização dessas; a 
montagem de uma apresentação sobre o escopo do trabalho, dinâmica e método de trabalho; a 
verificação dos locais para as oficinas; o transporte dos agentes sociais para os locais das oficinas; a 
identificação e seleção dos locais de estadia e alimentação da equipe técnica e agentes sociais e todo o 
material de apoio necessário para a realização das oficinas. 

As oficinas foram iniciadas com a apresentação da equipe, metas, dinâmica de trabalho e respeitando a 
seqüência lógica estabelecida anteriormente na programação. Os trabalhos foram desenvolvidos em 
grupos formados de maneira aleatória para evitar que os mesmos fossem formados por pessoas do 
mesmo município e conhecidos, com o intuito de que todos tivessem oportunidade de se expressar e 
de trocar experiências distintas. 

Os moderadores foram responsáveis pela condução das oficinas, assumindo e desempenhando o papel 
de elemento externo e ao mesmo tempo integrando-se aos grupos, sem fundir-se com estes e mantendo 
sempre uma boa dose de bom senso e sensibilidade. Os moderadores apresentaram os objetivos das 
oficinas, a forma de desenvolvimento dos trabalhos, os resultados esperados, e acompanharam todo o 

                                                 
5 Este documento foi elaborado pela Seplan/DZE, durante a execução do ZEE do Norte do Estado do Tocantins. 
6 Organização não governamental. 
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desenvolvimento dos trabalhos, sua dinâmica; bem como coordenaram as apresentações dos resultados 
pelos representantes de cada grupo e apresentaram as conclusões gerais de cada oficina. 

Os assistentes acompanharam os trabalhos dos moderadores e o andamento dos trabalhos, fizeram 
anotações e providenciaram todo o material utilizado. Além disso, observaram as reações dos grupos 
para informar ao moderador, quanto às dificuldades ou dúvidas sobre os temas dos trabalhos. Ficaram 
atentos durante todas as oficinas fazendo anotações que pudessem ser úteis na preparação dos 
relatórios. 

O relator para cada oficina elaborou uma Ajuda Memória, na qual foram incluídos os resultados dos 
trabalhos. 

Foram realizadas entrevistas com pessoas-chave, com destaque para aquelas realizadas 
individualmente com 30 prefeitos de municípios que integram a área em estudo. Nas entrevistas, 
foram registrados os conhecimentos e contribuições de cada prefeito em relação às potencialidades do 
seu município, bem como tratado cada um dos subprogramas de gestão territorial. As entrevistas 
foram do tipo semidirecionadas, porém sempre conduzidas de maneira a evitar a indução de respostas 
dos prefeitos e/ou de seus assessores. 

Finalmente, foi elaborado o relatório Programa de Gestão Territorial, tendo sido avaliadas e 
consideradas todas as informações e dados obtidos nas oficinas e entrevistas, conforme seqüência de 
ações para a realização das oficinas de gestão territorial (Figura 1). 
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1.6 - Área de abrangência e localização 

A área em estudo, o Norte do Tocantins, abrange aproximadamente 34.218km2 e engloba 37 
municípios (Figura 2). Está localizada geograficamente entre as coordenadas de 5° 00’ 00” e 
8° 30’ 00” de latitude sul, e 47º 15’ 00” e 49º 30’ 00” de longitude oeste. Em relação às folhas 
geográficas na escala 1:100.000 da Carta Internacional ao Milionésimo (CIM), a área engloba integral 
e parcialmente 23 folhas. 

O acesso terrestre, a partir de Palmas, é feito por meio de dois trajetos. No primeiro, segue-se pela 
rodovia TO-080 até a cidade de Paraíso do Tocantins e, daí, rumo norte pela rodovia BR-153, 
passando pelas localidades de Miranorte, Guaraí, Colinas do Tocantins e Nova Olinda, chega-se em 
Araguaína, num percurso total de 420km. 

Figura 1 - Seqüência de ações que viabilizaram a participação social na elaboração do Programa de Gestão 
Territorial do Norte do Estado do Tocantins 
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No segundo trajeto, parte-se de Palmas pela rodovia TO-010 em direção à cidade de Lajeado, 
percorrendo 50km, donde segue-se para Miracema do Tocantins por mais 21km. Desta localidade, 
percorre-se 24km pela rodovia TO-342 até Miranorte e, deste ponto, segue-se pela rodovia BR-153, 
passando também por Guaraí, Colinas do Tocantins e Nova Olinda, alcançando Araguaína, num total 
de 390km. Nos dois percursos, o acesso à área do ZEE do Norte do Tocantins é feito via rodovias 
pavimentadas.  

Na área, destacam-se as rodovias federais pavimentadas BR-153 (Araguaína-Wanderlândia-Xambioá), 
BR-226 (Wanderlândia-Darcinópolis-Palmeiras do Tocantins-Aguiarnópolis) e BR-230 (TO-126-
Nazaré-Luzinópolis-Cachoeirinha-São Bento do Tocantins-Rio Araguaia), e estaduais pavimentadas 
TO-201 (Esperantina-Buriti do Tocantins-Augustinópolis-Axixá do Tocantins-Sítio Novo do 
Tocantins), TO-010 (Buriti do Tocantins-São Sebastião do Tocantins), TO-134 (Darcinópolis-Angico-
Luzinópolis-Cachoeirinha-São Bento do Tocantins-BR-230-Axixá do Tocantins), TO-496 
(Augustinópolis-Araguatins), TO-126 (Aguiarnópolis-Tocantinópolis e Sítio Novo do Tocantins-São 
Miguel do Tocantins-Rio Tocantins), TO-210 (Riachinho-Ananás-Angico), TO-416 (Riachinho-BR-
153), TO-222 (Araguaína-Aragominas-Muricilândia do Tocantins-Santa Fé do Tocantins-Pontão), 
TO-164 (Xambioá-Araguanã-Carmolândia-TO-222), TO-403 (TO-404-Sampaio), TO-420 (Piraquê-
BR-153) e TO-230 (Arapoema-Bandeirantes do Tocantins).  

As rodovias TO-420 (Carmolândia-Piraquê), TO-126 (Tocantinópolis-Maurilândia do Tocantins-
Itaguatins), TO-404 (Augustinópolis-Praia Norte) e TO-010 (Ananás-BR-230 e Wanderlândia-
Babaçulândia) estão trafegáveis com piso de revestimento primário. 

Partindo-se dessas rodovias, estaduais e federais, existe uma densa rede de estradas municipais e de 
fazendas que permite o acesso interno a toda a área em estudo. 

O transporte aéreo é limitado à operação de táxis aéreos, com a maioria das pistas de pouso em leito 
natural e localizadas nas sedes dos municípios, exceto os municípios de Tocantinópolis e Araguatins, 
que contam com pista de pouso pavimentada. No que diz respeito a vôos regionais, a área é atendida 
pelos aeroportos das cidades de Araguaína e Imperatriz (MA7), onde operam as principais empresas de 
aviação comercial do país.  

Já o transporte fluvial, que tem expressividade local, restringe-se apenas a pequenas embarcações que 
trafegam pelos rios Araguaia e Tocantins. 

                                                 
7 Maranhão. 
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Figura 2 - Área de abrangência e localização do ZEE do Norte do Tocantins 
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2 - Subprograma de Conhecimento 
 

2.1 - Introdução 

A importância de um Subprograma de Conhecimento reside na necessidade de se oferecer subsídios 
tanto à formação de uma consciência social como ao desenvolvimento de projetos associados aos 
sistemas produtivos, numa perspectiva sustentável. 

O marco do conceito, constante no Relatório “Nosso Futuro Comum” (BRUNTLAND, 1987), 
apresenta o desenvolvimento sustentável como um processo de transformação em que as diversas 
variáveis se harmonizam e reforçam o potencial de desenvolvimento segundo as necessidades de 
gerações presentes e futuras. 

Entende-se que a formação de uma consciência social, sobretudo crítica, passa necessariamente pelo 
processo educacional, formal ou não-formal, que além de proporcionar conhecimentos quanto às 
categorias do modo de produção, proporcionará as bases para a implementação de um processo 
produtivo de base sustentável. 

O desenvolvimento sustentável é um modelo que visa conciliar os conflitos e estabelecer uma relação 
harmoniosa entre sociedade e natureza, condizente com o novo modo de produzir. Para tal, a regulação 
do uso do território, numa perspectiva sustentável, fundamenta-se em três princípios básicos: 

i) a eficácia, correspondente à nova racionalidade de poupança de recursos e incorporação de 
informação e tecnologia nos produtos e processos; 

ii) a valorização das diferenças, referente à identificação e potencialização das vantagens 
competitivas de cada território, e; 

iii) a descentralização, constituindo nova forma de governo em parceria, expressão da nova relação 
público-privada (BECKER & EGLER, 1997). 

Assim, a eficácia consiste no desenvolvimento de novas diretrizes para o sistema produtivo, com o 
intuito de promover a racionalização do uso dos recursos naturais, o que implica adoção de novas 
tecnologias. 

A valorização das diferenças deve se dar a partir do diagnóstico das potencialidades regionais, 
incorporando novos conhecimentos com vistas a um desenvolvimento sustentável, priorizando, sempre 
que possível, a horizontalização do processo produtivo (cadeias produtivas) como forma da geração de 
emprego e renda. Por último, a descentralização como forma de gestão se constitui em alternativa 
fundamental para a administração do território, envolvendo os diferentes atores sociais (setor público, 
setor privado e sociedade civil), o que implica responsabilidade coletiva nas deliberações e 
implementação de ações. 

Para BECKER (1994), a eficácia consiste no uso de recursos por meio do acesso à informação e de 
novas tecnologias em atividades e produtos capazes de consumir menos matérias primas e energia em 
menos tempo. A valorização da diferença implica inovação contínua pela diversidade de mercado e 
recursos, bem como por condições sociais e políticas que potencializam de modo diverso os recursos 
locais. A descentralização refere-se à transferência de decisões e ações a todos os atores envolvidos no 
processo de desenvolvimento com definição de direitos e deveres. 
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Assim sendo, o Subprograma em questão passa necessariamente pelo diagnóstico dos recursos 
naturais como forma de agregação do conhecimento, que, depois de consolidado, se constituirá em 
componente básico do desenvolvimento, quando, então, serão incorporadas tecnologias apropriadas, 
visando incrementar o sistema produtivo. É natural que os resultados esperados passem por processo 
de capacitação dos recursos humanos, assistência técnica e estabelecimento de novas formas de 
produção, além da possibilidade do desenvolvimento de projetos integrados (cadeias produtivas) como 
forma de geração de emprego e renda, e agregação de valor ao sistema produtivo. 

2.2 - Estratégias do Subprograma 

Entende-se o conhecimento como resultado da própria prática ou de experiências empíricas 
acumuladas ao longo do processo histórico, legitimadas pelo senso comum ou pelo formalismo 
científico. A transformação da prática social em senso comum ou conhecimento científico passa por 
estágio de comprovação de hipóteses, até que estas sejam suficientemente corroboradas para se 
converterem em paradigmas epistemológicos. 

Considerando o conhecimento como processo permanente e continuado, tendo por fim o bem-estar 
social, propõe-se o desenvolvimento do Subprograma em três eixos fundamentados nos princípios da 
sustentabilidade: 

i) o conhecimento dos recursos naturais, procurando a valorização da diferença enquanto 
potencialidade de desenvolvimento; 

ii) a incorporação de informação e novas tecnologias em produtos e processos, em busca de maior 
eficácia na utilização dos recursos, e; 

iii) o desenvolvimento social como fim último, tendo por base a educação e capacitação de recursos 
humanos para a autogestão e o cooperativismo como forma de organização econômica, 
procurando, sempre que possível, buscar sistemas de parceria entre os diferentes setores 
instituídos. 

Enquanto a inserção de novos conhecimentos implica iniciativa científica, o aperfeiçoamento de 
produtos e processos numa perspectiva de cadeia produtiva passa necessariamente pela incorporação 
de tecnologias apropriadas aos novos conhecimentos. A estruturação desses componentes em prol do 
desenvolvimento social pode se dar por meio de iniciativas como o da “economia solidária”, que tem 
por princípio romper com as formas convencionais subjugadas aos interesses do produtivismo liberal. 

A presente proposta assemelha-se às estratégias do Programa de Apoio à Inovação em Arranjos 
Produtivos Locais8, do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT, 2002), que se encontra pautado em 
dois eixos orientadores: 

i) apoiar a inovação tecnológica e organizacional capaz de promover o desenvolvimento de 
atividades produtivas locais e regionais, e; 

ii) articular esforços complementares necessários para tornar efetivas as soluções geradas para o 
arranjo. 

                                                 
8 Estes arranjos podem ser definidos como aglomerados de agentes econômicos, políticos e sociais, localizados em um 

mesmo território, que apresentam, real ou potencialmente, vínculos consistentes de articulação, interação, cooperação e 
aprendizagem. Conta com recursos do Fundo Verde Amarelo, cujas operações iniciais deram-se a partir de 2001. 
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2.3 - Objetivos do Subprograma 

2.3.1 - Geral 

O objetivo geral do Subprograma é: 

• promover a disseminação de conhecimentos fundamentados na eficácia de uma nova 
racionalidade de poupança de recursos, com incorporação de tecnologias apropriadas aos 
produtos e processos, valorizando as diferenças e potencialização das vantagens competitivas. 

Tais princípios, fundamentados na sustentabilidade, deverão nortear a nova forma de aquisição de 
conhecimentos, o que se baseia numa nova racionalidade, como a forma de reutilização de resíduos, 
com vistas à conservação dos recursos naturais e energia, e que ao mesmo tempo reduza os impactos 
associados à disposição final desses produtos. 

Assim, torna-se imprescindível à adoção de tecnologias apropriadas às atividades produtivas. A 
diversidade de recursos e suas potencialidades respondem pelas vantagens competitivas, 
incrementando o desenvolvimento de produtos alternativos em detrimento da tendência de 
padronização imposta pelo modelo globalizado. Esta expectativa responde por um novo modelo de 
gestão, que embora submetido a regras do mercado produtivista liberal, onde impera a 
competitividade, deve pleitear a “solidariedade” como princípio filosófico e de estruturação das 
relações sociais de produção. 

2.3.2 - Objetivos específicos 

Considerando o tratamento do Subprograma de Conhecimento sob três eixos de sustentação, propõe-se 
os seguintes objetivos específicos: 

i) apresentar alternativas para o desenvolvimento regional, tendo como suporte o conhecimento das 
potencialidades dos recursos naturais, valorizando as diferenças e a eficácia do sistema 
produtivo, com a promoção da recomposição de áreas degradadas, de tal forma que se constitua 
uma nova forma de gestão do território, de base sustentável (incorporação de novos 
conhecimentos no uso dos recursos naturais); 

ii) apontar alternativas de tecnologias apropriadas ao desenvolvimento racional de produtos e 
processos, considerando o princípio da eficácia e da valorização das diferenças, para promoção 
da horizontalização do processo produtivo (cadeias produtivas), como forma de agregação de 
capital; 

iii) oferecer subsídios ao desenvolvimento social por meio da capacitação profissional, mediante 
expectativa de geração de emprego e renda, bem como de novas formas de relações comerciais, 
a exemplo do cooperativismo/associativismo (perspectiva solidária), com base no 
desenvolvimento de novos conhecimentos fundamentados na eficácia e valorização da diferença 
e ainda com a incorporação de tecnologias apropriadas a produtos e processos; 

iv) mobilizar e sensibilizar os atores locais sobre a importância da inovação como fator chave para 
o desenvolvimento local e regional; 

v) contribuir para viabilizar a cooperação entre agentes, gerando externalidades positivas 
associadas às economias de aglomeração, e; 

vi) contribuir para a solução de problemas econômicos e sociais, promovendo o desenvolvimento 
local com ênfase na geração de emprego e renda. 

Em síntese, a idéia básica consiste em: 
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i) buscar novos conhecimentos, privilegiando a eficácia do processo produtivo e a valorização da 
diversidade dos recursos naturais existentes; 

ii incorporar tecnologias apropriadas a produtos e processos, considerando a possibilidade de se 
promover a horizontalização do processo produtivo como forma de agregação de valor, e; 

iii) por meio do desenvolvimento fundamentado em conhecimentos de bases sustentáveis, 
promover o desenvolvimento humano via programas de capacitação voltados às necessidades 
inerentes à geração de emprego e renda, além de novas relações sociais, tendo a conscientização 
ambiental como forma de sustentação programática. 

2.4 - Atividades 

As principais atividades ou ações, com base nos objetivos específicos, encontram-se consolidadas nos 
anexos (quadros 2 a 5). Apresenta-se a seguir, as principais atividades ou ações concernentes ao 
Subprograma em questão. 

2.4.1 - Incorporação de novos conhecimentos no uso dos recursos naturais 

Com relação ao primeiro objetivo, que se constitui num dos eixos do Subprograma de Conhecimento, 
tem-se como princípio o incremento de pesquisas básicas ou aplicadas como subsídio ao 
desenvolvimento de conhecimentos fundamentados na eficácia de produtos e processos, bem como na 
valorização das diferenças existentes. 

A idéia central consiste no desenvolvimento de projetos fundamentados na potencialidade dos recursos 
naturais existentes na região, valorizando suas diversidades. Os levantamentos propostos devem 
priorizar as relações entre vulnerabilidade e potencialidade, atenuando todo e qualquer impacto 
ambiental e promovendo a recomposição de áreas degradadas, visto que o princípio da eficácia 
implica em racionalidade e poupança dos recursos naturais. 

Dentre as principais atividades contidas nas expectativas dos agentes sociais nas diferentes oficinas, 
considerando o objetivo em questão, destacam-se: 

• o diagnóstico das potencialidades agrícolas das terras; 

• a domesticação e manejo de espécies nativas; 

• o plantio e manejo de espécies madeireiras; 

• a recomposição de áreas degradadas e recuperação das áreas de preservação permanente (APPs) 
e áreas de reserva legal (ARLs). 

2.4.1.1 - Diagnóstico das potencialidades agrícolas das terras 

Partindo do princípio de que foram realizados levantamentos sobre a aptidão agrícola das terras na 
escala 1:250.000, o que subsidiou o Zoneamento Ecológico-Econômico do Norte do Estado do 
Tocantins, para melhor conhecimento das condições de uso e ocupação das terras, torna-se 
imprescindível o desenvolvimento de pesquisas em escala maior, superior a 1:100.000, não para toda a 
área em estudo, mas para aquelas que apresentem aptidão que mereça detalhamento. 

Embora a atividade em questão não tenha sido colocada de forma direta durante a realização das 
oficinas, os anseios demonstrados pelos agentes quanto à necessidade de incremento da produção 
agropecuária convencional ou de atividades alternativas, levam necessariamente à adoção dessa 
iniciativa. 

A manifestação quanto à necessidade de maiores informações relativas a potencialidade agrícola das 
terras partiram de representantes dos municípios de Itaguatins, Piraquê e São Miguel do Tocantins. 
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2.4.1.2 - Domesticação de espécies nativas 

A disseminação de espécies nativas, sobretudo de valor alimentício, tem se constituído numa das 
expectativas de exploração pela comunidade regional. Em praticamente todas as oficinas realizadas, o 
extrativismo de espécies como a jussara, cupuaçu, bacuri, pequi, buriti, murici, jenipapo, açaí, bacaba, 
babaçu e puçá se caracterizou como forma de produção alternativa com grandes possibilidades de 
geração de emprego e renda, além de agregação de valor, principalmente àquelas de utilização ou 
transformação já conhecidas. 

Projetos de domesticação e manejo dessas espécies, pautados no melhoramento genético e produção 
vegetal, se constituem em requisitos para a disseminação de cultivos com vistas ao mercado 
consumidor, contribuindo para a sustentabilidade tanto ambiental (reservas extrativistas) quanto 
socioeconômica (geração de emprego e renda). 

Em 1992, quando foi criada a Reserva Extrativista do Extremo Norte do Tocantins (IBAMA, 1992), 
agrupando diversos povoados, foi aprovado o projeto de processamento e comercialização do óleo de 
babaçu por meio de aquisição de uma prensa do Clube Agrícola Sete Barracas, representando a 
Associação Regional das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio (Asmubip), com sede 
em Augustinópolis. 

Vários municípios manifestaram-se interessados na implementação de cultivos de espécies nativas de 
cunho extrativista, com destaque para as regiões de Araguatins, Araguaína-Xambioá e Tocantinópolis, 
que detêm a tradição da agroindústria do babaçu. 

Quanto ao uso e aproveitamento do babaçu, para o Tocantins podem ser transferidos os resultados do 
trabalho desenvolvido no Vale do Rio Mearim (MA) pela Associação em Áreas de Assentamento no 
Estado do Maranhão (Assema), organizada e dirigida por pequenos produtores rurais e quebradeiras de 
coco babaçu, que vivem na região. Com efeito, as quebradeiras de coco conquistaram espaços próprios 
por meio da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco (AMTR), fundada em 
1990, que desenvolve experiência na fabricação de sabonetes e o aproveitamento da fibra e da palha 
das palmeiras de babaçu para a fabricação de papel reciclado. 

Destaca-se ainda o Programa Integrado de Pesquisa e Extensão (PRIPE) da Universidade Federal de 
Goiás (UFG, 1995), que promoveu o estudo de sete espécies nativas do Cerrado, como o pequi, baru, 
cagaita e o araticum, numa perspectiva horizontalizada do melhoramento genético ao desenvolvimento 
de processos agregando conhecimento aos produtos (tecnologia de alimentos). Também o Programa 
de Apoio à Inovação em Arranjos Produtivos Locais, do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 
tem fomentado o aproveitamento da carnaúba no Estado do Piauí. 

2.4.1.3 - Manejo de espécies madeireiras 

O interesse na implantação de reservas genéticas foi demonstrado pelo município de Augustinópolis e 
Muricilândia do Tocantins. As expectativas estão voltadas para o manejo de jatobá, cedro manso e 
ataúba, principalmente. 

A implantação de reservas genéticas9 reveste-se de pesquisas voltadas ao manejo apropriado, devendo-
se considerar uma série de atividades, incluindo: abertura de trilhas e marcação de árvores; 
levantamento botânico qualitativo; registro de material genético no Centro Nacional de Recursos 
Genéticos e Biotecnologia (Cenargen); coleta de dados fenológicos; coleta de sementes ou outros 
materiais de propagação; avaliação do material genético prioritário; instalação de parcelas de medição 

                                                 
9 Reserva genética é uma amostra de populações mantida a campo como o repositório principal do acervo genético nela 

contido. 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 18

permanentes; levantamento detalhado de solos; determinação da área de influência da reserva genética, 
e conservação e manejo de fauna (COUTINHO & PIRES, 1996). 

As expectativas são de que as reservas genéticas sejam instaladas quando houver condições de mantê-
las em longo prazo, devendo incluir nos projetos atividades de educação ambiental e ecoturismo como 
forma de divulgar os conceitos e resultados alcançados, como também gerar recursos que possam 
manter ou ajudar a manter essas áreas protegidas, concorrendo para sua longevidade. 

Estudos constantes do Projeto Estratégico Regional do SENAI (MERCOESTE, 2001), referentes à 
cadeia produtiva de madeira e móveis para o Tocantins, apontam baixo nível de integração e produtos 
de pequeno valor agregado. A deficiência em atualização tecnológica, principalmente caracterizada 
por maquinários obsoletos e problemas na forma de gestão, responde por restrições do sistema 
produtivo em um mercado em expansão. Estima-se que o plantio (reflorestamento) e manejo de 
espécies madeireiras nativas e comerciais voltadas, sobretudo, ao mercado mobiliário incrementariam 
o setor, o que poderia estar somado aos componentes de cadeias auxiliares atualmente inexistentes ou 
incipientes (indústria química, indústria de equipamentos, indústria metalúrgica, escolas e centros de 
tecnologia, dentre outros). 

2.4.1.4 - Recomposição de áreas degradadas e recuperação das APPs e ARLs 

Durante a realização das oficinas foram tratadas questões que culminaram com apresentação de 
propostas quanto à manutenção ou recomposição de no mínimo 50% da área de reserva legal (ARL), e 
exigência da obrigatoriedade do restabelecimento das APPs10 quando não atenderem os preceitos 
legais. 

Os principais problemas ratificados quando da realização das oficinas e consolidados em 
levantamentos de campo posteriores contribuem direta ou indiretamente no agravamento da situação 
vigente, destacando: 

• queimadas sistemáticas em todo o período de estiagem; 

• continuidade de desmatamento tanto na ARL quanto na APP, com vistas à ampliação de áreas 
de pastagens ou introdução da monocultura da soja; 

• assentamentos em áreas de remanescentes de vegetação nativa. 

Os municípios de Tocantinópolis e Darcinópolis apresentam cobertura vegetal nativa superior a 50% 
de suas extensões. Mas, as regiões de Araguatins e Araguaina-Xambioá, com índices abaixo de 40% 
de cobertura vegetal natural, e de Arapoema e Bandeirantes do Tocantins, onde se encontra cobertura 
vegetal nativa em torno de 10%, justificam a implementação de ações com o intuito de recompor as 
APPs e ARLs, protegidas por lei (Código Florestal11). 

Com relação à recomposição de áreas degradadas, apenas as representações do município de Ananás 
apresentaram preocupação. Contudo, entende-se que problemas relacionados às derivações 
antropogênicas, como cortes de estradas, aterros, áreas de empréstimos e bota-foras merecem atenção 
enquanto passivos-ambientais e devem ser recuperados. 

Embora tais problemas ocorram de forma indiscriminada em todo o Norte do Tocantins, os maiores 
impactos são observados nas bordas das Chapadas do Meio Norte, destacando sua seção meridional, 
situadas nos municípios de Wanderlândia, Darcinópolis, Palmeiras do Tocantins e Aguiarnópolis, 

                                                 
10 Na oficina realizada em Arapoema foi sugerida a recomposição da ARL em 35% para área de floresta e de 20% para área 

de Cerrado. 
11 Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (BRASIL, 1965).. 
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onde a maior vulnerabilidade é justificada pelas seqüências de rochas sedimentares paleo-mesozóicas 
e solos arenosos (Neossolos Quartzarênicos). 

2.4.2 - Incorporação de tecnologias apropriadas a produtos e processos 

Como tratado anteriormente, o princípio da eficácia e da valorização das diferenças passam pela 
produção de novos conhecimentos dos recursos naturais, utilizando-se da informação e de novas 
tecnologias em atividades e produtos, com o intuito de consumir menos matérias prima e energia e ao 
mesmo tempo incrementar o aproveitamento das potencialidades locais. Portanto, o conhecimento dos 
recursos naturais e a adoção de tecnologias com vistas à eficácia do processo, tornam-se 
imprescindíveis para o desenvolvimento regional de base sustentável. 

Partindo do princípio de que o desenvolvimento científico-tecnológico brasileiro baseia-se na absorção 
e no aperfeiçoamento de inovações geradas nas economias industrializadas, dando um caráter de 
“aprendizado tecnológico” no conceito de VIOTTI (1997) ou de “tecnologias apropriadas” no conceito 
das agências de fomento, não resta a menor dúvida da necessidade de superar as condições perversas 
associadas à competitividade espúria com a construção de um deliberado e consistente esforço 
tecnológico voltado para a superação dos limites do aprendizado passivo. “Esse primeiro passo - a 
adoção de uma estratégia tecnológica de aprendizado ativo - constitui-se, também, em um passo 
necessário, mas não suficiente, para alcançar uma estratégia efetivamente inovadora, que é a única que 
efetivamente assegura o predomínio da competitividade autêntica” (VIOTTI, 1999). 

Considerando tais preocupações, agências de fomento, como o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vem desde 1994 investindo no Programa de 
Apoio às Tecnologias Apropriadas, em parceria com outros órgãos do Governo Federal, governos 
estaduais, setor privado e organismos internacionais, num sistema de parceria intersetorial. Embora as 
áreas de agropecuária, biotecnologia e agronegócios representem os maiores investimentos, a agência 
tem incentivado iniciativas que prevêem a inclusão social na Amazônia e no Nordeste, sobretudo em 
comunidades carentes no meio rural e urbano12. 

O investimento em tecnologias apropriadas deve considerar não apenas o melhoramento específico de 
um produto, mas a possibilidade de transformação desse produto, na perspectiva de cadeia produtiva, 
promovendo a agregação de capital, o que leva naturalmente à geração de mais emprego e renda. 
Nesse contexto ganharam destaque as ações sobre arranjos produtivos locais. “A percepção atual é de 
que são necessárias ações orientadas para a constituição e o fortalecimento de arranjos produtivos 
locais no País visando o fortalecimento da cooperação e do aprendizado para a inovação” (MCT, 
2002). 

Dentre as principais atividades consolidadas durante as discussões nas oficinas, esperadas pelas 
comunidades estão: 

• melhoramento genético do gado bovino/manejo de pastagens; 

• desenvolvimento da suinocultura, caprinocultura e avicultura; 

• incentivo à apicultura e piscicultura; 

• plantio de frutíferas; 

• plantio da soja, arroz e milho; 

                                                 
12 Aprovado projeto de inserção de C&T para três assentamentos na região de Dourados-MS, beneficiando cerca de 450 

famílias, com apoio da Embrapa/CPAO/CNPGC/IDATERRA. O PRODER Especial apóia projeto em Quixabeira-BA, 
para o desenvolvimento da caprinocultura, monocultura e apicultura, o que tem agregado capital por meio da 
transformação do leite de cabra em iogurte e queijo, e beneficiamento da carne de caprino. 
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• tecnologia de alimentos; 

• manejo de animais silvestres. 

2.4.2.1 - Melhoramento genético do gado bovino/manejo de pastagens 

No Brasil, a baixa produção leiteira por animal/dia13 e os problemas relacionados a sua qualidade14, e a 
produção da carne bovina, exigem investimentos que vão desde o melhoramento genético do animal 
até o aperfeiçoamento do sistema de controle de qualidade do produto (leite e carne), por meio do 
estabelecimento de padrões regionais coerentes. Torna-se indispensável ainda considerar os fatores 
externos como o manejo dos animais e investimentos na alimentação, incluindo o manejo de 
pastagens. 

A preocupação demonstrada com esse tema partiu principalmente das representações de municípios 
que ostentam certo privilégio regional na produção bovina, das regiões de Araguaína e Araguatins, 
ambas apontadas como áreas potenciais para a implantação da cadeia produtiva da carne, leite e couro, 
sugerida pelo Projeto Estratégico Regional do SENAI (MERCOESTE, 2001). 

O manejo, no caso da pecuária, deveria ser iniciado com a recuperação parcial do solo (calagem) e as 
pastagens destinadas à exploração extensiva. A exploração intensiva é pouco utilizada por várias 
razões, dentre elas, o vazio demográfico, a falta de recursos humanos treinados e a falta de tecnologias 
adequadas para nutrição animal, manejo e processamento dos produtos. Diante disso, torna-se 
necessário elaborar um pacote tecnológico baseado no conhecimento e experiências dispersas no país, 
que gere um sistema de produção eficiente, garantindo a sustentabilidade das pastagens nos períodos 
de estiagem. 

Dados apresentados pelo MERCOESTE (MERCOESTE, 2001), com vistas ao desenvolvimento da 
cadeia produtiva da carne, couro e leite, mostram que um dos fatores responsáveis pela baixa 
competitividade do setor é a baixa atualização tecnológica. Os custos com matéria prima representam 
52% do faturamento das empresas, o que deixa pequena margem para atividades de processamento 
mais qualificado. Ainda considera a baixa especialização da mão-de-obra (62% das empresas têm 
empregados que não concluíram a educação fundamental) que responde pela alta rotatividade. Diante 
desse quadro e expectativas, são necessários investimentos de natureza tecnológica, priorizando em 
um primeiro momento o melhoramento genético de espécies apropriadas aos sistema produtivo e a 
intensificação da assistência rural para o aumento dos índices de produtividade. 

2.4.2.2 - Desenvolvimento da suinocultura, caprinocultura e avicultura 

A expectativa dos representantes dos produtores rurais, principalmente da região de Araguaína-
Xambioá, no desenvolvimento da suinocultura, caprinocultura e avicultura nos moldes familiares, 
reivindica adoção de bases técnico-científicas de pesquisas sistêmicas e analíticas, possibilitando 
melhor forma de relação social de produção. 

Procurando enxergar tais iniciativas, numa perspectiva sustentável e ao mesmo tempo integrada como 
fator de agregação de valor, são apontadas algumas ações consideradas imprescindíveis ao sucesso do 
empreendimento: 

• caracterização do produtor e das unidades de produção familiares na região dedicadas à criação 
de suínos, caprinos e aves, para gerar ou disponibilizar tecnologias, levando ao desenvolvimento 

                                                 
13 Na região Centro-Oeste a produção leiteira é de 3,5 litros/vaca/dia, bem aquém da produção de outros países da América 

do Sul - na Argentina a produção é de 8,5 litros/vaca/dia (CARVALHO et al, 1995). 
14 A qualidade do leite é avaliada por uma série de parâmetros como a depressão do ponto de congelamento, acidez, gordura, 

densidade, extrato seco total e desengordurado, lactose, minerais e cinzas, proteínas e cloretos. 
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rural e local; 

• avaliação e controle dos índices zootécnicos, sanitários e nutricionais dos rebanhos suíno, 
caprino e ovino existente e daqueles a serem implantados, com o objetivo de promover o 
aumento na produção e produtividade; 

• avaliação da viabilidade técnica e econômica do plantio do milho como alternativa de produção 
de alimentos, numa visão integrada (cadeias produtivas); 

• levantamento das especificidades dos distintos mercados da agricultura familiar, visando a 
colocação dos produtos nos mercados convencionais e alternativos; 

• avaliação da infra-estrutura de produção, beneficiamento e comercialização, visando melhor 
qualidade do leite, da carne e seus respectivos derivados, para elevação da rentabilidade da 
propriedade rural familiar, agregando valor à sua produção; 

• capacitação e treinamento dos eventuais produtores na adequação dos sistemas de produção 
indicados (manejos alimentar/nutricional, sanitário e produtivo/reprodutivo), em novos modelos 
de gestão tecnológica e na comercialização da produção familiar, com vistas ao 
desenvolvimento e adaptação de métodos de controle de qualidade/produção/produtividade, 
apropriados à pequena escala. 

2.4.2.3 - Incentivo à apicultura e piscicultura 

A eficiência no processo de produção de mel, cera e outros produtos apícolas depende do manejo dos 
apiários, que, por sua vez, depende muito da capacidade de postura de uma rainha. Esta, por sua vez, 
depende das características da colônia, das probabilidades de enxameação da sua descendência e 
outros aspectos considerados essenciais. 

Dentre as diferentes aplicações dos produtos obtidos na apicultura destacam-se o mel, amplamente 
empregado na dieta alimentar e a geléia real, como o mais novo produto apícola a ser explorado. 

A importância desse produto tem proporcionado expansão do mercado internacional, tendo como 
maior importador o Japão (mais de US$100 milhões em geléia real por ano). 

Estudos desenvolvidos no Bico do Papagaio pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do 
Tocantins (RURALTINS, 2001), demonstram que a região “apresenta elevada riqueza de espécies de 
abelhas e uma flora apícola diversificada”. Chamam atenção de que o processo de antropização 
regional tem promovido mudanças profundas na vegetação original, reduzindo a diversidade local, 
com possível reflexo no desenvolvimento da apicultura. 

O inventário, realizado nos anos de 1999 e 2000 em trilhas de oito municípios da região do Bico do 
Papagaio (Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Buriti do Tocantins, Esperantina, Praia Norte, 
Sampaio, São Miguel do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins), sugeridos pela Abipa (Associação dos 
Apicultores do Bico do Papagaio), identificou a existência de pelo menos 35 espécies de abelhas, com 
destaque para a família das Apidae. Além de Apis mellifera, conhecidas como “italiana”, “africana”, 
“oropa” ou “zoropa”, algumas espécies de abelhas coletadas na região possuem potencial para 
exploração econômica. O principal grupo para a exploração comercial apontado no trabalho é formado 
pelas espécies de Melípona, com destaque para o “preguiçoso”, abundante na região, “merecendo 
estudo mais detalhado sobre aspectos bioecológicos, de produção e manejo”. A “tiúba” já é explorada 
por alguns apicultores, “necessitando da implementação de técnicas que visem o aumento da produção 
e qualidade do mel” (RURALTINs, 2001). Na oportunidade foi realizado levantamento da flora 
visitada pelas abelhas, tendo sido identificadas 163 espécies distribuídas em 49 famílias. Em junho, 
quando se registra a maior florada, a flora apícola de maior expressividade é representada pela 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 22

Bauhinia sp. (mororó), Borreria sp. (vassourinha-de-botão), Gouania sp. (cipó-de-soldado), Mabeae 
sp. (mamoninha) e Stachytarpheta sp. (gervão). Os estudos apontam as plantas de interesse 
agroflorestal presentes na região (cajueiro, mangueira, laranjeira, acerola, eucalipto, goiabeira, 
sucupira, murici, açaí, dentre outros) como espécies silvestres com diferente potencial de uso, sendo 
bastante visitadas pelas abelhas. Os municípios inventariados foram enquadrados em três grupos 
quanto à representatividade e fisiologia vegetal: o primeiro, formado por Buriti do Tocantins, 
Esperantina, Praia Norte e Sampaio, com maior influência da Floresta Ombrófila; o segundo por 
Augustinópolis e Axixá do Tocantins, representado pelo Cerrado; e o terceiro por Sítio Novo e São 
Miguel do Tocantins, caracterizado pela Floresta Estacional com presença do Cerrado. 

O estudo (RURALTINS, 2001) chama atenção para a necessidade de preservação da fauna e flora 
apícola da região, “principalmente com relação às queimadas, que podem comprometer a diversidade 
da fauna de abelhas e prejudicar a flora apícola, com implicações na produção e qualidade do mel”. 

 O Plano de marketing e comercialização dos produtos sustentáveis do Bico do Papagaio, centrado no 
mel de abelha (SEPLAN/RURALTINS, 2002) faz uma análise da situação atual, considerando as 
empresas e seus negócios, o produto e suas vendas, o mercado e suas características. Aponta 
alternativa quanto às estratégias de marketing e por fim apresenta recomendações quanto ao 
monitoramento, revisão e controle da produção e produto. 

Embora se destaquem no Norte do Estado do Tocantins a abundância de áreas irrigadas e boas 
condições edafoclimáticas, a piscicultura ainda é incipiente. As principais áreas de produção 
localizadas são Araguaína e Araguatins, as quais seus representantes reivindicaram maiores 
investimentos com relação à piscicultura durante a realização das oficinas, principalmente, na área de 
Araguatins, sobretudo nas proximidades da confluência entre os rios Tocantins e Araguaia (presença 
abundante de lagos naturais). 

Merecem apoio tecnológico, como a adoção de modalidade de criatórios por meio de “tanques-redes” 
(sugeridos pelos agentes sociais que integram o extremo setentrional), e programas de apoio 
financeiro, previsto no Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) ou Programa 
Prosperar do Governo Estadual, além de programas do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), específicos para a produção de tilápias, moluscos e camarão - 
Procamol15. 

Com relação ao apoio tecnológico, não existem projetos específicos, o que implicaria assistência 
técnica aos produtores, tecnologia de manejo, alimentação dos peixes em quantidade e qualidade 
adequadas, aumento da produtividade, fortalecimento do elo de distribuição e maior 
integração/organização entre as empresas. Importante se faz destacar a importância do peixe como 
alternativa alimentar na merenda escolar16. 

O Projeto Estratégico Regional do SENAI (MERCOESTE, 2001) aponta os municípios de Araguaína 
e Araguatins, no Norte do Tocantins, como potenciais produtores de peixe. 

2.4.2.4 - Plantio de frutíferas 

A potencialidade dos recursos naturais no Norte do Tocantins corrobora para a implementação da 
cadeia da fruticultura, atualmente caracterizada pela produção incipiente. 

O prognóstico fundamenta-se nas potencialidades existentes, como o clima, destacando o 
fotoperiodismo e regime de chuvas; os solos, apropriados ao desenvolvimento de frutas tropicais; a 

                                                 
15 Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Tilápias, Camarões Marinhos e Moluscos. 
16 SOUZA, M.G.A. de & QUARESMA, M.N. Peixe na merenda escolar: alternativas alimentares. Janaúba, 1998.  
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ausência de doenças fitoparasitárias, e de alguns indicativos de produção que estimulam a iniciativa 
(melancia e abacaxi, que já possuem certificado de origem nos principais mercados, além da banana). 

Acredita-se que ações relacionadas a estudos mais específicos sobre a potencialidade e zoneamento 
agrícola17 das terras possam oferecer melhores subsídios indicativos à disseminação da produção de 
frutas tropicais. 

Destaca-se a grande capacidade de geração de empregos, enquanto a pecuária emprega um funcionário 
a cada 1.000 hectares, a fruticultura emprega uma média de 3 funcionários por hectare, com projeção 
de 2,1 milhões de empregos no Estado, estimada pelo MERCOESTE (MERCOESTE, 2001). 

O plantio de frutíferas foi uma das expectativas apresentada pelas regiões de Darcinópolis, Araguatins 
e Tocantinópolis, tendo com referência de produção a banana, o mamão, a laranja, o coco, a manga e o 
maracujá. 

A Embrapa18 criou o Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura Tropical (Cruz das 
Almas-BA19), com o intuito de viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do agronegócio 
da mandioca e fruticultura, por meio de geração, adaptação e transferência de conhecimentos e 
tecnologias em benefício da sociedade. 

O programa estuda mercados e avalia os impactos socioeconômicos e ambientais das tecnologias 
utilizadas no sistema de produção, gerando, adaptando e transferindo procedimentos eficientes e 
sustentáveis na utilização dos recursos solo-água-planta (como os sistemas de produção poupadores de 
insumos no controle de pragas, doenças e planas invasoras). Prevê ainda a geração, adaptação e 
transferência de tecnologias de pós-colheita, uso e processamento de mandioca e frutas tropicais, 
viabilizando soluções das unidades de produção familiar. 

Tais tecnologias devem ser difundidas no Tocantins por meio da Unidade de Execução de Pesquisa 
(UEP) da Embrapa Cerrados, sediada em Palmas, pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) e 
pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins). 

2.4.2.5 - Plantio de soja, arroz e milho 

O plantio de produtos comerciais como soja, arroz e milho, numa perspectiva intensiva, carece de uma 
nova postura, a exemplo do projeto desenvolvido pela Companhia de Produção Agrícola (Campo), 
para o Cerrado Setentrional, que se deu numa perspectiva sustentável. “A questão do desenvolvimento 
integrado do Cerrado Setentrional brasileiro passa, necessariamente, pela apreciação de seus recursos 
naturais, da disponibilidade de energia e dos reflexos resultantes do desenvolvimento proposto sobre 
esses aspectos. Considera também, as interações entre os diversos segmentos envolvidos, provocados 
pelo processo do desenvolvimento regional e, ainda, questões pertinentes à educação e tecnologia, de 
forma a assegurar a sua sustentabilidade” (CAMPO, 1994). 

O processo de desenvolvimento envolve três aspectos essenciais que se integram: o econômico, o 
ambiental e o social, aos quais se juntam outros três componentes: tecnologia, energia e educação. 

O modelo proposto por CAMPO (1994), é o de se criar um Farm System20 gerador de trabalho e 
renda. A proposta tecnológica está centrada no conceito de QTA, segundo o qual os sistemas de 

                                                 
17 A Seplan no ZEE do Norte do Estado do Tocantins executou um zoneamento agrícola, por meio da Fundação Cerrados, na 

escala 1:250.000 para as de culturas abacaxi, banana, manga, caju, murici, açaí e cupuaçu (ASSAD et al., 2004). 
18 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
19 Bahia. 
20 A unidade produtiva não pode ser assentada em uma única atividade agrícola ou pecuária. Os modelos prevêem áreas de 

plantio, pastagens naturais melhoradas, pastagens cultivadas, reservas ecológicas, culturas perenes como frutíferas, 
atividades de silvicultura, além de outras. 
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produção devem minimizar a utilização de energia e promover a preservação dos ecossistemas. “Dessa 
forma, além da utilização de tecnologias poupadoras de energia (Kjoules/ton de grãos, Kjoules/arroba 
de carne, etc.), deverão ser realizados monitoramentos ambientais para que se reduzam gastos de 
energia com recuperação de áreas erodidas ou comprometidas pelo uso excessivo de defensivos 
químicos ou de outros insumos utilizados no processo produtivo”. 

Na avaliação das tecnologias chamam atenção para pontos como: 

• abertura dos Cerrados, atendendo às exigências legais; 

• correção de solos com a incorporação de matéria orgânica por meio do plantio direto (mucuna 
preta e feijão de porco), ajudando a recuperar os níveis de nitrogênio pela fixação biológica; 

• sistemas de produção (primeiro ano inicia com arroz, segundo ano passa para a soja e a partir do 
terceiro ano é introduzida a cultura do milho); 

• insumos utilizados (melhor compreensão das granulometrias dos calcários em relação à 
longevidade da correção, adoção de tecnologia poupadora de fosfato em solos tropicais, 
certificação de sementes básicas com introdução de barreiras fitossanitárias); 

• controle de pragas e doenças através de tecnologias alternativas (controle biológico ou 
modalidade do tipo “Barreirão” do CNPAF21 - Embrapa); 

• preparação de solos com incorporação de novas tecnologias para plantios convencionais e 
plantio direto, adequadas para controle das erosões laminar e eólica; 

• colheita (melhor desenho dos equipamentos e do desenvolvimento de materiais que sejam mais 
resistentes à debulha). 

Nesta análise deve-se prever ainda a possibilidade de redução de custos do produto com a utilização de 
transportes multimodais (rodovias, ferrovias e hidrovias), além da alternativa de portos na costa 
setentrional, como os portos de Belém (PA22)e de Itaqui (MA). 

O projeto Cadeia Logística de Transporte, Integração e Desenvolvimento, no qual o rio Tocantins 
possui papel central, será a principal opção de transporte para o Estado, em termos de custo, podendo 
reduzir em até 60% dos custos de transporte e ligação de importantes regiões produtoras com as 
ferrovias Norte-Sul e Carajás. 

A preocupação com relação ao incremento do plantio de soja, arroz e milho partiu das regiões de 
Darcinópolis, Araguatins e Araguaína-Xambioá, centrada principalmente na implementação de 
técnicas sustentáveis. Sem dúvida devem ser avaliados o emprego do modelo de CAMPO (1994) e as 
tecnologias já disponíveis pela Embrapa. Como ponto de partida para o incremento de novas áreas 
para a produção de grãos deve ser considerado o zoneamento agrícola do Norte do Estado do 
Tocantins.23 

2.4.2.6 - Tecnologia de alimentos 

O conceito de tecnologia de alimentos é bastante amplo, se constituindo importante componente nas 
diferentes cadeias produtivas estimadas para o Norte do Estado do Tocantins. Considerando as 
potencialidades apontadas, alguns setores carecem ser incrementados com o desenvolvimento de 
tecnologias para o processamento de plantas nativas, sobretudo as de consumo alimentar, apontada 

                                                 
21 Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão. 
22 Pará. 
23 A Seplan no ZEE do Norte do Estado do Tocantins executou um zoneamento agrícola, por meio da Fundação Cerrados, na 

escala 1:250.000 para as culturas de soja, arroz, milho, girassol e feijão caupi (ASSAD et al., 2004). 
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como uma das prioridades para as regiões de Araguatins, Araguaína-Xambioá e Tocantinópolis. 
Tocantinópolis destaca-se no processamento do babaçu para a produção de óleo, além do emprego de 
seus derivados. 

Em praticamente todas as oficinas realizadas, com ênfase para as regiões de Araguaína-Xambioá e 
Araguatins, o melhoramento genético do gado de corte e leite foi apontado como um dos problemas 
básicos relacionados ao desenvolvimento da produção, o que com certeza estimularia a cadeia da 
carne, leite e couro. 

O plantio de frutíferas (banana, mamão, laranja, coco, manga, maracujá, dentre outras), apontado 
como uma das prioridades nas oficinas realizadas nas regiões de Darcinópolis, Tocantinópolis e 
Araguaína-Xambioá, constitui-se num importante fator no desenvolvimento da cadeia produtiva, com 
grande capacidade de geração de emprego. 

O Profruta24 (programa do Governo Estadual do Tocantins) apontou a região do extremo norte como 
um dos pólos fruticultores, com tendência à prática da fruticultura exótica, unindo à cultura do 
abacaxi, já existente, a palma, o babaçu e a mamona. Também se faz necessário o desenvolvimento de 
tecnologia apropriada na atividade piscicultora, que se constitui em expectativa de investimento, 
sobretudo nas regiões de Araguatins e Araguaína-Xambioá. 

Estudos apresentados no Projeto Estratégico Regional do SENAI (MERCOESTE, 2001) mostram, 
para as diferentes cadeias produtivas propostas, baixo grau de atualização tecnológica: 

i) na cadeia da carne, do couro e do leite, 92% das empresas encontram-se defasadas 
tecnologicamente; 

ii) na cadeia da fruticultura, grande parte das empresas não se considera atualizada 
tecnologicamente, apesar de contar com equipamentos relativamente novos (idade média de 3,5 
anos); 

iii) 85% dos que se dedicam a cadeia da piscicultura pretendem investir em tecnologia, apesar de os 
equipamentos terem em média apenas 3 anos. 

2.4.2.7 - Manejo de animais silvestres 

A comercialização de carnes de animais silvestres vem se mostrando como uma boa alternativa 
econômica e ambiental em algumas regiões, como na do médio Araguaia. Destaca-se como importante 
alternativa para atenuar o desmatamento para o plantio de monoculturas, além de se transformar em 
uma fonte de renda para a população tradicional local (Pró-Fauna)25. Entre as atividades do projeto 
Pró-Fauna estão: (i) um estudo sobre a performance do crescimento desses animais; (ii) a construção 
de abatedouro para tartarugas e animais silvestres; (iii) a viabilização da estrutura de transporte dos 
animais; (iv) o início da venda da carne em pontos comerciais de algumas capitais brasileiras. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por intermédio 
da Portaria 117/97 (BRASIL, 1997), normatiza a comercialização de animais vivos, abatidos e 
produtos da fauna silvestre brasileira provenientes de criadouros, com finalidade econômica e 
industrial. Para integrar ao referido processo, o interessado deve registrar-se no Ibama, na categoria de 
comerciante de espécie da fauna silvestre brasileira, cumprindo as exigências constantes no Art. 6º e 

                                                 
24 Programa de Desenvolvimento da Fruticultura. 
25 A Pró-fauna, tem 14 criadouros montados no município de Diorama (GO), desenvolvendo metodologia há mais de 15 

anos, com vistas a criação e aplicação prática do manejo racional dos animais silvestres. O Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade (Funbio) financiou a fase de implantação do projeto, que conta com a meta de comercializar 50 toneladas 
de carne de tartaruga no mercado interno e exportar a mesma quantidade para o Japão e a França, entre outros países. 
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seus parágrafos. Os animais a serem comercializados vivos deverão possuir sistema de marcação 
aprovado pelo Ibama (Art. 10º). 

A domesticação e o manejo de animais silvestres se constituem em reivindicação das regiões de 
Araguaína-Xambioá, Tocantinópolis e Darcinópolis, destacando o interesse especial em espécies como 
a capivara, paca, caititu e anta. 

2.4.3 - Desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável 

Dentre as principais ações que independem da incorporação de informações e tecnologias nos 
produtos e processos, com vistas à busca da eficácia para uma nova racionalidade de poupança de 
recursos, valorizando as diferenças a partir do levantamento das potencialidades, referem-se àquelas 
intrínsecas à capacitação profissional e adoção de práticas cooperativistas, além de outras modalidades 
de apoio que dependem quase que exclusivamente da política de investimentos. 

As principais atividades ou ações levantadas e apontadas pelos agentes que integraram as diferentes 
oficinas são: 

• capacitação de recursos humanos; 

• cooperativismo e associativismo; 

• apoio à agricultura de subsistência; 

• apoio ao artesanato regional; 

• desenvolvimento do turismo; 

• preservação das tradições culturais; 

• projeto de infra-estrutura. 

2.4.3.1 - Capacitação de recursos humanos 

Estudos divulgados pelo MERCOESTE (MERCOESTE, 2001) mostram que o Estado do Tocantins 
está muito aquém de uma situação competitiva no que tange à capacitação dos recursos humanos. Até 
mesmo no setor empresarial26 registra-se uma parcela considerável de mão-de-obra sem a educação 
fundamental. Assim, a competitividade apontada para diferentes cadeias produtivas para o Estado do 
Tocantins demonstra a pouca especialidade da mão-de-obra, além de deficiente formação básica. 

Com relação à cadeia da carne, do couro e do leite, 62% das empresas possuem empregados que não 
concluíram a educação fundamental. A baixa formação do pessoal ocupado dificulta a competitividade 
da cadeia da fruticultura, onde apenas 44% das empresas atuais investem em treinamento na área 
técnica e 12% em educação básica. Com relação à mão-de-obra na cadeia da piscicultura, 60,87% dos 
entrevistados (MERCOESTE, 2001) apontam como problema a baixa qualificação profissional 
(60,71% dos trabalhadores não concluíram o ensino fundamental) e a alta rotatividade (em torno de 
23,3%). 

Com relação à avaliação da competitividade do turismo, constata-se que a qualidade da mão-de-obra é 
a principal dificuldade reclamada por 75% das empresas, o que poderia ser parcialmente solucionado 
por meio de convênio com a Embratur27. Das empresas amostradas na cadeia de madeira e móveis, 
69% delas apontam a baixa qualificação da mão-de-obra como um dos principais obstáculos à sua 
competitividade, decorrente principalmente da falta de investimento no setor, implicando rotatividade 

                                                 
26 50% das empresas apontam a qualificação da mão-de-obra como a sua principal dificuldade em relação aos recursos 

humanos, o que implica elevada rotatividade. 
27 Instituto Brasileiro do Turismo. 
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elevada (22,5%). Apesar da atualização tecnológica razoável na cadeia da soja, milho e arroz, 71% dos 
entrevistados apontam dificuldades de qualificação da mão-de-obra. 

A capacitação de recursos humanos se constituiu em reivindicação em todas as oficinas realizadas, 
com destaque para as regiões de Tocantinópolis, Araguatins e Araguaína-Xambioá, convergindo para 
pontos de interesse como a fruticultura e a produção leiteira. 

2.4.3.2 - Cooperativismo e associativismo 

O sistema cooperativo atende aos paradigmas estabelecidos para o projeto de desenvolvimento 
integrado, assegurando sua sustentabilidade em seus diversos segmentos, com vantagem adicional de 
ser supervisionado pela cooperativa encarregada da implantação do programa. Portanto, além de suprir 
os insumos necessários a preços menores, cuidaria da comercialização das safras e asseguraria o uso 
do “pacote” tecnológico adequado para garantir a produtividade e a qualidade da produção. Esse 
sistema apresenta vantagens favoráveis à preservação ambiental, uma vez que permite que as ações de 
cunho ecológico e preservacionistas sejam adotadas em conjunto, na mesma área, contribuindo para 
que os interesses coletivos se sobreponham aos individuais. 

A exemplo do projeto Prodecer28  nos estados do Tocantins e Maranhão, “poderia ser adotado o 
sistema de reserva de proteção ambiental coletiva, fórmula que garantiria uma preservação ambiental 
mais efetiva em áreas contínuas significativamente maiores, que contribuiriam mais eficazmente para 
a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais, especialmente os hídricos” (CAMPO, 1994). 

O cooperativismo e associativismo foram reivindicações quase que exclusivas da região de Araguaína-
Xambioá, o que pode ser justificado pelo estágio de desenvolvimento das atividades agropecuárias na 
região. 

Exemplo como o da Assema, se constitui em importante subsídio às expectativas regionais, dado à sua 
atuação em assessoria técnica nas áreas de assentamentos criadas. Também deve ser lembrada, a 
Cooperativa de Pequenos Produtores Agroextrativistas do Lago do Junco (COOPPALJ), fundada em 
1991, a primeira cooperativa no âmbito do movimento com uma prensa para beneficiamento das 
amêndoas do babaçu. Apóia a organização desses trabalhadores em sistemas cooperativistas e 
associativistas, estimulando a agricultura familiar para a produção de alimentos tanto para o 
autoconsumo quanto para o mercado, bem como atividades coletivas para geração de renda e 
desenvolvimento social centradas no agro-extrativismo e no beneficiamento do coco babaçu. 

Na região do Bico do Papagaio, a Associação Regional das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do 
Papagaio (Asmubip) tem tido importante papel associativista, organizando as discussões em torno da 
atividade extrativista do babaçu, da cobrança, fiscalização e encaminhamento de denúncias de 
derrubadas de palmeiras, apoiadas pela conquista, em alguns municípios, da Lei do Babaçu Livre. 

Ao estimular o aprimoramento da capacidade associativa e o fortalecimento dos laços de cooperação, 
induz-se à evolução dos arranjos produtivos locais, o que leva à modernização tecnológica e 
organizacional, aprofundando o conhecimento do mercado interno e externo, fomentando a construção 
de políticas públicas articuladas. 

2.4.3.3 - Apoio à agricultura de subsistência 

A agricultura familiar poderia ser classificada em três grupos quanto à inserção no mercado: (i) as 
unidades familiares já consolidadas; (ii) as unidades em transição que vendem o excedente para o 
mercado e, por último, (iii) aquelas de subsistência, ou seja, que produzem para a manutenção da 

                                                 
28 Programa de Cooperação Nipo-brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado. 
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família (FUNDEPAG, 2002). 

VEIGA (1995) evidencia que a agricultura familiar refere-se a um segmento da agropecuária cujo 
papel no século XX mostrou-se relevante em todos os países capitalistas desenvolvidos, vez que 
garante maior estabilidade da produção e da oferta de alimentos básicos, funcionando como 
“amortecedor” das crises econômicas em face de sua capacidade de absorção de mão-de-obra, já que 
trabalha com sistemas de produção mais intensivos de mão-de-obra e mais diversificados, permitindo 
a manutenção de postos de trabalho. Pela lógica de reprodução de sua unidade de produção movida 
pela garantia de sobrevivência, favorece, quando há segurança de posse da terra, melhor preservação 
do meio ambiente e uma ocupação mais ordenada do espaço rural. 

Partindo desse princípio, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 
criado em 1995, tem financiado, embora de forma descontinuada, projetos com o objetivo de melhorar 
a qualidade de vida da população rural carente e dos produtores familiares. Mesmo havendo falhas de 
concepção e gerenciamento das políticas, dada a grande heterogeneidade das unidades beneficiadas, o 
governo vem priorizando o segmento agrícola familiar em seus programas de desenvolvimento rural, 
criando linhas específicas de crédito e financiamento de pesquisas temáticas. 

Conforme se registrou por meio de diagnósticos técnicos e reivindicações apresentadas em diversas 
oficinas, a agricultura de subsistência ainda se constitui na base de alimentação de pequenos 
proprietários, cujo excedente muitas vezes acaba sendo comercializado como valor de troca. Dentre as 
áreas que mais insistiram no apoio à agricultura de subsistência, dando ênfase ao plantio de mandioca, 
milho e hortaliças, estão as regiões de Tocantinópolis e Araguatins. 

Mais uma vez destaca-se a importância de organizações como a Assema, que tem apoiado a 
organização dos trabalhadores na região do Médio Mearim (MA), por meio de sistemas 
cooperativistas e associativistas, estimulando a agricultura familiar para a produção de alimentos tanto 
para o autoconsumo quanto para o mercado. A produção de alimentos variados e sadios para o 
abastecimento familiar, combinada com o extrativismo e o processamento do babaçu, vem garantindo 
alternativas sustentáveis de trabalho e renda para as famílias da região, viabilizando sua permanência 
nas terras que ocupam há gerações. 

2.4.3.4 - Apoio ao artesanato regional 

O artesanato é considerado o produto de uma cultura, material, que por meio da utilização de técnicas 
e saberes tradicionais, expressa vivências e sensibilidades tão diversas quanto os “mundos dos 
artesãos” e os seus imaginários. No meio rural do Norte do Estado do Tocantins, o objeto artesanal 
guarda uma evolução utilitária muito forte, conferindo uma estética própria e eminentemente 
funcional, destacando aqueles que tem barro, fibras vegetais e madeira. 

O artesanato regional, apesar de incipiente, deve ser visto numa perspectiva de cadeia produtiva, se 
incorporado a outras atividades econômicas, como a domesticação de plantas nativas, a exemplo do 
projeto desenvolvido no vale do Mearim (MA). 

A implementação de oficinas de artesanato foi uma das reivindicações registradas nas regiões de 
Tocantinópolis e Araguaína-Xambioá, com destaque para cerâmica, tecido e palha do tucum. 

2.4.3.5 - Desenvolvimento do turismo 

Como se sabe, o turismo se constitui importante fonte geradora de empregos e de renda, tendo se 
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individualizado como o segundo setor em investimentos em todo o mundo (WTTC, 2001)29. As 
potencialidades evidenciadas no Norte do Estado do Tocantins acham-se representadas principalmente 
pelos recursos naturais, como o imenso manancial hídrico e formações florestais diversificadas, além 
de valores históricos e culturais. 

As opções turísticas como a pesca amadora, as praias fluviais e a visitação da floresta, de habitats 
típicos de ecótonos, fazem dos municípios de Araguatins, Esperantina, Itaguatins e Praia Norte, hoje 
portadores de razoável infra-estrutura para o turismo, as maiores expressões no denominado Pólo 
Turístico Encontro das Águas. “Com uma das menores relações entre o custo com matérias-primas e o 
faturamento, é uma das cadeias com maior capacidade de agregação de valor no Estado” 
(MERCOESTE, 2001). Além das potencialidades naturais, outros pontos favoráveis ao 
desenvolvimento de turismo na região podem ser considerados, como: cooperação interinstitucional 
(governos federal, estadual e municipais); existência de curso de capacitação em serviços turísticos no 
SENAC30 e no Sebrae31; existência de uma infra-estrutura mínima que pode ser bem aproveitada; bom 
índice de subcontratação por parte das empresas; bons níveis de agregação de valor, de geração de 
emprego e renda, e de utilização da capacidade instalada; existência de cursos técnicos e superior em 
turismo e hotelaria; boa capacidade de geração de recursos próprios, dentre outros. Contudo, alguns 
riscos provocam ameaças se não adotadas medidas eficientes, como a perda do potencial de mercado 
para cadeias mais organizadas de outros estados (infra-estrutura e marketing) e perda da sanidade 
ambiental pela utilização não-sustentada dos recursos naturais da região. 

A expectativa é de se propor o desenvolvimento de roteiros turísticos ou ecoturísticos sustentáveis, 
considerando as potencialidades comentadas que permitem atividades que vão da contemplação 
(observação de pássaros, plantas e animais, visitas a sítios arqueológicos), esportivas (trekking, 
montain-bike, cannoning, floating, rappel, pesca esportiva, caça esportiva de animais exóticos, 
cavalgadas), vivência (oficina de artesanato, oficina gastronômica, oficina de medicina natural, oficina 
de manejo de plantas tropicais, oficina de educação ambiental) e eventos (lazer/cultura como os 
festivais culturais e científicos, ligados ao meio ambiente, antropologia, medicina alternativa, folclore, 
dentre outros). 

Há de se considerar que o turismo ecológico é uma atividade essencialmente de trabalho qualificado 
intensivo, diferente do turismo convencional, implicando capacitação específica de recursos humanos. 

O Plano de Desenvolvimento Ecoturístico do Bico do Papagaio, desenvolvido por RUSCHMANN 
(2002)32 , inserido no Projeto de Projeto de Gestão Ambiental Integrado da Região do Bico do 
Papagaio, propõe uma série de ações relacionadas à cadeia do turismo regional como: 

• melhoria da infra-estrutura e serviços básicos; 

• estruturação dos atrativos, equipamentos e serviços turísticos; 

• desenvolvimento de produtos turísticos adequados à demanda de mercado, enfatizando as 
características diferenciais da região; 

• qualificação dos recursos humanos para o turismo; 

                                                 
29 Segundo o WTTC (World Travel and Tourism Council), o Produto Interno Bruto (PIB) do turismo mundial em 2001 foi de 

US$ 3,5 trilhões. As exportações geradas com o turismo mundial estão estimadas em US$ 1 trilhão, o que representa 
12,8% das exportações mundiais. 

30 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. 
31 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 
32 O conceito de ecoturismo utilizado é visto numa perspectiva de cadeia: estruturação dos recursos turísticos, convertendo-os 

em atrativos, correção da deficiência de infra-estrutura básica, equipamentos e serviços turísticos, qualificação da mão-de-
obra, entre outros.  
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• integração da população local no processo de desenvolvimento turístico; 

• viabilidade econômica da atividade, sem riscos e impactos potenciais sobre as comunidades 
receptivas; 

• eficácia na gestão pública do turismo e na articulação com os demais setores; 

• integração com outros programas de desenvolvimento do turismo no Estado; 

• proteção dos recursos naturais e culturais. 

O plano recomenda a priorização de esforços para o desenvolvimento das atividades para a parte sul 
da área do ZEE do Norte do Tocantins, começando por Araguaína (portão de entrada da região), 
passando por Babaçulândia, Filadélfia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá. A indicação 
fundamentou-se no diagnóstico dos insumos naturais e culturais, culminando com o zoneamento 
turístico regional. Os roteiros representados pela RUSCHMANN (2002) “baseiam-se nesses 
municípios e procuram dar forma aos produtos turísticos da região, tendo em vista as expectativas do 
mercado”. O documento aborda ainda aspectos do desenvolvimento ecoturístico na região 
relacionados às intervenções e ações previstas nos programas e projetos, considerando os seguintes 
aspectos: fontes de financiamento; campanha para atrair investimentos privados em ecoturismo na 
região; e impactos das atividades sobre a geração de empregos e renda. 

2.4.3.6 - Preservação das tradições culturais 

Com base no documento da Conferência de Nara33, “num mundo que se encontra cada dia mais 
submetido às forças da globalização e da homogeneização, e onde a busca de uma identidade cultural 
é, algumas vezes, perseguida através da afirmação de um nacionalismo agressivo e da supressão da 
cultura das minorias, a principal contribuição fornecida pela consideração do valor de autenticidade na 
prática da conservação é clarificar e iluminar a memória coletiva da humanidade”. A diversidade de 
culturas e patrimônios no mundo atual é uma insubstituível fonte de informações a respeito da riqueza 
espiritual e intelectual da humanidade. A proteção e a valorização dessa diversidade tornam-se 
imprescindíveis ao desenvolvimento humano. 

A Unesco34 considera o patrimônio cultural como pertencente a todos, cabendo seu gerenciamento à 
comunidade cultural que o gerou e, secundariamente, àquela que cuida dele. Observa-se aqui o 
significado da preservação do patrimônio cultural não apenas como resgate da identidade de um povo 
ou de uma região, mas, também, como fonte de divisas no processo de incorporação de roteiros 
turísticos. 

Durante a realização das oficinas, as principais reivindicações quanto à preservação do patrimônio 
cultural partiu das regiões de Araguatins e Araguaína-Xambioá, considerando a importância dos 
festejos de padroeiros, danças e culinária. 

Destaca-se aqui a importância de se construir um memorial, que será o centro de cultura do Norte do 
Estado do Tocantins, cujas atividades devem ser integradas às propostas científicas, de extensão e de 
educação comunitária. O objetivo é o da preservação da cultura regional, facilitando o acesso da 
população local para que esta ganhe consciência política social e conquiste a sua cidadania. Portanto, 
deverá servir como instrumento de democratização da cultura na região, se organizado de forma 
racional, utilizando tecnologia moderna para disponibilizar o conhecimento, dentro de um ambiente 
que atraia espontaneamente as pessoas, com amplas possibilidades de se constituir importante atrativo 

                                                 
33 Conferência de Nara, Japão, realizada em novembro de 1994, sobre a autenticidade em relação à convenção do Patrimônio 

Mundial. 
34 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
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turístico, nos moldes do Polynesian Cultural Center35. Isto implica na definição de espaços para 
exposição e conservação de peças, instalação de oficinas e laboratórios, realização e demonstrações 
culturais por meio de atividades cênicas (parques temáticos), musicais, debates, conferências e 
reuniões. Considera-se ainda a importância de proximidades de centros de interesse como 
universidades, instituto de pesquisa, além de outros. Também devem ser intensificadas ações 
governamentais no sentido do fortalecimento dos eventos culturais já existentes, sobretudo, no quesito 
de coordenação e montagem de calendário anual. 

2.4.3.7 - Projeto de infra-estrutura 

Apenas a região de Araguatins apresentou preocupação com relação à infra-estrutura de transporte. 
Acredita-se que propostas como da Cadeia Logística de Transporte, Integração e Desenvolvimento 
constante do Projeto Estratégico Regional do SENAI36 (MERCOESTE, 2001)37 se caracteriza como 
alternativa, não só para a área em questão, mas também para o restante da região, partindo do princípio 
de que a adoção de um sistema multimodal implicaria redução de até 60% dos custos de transporte, 
além de permitir saída da produção (exportação) pelos portos setentrionais, como o porto de Itaqui 
(MA). 

A implantação do centro logístico multimodal (Plataforma de Aguiarnópolis) integrará o transporte 
rodoviário, ferroviário e hidroviário (rio Tocantins), ampliando significativamente a competitividade 
regional. A implantação de 5 mil quilômetros de rodovias estaduais interligadas à rodovia Belém-
Brasília38 , além de mais 8.100 quilômetros projetados, proporcionará uma densidade de estradas 
suficiente para atender às demandas estadual e regional. 

Destaca-se ainda a necessidade de se implementarem ações que respondam pela sistematização para o 
manejo de rejeitos, sobretudo os sólidos e líquidos, que se constituíram em preocupação 
principalmente na região de Araguaína-Xambioá. Para tal, se torna indispensável adoção de soluções 
eficientes para toda infra-estrutura de saneamento: armazenamento, coleta, tratamento, 
reaproveitamento, beneficiamento, reciclagem e destinação dos diversos tipos de lixo (orgânico e 
inorgânico), bem como de efluentes (esgoto sanitário, esgoto gorduroso, fluídos de embarcações, 
dentre outros). Dentre as principais ações destacam-se: apresentar soluções técnicas para a eficiência 
do sistema; propor soluções considerando os diferentes focos, manejo de rejeitos para controle da 
poluição. 

2.5 - Conclusões 

Com base nos levantamentos realizados e, sobretudo, nas sugestões dos atores que participaram das 
diversas oficinas de planejamento, conclui-se pela destinação das atividades ou ações nas áreas 
adotadas no Quadro 1. 

                                                 
35 Polynesian Cultural Center localizado em Oharu, Hawaii. Para maiores detalhes veja o sítio: www.polynesia.com 
36 Serviço Nacional de Apremdizagem Industrial. 
37 A cadeia fundamenta-se nas diretrizes básicas do programa Avança Brasil, do Governo Fernando Henrique Cardoso 

(1998), concernente aos eixos nacionais de integração e desenvolvimento.  
38 Dados de 1999 (MERCOESTE, 2001).  
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Quadro 1 - Prioridade das diferentes áreas do ZEE do Norte do Estado do Tocantins em relação aos 
eixos estabelecidos 

Áreas39 Eixo 1 - Conhecimento 
dos recursos naturais 

Eixo 2 - Desenvolvimento de 
tecnologias apropriadas 

Eixo 3 - Promoção sócio-
econômica-cultural (geração 
emprego e renda) 

1. Tocantinópolis 

- Potencializar o uso 
agrícola dos solos 

- Domesticar plantas 
nativas 

- Desenvolver a fruticultura 
- Domesticar e manejar animais 

silvestres 

-Realizar oficinas de 
artesanato 

- Capacitar recursos humanos 
- Promover o ecoturismo 
- Ampliar e melhorar a 

assistência técnica rural 
- Implantar projetos de infra-

estrutura 

2. Darcinópolis 

- Recompor áreas 
degradadas (queimadas)

-Domesticar plantas 
nativas 

- Desenvolver a fruticultura 
- Melhorar as formas de plantio 

da soja, arroz e milho 
- Domesticar e manejar animais 

silvestres 

- Promover o ecoturismo 
- Ampliar e melhorar a 

assistência técnica rural 

3. Araguatins 

- Estudar a 
potencialidade agrícola 
dos solos 

- Recompor e manejar 
espécies madeireiras 

- Domesticar plantas 
nativas 

-Melhorar geneticamente o gado 
bovino 

-Promover a apicultura e 
piscicultura 

- Desenvolver a fruticultura 
- Melhorar as formas de plantio 

da soja, arroz e milho 

- Capacitar recursos humanos 
- Promover o ecoturismo 
- Preservar as tradições 

culturais 
- Ampliar e melhorar a 

assistência técnica rural 

4. Araguaína-
Xambioá 

- Potencialidade agrícola 
dos solos 

 
- Recompor e manejar 

espécies madeireiras 
 
- Domesticar plantas 

nativas 

- Melhorar geneticamente o 
gado bovino 

- Desenvolver a suinocultura, 
caprinocultura e avicultura 

- Promover a apicultura e 
piscicultura 

- Fortalecer a cadeia produtiva 
da carne, leite e mandioca 

- Domesticar e manejar animais 
silvestres 

- Realizar oficinas de 
artesanato 

- Capacitar recursos humanos 
- Implantar sistemas de 

saneamento básico (lixo e 
esgoto) 

- Preservar as tradições 
culturais 

- Estimular o cooperativismo 
e associativismo 

5. Arapoema - Domesticar plantas 
nativas 

- Melhorar genético do gado 
bovino  

Quanto ao Eixo 1 - Conhecimento de Recursos Naturais, quase todas as áreas do Norte do Estado do 
Tocantins requerem ações relativas ao levantamento das potencialidades agrícolas dos solos, bem 
como domesticação de plantas nativas. A recomposição e manejo de espécies madeireiras se 
constituem prioridades nas áreas 3 e 4.  

O Projeto Estratégico Regional do SENAI (MERCOESTE, 2001) aponta boa potencialidade do norte 
do Estado do Tocantins no desenvolvimento da cadeia produtiva de madeiras e móveis, considerando 
a proximidade com os fornecedores de madeira serrada e beneficiada (Pará, Rondônia e Mato Grosso). 

                                                 
39 A área de Tocantinópolis (área 1) engloba os municípios de Itaguatins, Maurilândia do Tocantins, São Bento do Tocantins, 

Cachoeirinha, Luzinópolis, Ananás, Nazaré e Tocantinópolis;  
A área de Darcinópolis (área 2) integra Wanderlândia, Angico, Santa Terezinha do Tocantins, Aguiarnópolis, Palmeiras do 

Tocantins e Darcinópolis;  
A área de Araguatins (área 3) congrega Esperantina, São Sebastião do Tocantins, Buriti do Tocantins, Carrasco Bonito, 

Sampaio, Praia Norte, Augustinópolis, São Miguel do Tocantins, Sítio Novo do Tocantins, Axixá do Tocantins e 
Araguaína; 

A área denominada Araguaína-Xambioá, (área 4) além dos dois municípios, integra Riachinho, Piraquê, Carmolândia, 
Aragominas, Araguanã, Muricilândia, Santa Fé do Araguaia e Pau D´Arco;  

A área de Arapoema (área 5) associa-se ao município de Bandeirantes do Tocantins. Foram agrupadas em função das 
especificidades quanto ao índice de cobertura vegetal e grau de desenvolvimento agropecuário. 
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No que se refere ao Eixo 2 - Desenvolvimento de Tecnologias Apropriadas, destaca-se o plantio de 
frutíferas (áreas 1, 2 e 3) e o desenvolvimento do plantio da soja, arroz e milho (áreas 2, 3 e 4). Com 
relação às frutíferas, o Projeto Estratégico Regional do SENAI (MERCOESTE, 2001) aponta o 
extremo norte,com tendência à fruticultua exótica. Num segundo plano registram-se expectativas 
quanto a ações voltadas ao melhoramento genético do gado bovino (áreas 3 e 4), apicultura e 
piscicultura (áreas 3 e 4) e domesticação e manejo de animais silvestres (áreas 1, 2 e 4). 

Com relação a apicultura, estudos realizados pelo Ruraltins (RURALTINS, 2001), apontam três 
núcleos básicos de desenvolvimento: a) Buriti do Tocantins, Esperantina, Praia Norte e Sampaio; b) 
Augustinópolis e Axixá do Tocantins; e c) Sítio Novo e São Miguel do Tocantins. Quanto à 
piscicultura, o Plano Estatégico Regional do SENAI (MERCOESTE, 2001) ressalta as potencialidades 
de Araguaina e Araguatins. O mesmo Plano Estratégico, considerando o rebanho bovino e produção 
leiteira, aponta os municípios de Araguaína e Araguatins como potenciais integrantes da cadeia de 
carne, leite e couro. 

Quanto ao Eixo 3 - Promoção Socioeconômico-Cultural (geração de emprego e renda), destacam-se 
ações associadas à capacitação de recursos humanos (áreas 1, 3 e 4), ecoturismo (áreas 1, 2 e3) e 
assistência técnica rural (áreas 1, 2 e 3). As demais atividades priorizadas como ações são as seguintes: 
oficina de artesanato (áreas 1 e 4), preservação das tradições culturais (áreas 3 e 4), saneamento básico 
(área 4), cooperativismo e associativismo (área 4) e projeto infra-estrutural (área 1). O turismo, ou 
mais especificamente o “ecoturismo”, se constituiu em expectativa das áreas 1 (área de 
Tocantinópolis), 2 (área de Darcinópolis) e 3 (área de Araguatins). Informações contidas no Projeto 
Estratégico Regional do SENAI (MERCOESTE, 2001) aponta como prioridade para implantação da 
cadeia do turismo o Pólo Turístico Encontro das Águas, constituído principalmente pelos municípios 
de Araguatins, Esperantina, Itaguatins e Praia Norte. Já o projeto desenvolvido por RUSCHMANN 
(2002), no PGAI-Bico do Papagaio40, com base no diagnóstico de “insumos naturais” e capacidade 
instalada, aponta os municípios de Araguaína, Babaçulândia, Filadélfia, Tocantinópolis, Wanderlândia 
e Xambioá como prioritários. 

Durante a realização das oficinas e posterior reconhecimento de campo, na consolidação de resultados 
foram levantados alguns pontos referente à qualidade ambiental do Norte do Estado do Tocantins41, 
que merecem destaque na implementação do subprograma em questão: 

• suspender todo e qualquer processo de desmatamento no Norte do Estado do Tocantins sem que 
haja um acompanhamento sistemático por parte do OEMA42, desde a autorização, com base na 
legislação vigente, até as alterações processadas, sob pena do interessado responder por crime 
ambiental. Embora a população detenha informações quanto aos limites legais referentes ao uso 
e ocupação da terra, prevalece evidente espontaneísmo, principalmente pela ausência de 
acompanhamento ou fiscalização sistemática por parte dos OEMAs. Ainda, a centralização de 

                                                 
40 Plano de Gestão Ambiental integrada da Região do Bico do Papagaio. 
41 Descrito também no Plano de ZEE do Norte do Estado do Tocantins (BELLIA et al., 2004). 
42 Órgão Estadual de Meio Ambiente. 
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pedidos de autorizações para desmatamentos ou queimadas contribui para ações sem a 
deliberação das instâncias de competência. Depois do desmatamento ou da queimada 
acontecida, pouco resta a ser feito, mesmo que sanções sejam aplicadas;  

• implementar política para contenção da elevada taxa de natalidade existente na região. A falta 
de uma consciência social decorrente da ausência de orientações básicas que levem a adoção de 
métodos contraceptivos (educação sexual e reprodutiva, promoção da maternidade/paternidade 
responsável, apoio do Estado para acesso gratuito a métodos contraceptivos segundo livre 
vontade da mulher, discriminalização do aborto), a precariedade socioeconômica e a própria 
‘indolência’ favorecida pela falta de emprego, constituem os principais aspectos relacionados à 
baixa potencialidade humana regional; 

• implementar medidas educativas, conectadas com o sistema produtivo, tanto no sentido de 
contribuir para a capacitação de recursos humanos, como para a formação de uma consciência 
social, com vistas à adoção de práticas sustentáveis, a exemplo da proposta do programa de 
Economia Solidária. Chamar atenção para o significado histórico da região, da inserção do 
homem neste contexto, bem como das alternativas para o desenvolvimento de projetos 
comunitários: hortas e lavouras comunitárias, gerenciamento de bacias hidrográficas, 
domesticação de espécies do meio biótico, dentre outras. As expectativas de desenvolvimento 
de projetos voltados à apropriação tecnológica, como domesticação de espécies do cerrado e da 
floresta, merecem a participação de instituições de ensino e pesquisa, ao mesmo tempo em que a 
implementação das ações deve contar com o apoio de órgãos extensionistas, a exemplo do 
Ruraltins; 

• instituir programas de geração de emprego e renda, procurando restaurar a dignidade humana, 
que hoje praticamente vive às custas de ajudas governamentais. Trata-se de um grande desafio, 
que implica adoção de políticas que envolvam a participação dos diferentes setores (público, 
privado e terceiro setor).  

2.6 - Recomendações 

2.6.1 - Desenvolvimento de alternativas socioeconômicas de base sustentável - valorização das 
diferenças intrínsecas às potencialidades regionais 

Para se concretizar as expectativas apresentadas no Eixo 1, concernente ao desenvolvimento de novos 
conhecimentos a partir das potencialidades naturais, valorizando as diferenças existentes 
(potencialidade agrícola dos solos, domesticação de espécies naturais), bem como a preservação 
dessas potencialidades na perspectiva do aumento da eficácia no sistema produtivo (recomposição de 
áreas degradadas, plano de manejo de queimadas, recomposição e manejo de espécies madeireiras), 
torna-se imprescindível a adoção de políticas públicas e conscientização ambiental da população. 

Políticas públicas no sentido de se investir tanto no incremento de pesquisas e desenvolvimento de 
tecnologias apropriadas para a reprodução ampliada dos bens disponíveis, numa visão sustentável, 
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como estabelecendo medidas para o cumprimento das exigências legais, como a aplicação do Código 
Florestal. 

A conscientização da população passa por um trabalho tanto de educação ambiental, formal e não-
formal, como de capacitação de recursos humanos, visando melhor aproveitamento e proteção dos 
recursos naturais disponíveis, além da responsabilidade em participar do processo de recomposição de 
áreas degradadas. 

Partindo da concepção de uma filosofia fundamentada em relações solidárias e sustentáveis, a 
diversidade dos recursos naturais se constitui no componente de maior importância, haja vista a 
possibilidade de incremento de atividades alternativas, com potencialidade para geração de emprego e 
renda, numa perspectiva cooperada. Considerando o baixo índice de conhecimento em sistemas 
alternativos de produção, espera-se maior envolvimento da comunidade científica, bem como 
desenvolvimento de tecnologias apropriadas. Com tais ferramentas tornar-se-á possível a 
implementação de processos produtivos, numa perspectiva horizontalizada (cadeias produtivas), 
gerando emprego e renda, o que deverá estar acompanhado de programas de capacitação de recursos 
humanos e sistemas integrados de produção e comercialização de base cooperada. 

2.6.2 - Utilização de informações e tecnologias apropriadas nos produtos e processos - eficácia 
na apropriação dos recursos naturais 

O perfil macrocompetitivo do Estado do Tocantins se caracteriza por alguns potenciais de 
desenvolvimento a médio e longo prazos: menor carga tributária do Brasil e oferta de infra-estrutura 
em ascensão, estimulando maiores investimentos produtivos; boa densidade de estradas, investimentos 
em ferrovias e hidrovias interligadas em sistemas multimodais, favorecendo a exportação; eletrificação 
rural da ordem de 40%; capacidade de exportação de energia elétrica a partir de 2002, e previsão de 
vultosos investimentos em hidrelétricas de grande porte; ampliação da infra-estrutura de ensino e 
saúde; potencial de utilização de 2,5 milhões de hectares de solo fértil e agriculturável, irrigáveis a 
baixo custo; instalação de agroindústrias para produzir e processar tomate, milho, goiaba, abacaxi, 
manga e maracujá, em médio prazo, que pode alavancar as atividades de fruticultura, de grande 
agregação de valor; processo de integração produtiva e econômica da pecuária com a indústria da 
carne e do couro; potencial de utilização de 1,2 milhão de hectares com irrigação, o que pode 
aumentar bastante o valor agregado da atividade primária; potencial turístico baseado nas riquezas 
naturais do Estado.  

Tais condições induzem ao estímulo de cadeias produtivas como forma de contribuir para a geração de 
emprego e renda. Pelo menos cinco modalidades de cadeias produtivas se adequariam no Norte do 
Estado do Tocantins:  

• carne, leite e couro; 

• fruticultura;  

• piscicultura;  
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• soja, arroz e milho; 

• turismo (Projeto Estratégico Regional do SENAI - MERCOESTE, 2001).  

A definição das cadeias produtivas deu-se a partir de cinco critérios básicos:  

• integração entre empresas, 

• integração entre empresas e mercado,  

• integração entre empresas e fornecedores, 

• integração entre empresas; 

• estrutura de apoio competitivo e competitividade das empresas.  

Apresentam-se a seguir as principais cadeias consideradas mais apropriadas para o desenvolvimento 
do Norte do Estado do Tocantins. 

• Cadeia da carne, do couro e do leite 

Boa parte da produção do Estado do Tocantins consiste em animais vivos43, o que evidencia grande 
oportunidade para a cadeia em termos de agregação de valor aos seus produtos. O principal pólo 
pecuário se concentra ao norte, no Bico do Papagaio, e em Araguaína. Nessa região concentra-se 50% 
dos empreendimentos da cadeia da carne, embora predominem técnicas de manejo rudimentares e 
criação extensiva em regime de pastagens. Dentre as oportunidades elencadas pelo Projeto Estratégico 
Regional do SENAI (MERCOESTE, 2001) para a implantação da cadeia da carne, do couro e do leite 
no Estado destacam-se: 

• condições de transporte e eletrificação; 

• intensificação da assistência rural para o aumento dos índices de produtividade na produção de 
carne e leite; 

• aumento do consumo regional de carne e leite; 

• sanidade do rebanho bovino; 

• esforço de qualificação e formação da mão-de-obra, aumentando sua produtividade e sua 
fixação nas empresas da cadeia e 

• programa de implantação das bacias leiteiras. 

• Cadeia produtiva da fruticultura 

Embora incipiente, a cadeia da fruticultura no Tocantins vem se consolidando como um dos 
agronegócios de melhor potencial de crescimento. Além das condições climáticas adequadas para o 
cultivo de frutas tropicais, a região está praticamente livre de doenças fitoparasitárias. Dentre as 
oportunidades levantadas destacam-se: 

                                                 
43 Segundo a Federação da Agricultura do Estado do Tocantins (FAET), 70% dos agronegócios são oriundos da pecuária, 

correspondendo ao elo mais forte da cadeia produtiva.  
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• formação de consórcios de exportação de frutas tropicais, como abacaxi, manga, banana, 
mamão, maracujá e coco; 

• integração da hidrovia Tocantins-Araguaia com a ferrovia Norte-Sul, facilitando o escoamento 
da produção para os mercados de exportação; 

• maior integração produtiva, com conseqüente aumento da escala de produção; 

• implantação de planos de beneficiamento e industrialização no Estado; 

• qualificação da mão-de-obra disponível, dentro do perfil requisitado na cadeia, como forma de 
geração intensiva de empregos; 

• efetivação do sistema de assistência tecnológica e de pesquisa, para garantir maior 
produtividade, aproveitando as excelentes condições edafoclimáticas.  

• Cadeia produtiva da piscicultura 

Apesar da abundância de áreas irrigadas e das boas condições edafoclimáticas, a piscicultura no 
Tocantins ainda é incipiente. No Norte do Estado do Tocantins destacam-se os municípios de 
Araguaína e Araguatins, onde se criam tambaqui, caranha, piau, pacu-caranha, tambacu e tambatinga. 
O potencial de consumo regional é estimado em R$ 1,6 milhões por ano, bem acima do atual 
faturamento da cadeia. Dentre as oportunidades apontadas no Projeto Estratégico Regional destacam-
se: 

• maior integração produtiva das empresas, com fomento da especialização e incremento da 
escala de produção; 

• formação de consórcios de exportação, para integrar o Estado a este mercado que terá déficit de 
20 milhões de toneladas de pescado em 2010; 

• integração com a cadeia de turismo, uma vez que empreendimentos como o “pesque e pague” 
aumentam significativamente o preço do produto; 

• aproveitamento dos lagos das grandes usinas hidrelétricas e dos próprios rios, por meio de 
sistemas produtivos que envolvam menores custos de instalação e aproveitamento sustentado do 
meio ambiente, a exemplo do “tanque-rede”; 

• desenvolvimento de pesquisas para adaptação de espécies exóticas, de grande procura no 
mercado internacional; 

• aumento da taxa de agregação de valor da cadeia por meio do adensamento dos seus elos de 
beneficiamento e industrialização e 

• formação de parcerias para a qualificação de mão-de-obra estadual, para o desenvolvimento de 
centrais de compras e para a comercialização do pescado. 
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• Cadeia produtiva da soja, do arroz e do milho 

O Estado do Tocantins apresenta grande potencial para se tornar uma nova fronteira agrícola do país. 
Várias regiões de potencial agrícola, destinados ao desenvolvimento de projetos agroindustriais foram 
definidas pelo Estado, como Javaés e Formoso; Pedro Afonso (Prodecer44), Campos Lindos, Sudeste e 
Leste. Dos três produtos apontados, no Norte do Estado do Tocantins registra-se maior 
desenvolvimento do milho, a exemplo de Aguiarnópolis, e agora mais recentemente, a introdução da 
soja. As potencialidades levantadas estimulam o desenvolvimento da cadeia na sua integridade, 
considerando: 

• desenvolvimento de cadeias produtivas estaduais de aves e suínos; 

• qualificação da mão-de-obra existente, aumentando a taxa de geração de empregos da cadeia; 

• ampliação da produção de arroz para aproveitar mercado não atendido no país; 

• uso de parcerias já existentes na cadeia para outras áreas do negócio, como pesquisa, 
desenvolvimento e assistência técnica. 

• Cadeia produtiva do turismo 

Considerando a possibilidade do Estado oferecer diferenciais agregados, a exemplo do ecoturismo e 
do turismo cultural, as expectativas da cadeia do turismo tendem a crescer, embora apresentando 
deficiências de organização e integração. 

Dentre os atrativos turísticos em processo de exploração destaca-se, no Norte do Estado do Tocantins, 
o Pólo Turístico Encontro das Águas. A região apresenta imenso manancial hídrico, com formações 
florestais diversificadas, além de valores históricos e culturais, oferecendo opções turísticas como a 
pesca amadora, as praias fluviais e a visitação da floresta.  

Quatro municípios contam com razoável infra-estrutura para o turismo: Araguatins (praia da Ponta das 
Areias), Esperantina (confluência das águas do Araguaia e Tocantins), Itaguatins (rio Tocantins no seu 
trecho de maior vazão) e Praia Norte (praia de São Francisco). Dentre as oportunidades apontadas para 
o desenvolvimento da cadeia turismo destacam-se: 

• desenvolvimento do Programa Nacional de Municipalização do Turismo no Estado; 

• maior integração comercial da cadeia para formação de pacotes integrados de turismo receptivo; 

• qualificação de mão-de-obra disponível para a geração de mais empregos; 

• exploração organizada do ecoturismo e turismo esportivo.  

O Plano de Desenvolvimento Ecoturístico do Bico do Papagaio, desenvolvido pela RUSCHMANN 
(2002), prioriza ações na parte sul da área em estudo (Araguaína, Babaçulândia, Filadélfia, 
Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá), com base em estudos de potencialidade dos insumos 
naturais e culturais. A concepção ecoturística apresentada fundamenta-se no princípio de cadeia 

                                                 
44 Programa de Cooperação Nipo-brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado. 
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produtiva, buscando estruturar os recursos turísticos sob a forma de atrativos, propondo 
recomendações para a correção das deficiências de infra-estrutura básica, equipamentos e serviços, 
bem como as deficiências relacionadas a qualificação da mão-de-obra. 

2.6.3 - Promoção do emprego e renda a partir das oportunidades geradas - forma de resgate da 
dignidade humana 

O Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda (Pronager) em Áreas de Pobreza, da Secretaria 
de Programas Regionais Integrados do Ministério da Integração Nacional (SPRI-MIR, 2001) tem 
como objetivo geral “apoiar a produção e a organização da comercialização de produtos provenientes 
de empreendimentos associativos, visando a inserção eficiente da produção artesanal e semi-
industrializada vinculada a elos de cadeias produtivas meso-regionais no mercado”. Dentre os 
objetivos específicos destaca-se o de “estimular a formação de associações ou de cooperativas de 
associações de comercialização e aumentar as possibilidades de trabalho e renda dos empreendimentos 
associativos, por meio da capacitação, cursos, seminários e ou oficinas, imprimindo eficiência na 
gestão do processo produtivo e de conhecimento aos empreendimentos e seus produtos”. 

Dentre as estratégias de ação para a meso-região do Bico do Papagaio, definidas pela Secretaria de 
Programas Regionais Integrados (SPRI-MIR, 2002) destacam-se: 

• promover o federalismo cooperativo, as associações e consórcios de municípios, e a 
mobilização de comunidades mediante o incentivo ao associativismo e ao cooperativismo; 

• apoiar a realização de planejamento estratégico participativo, que envolva as instituições 
públicas e privadas e organizações da sociedade civil organizada, bem como a capacitação de 
recursos humanos para a gestão do desenvolvimento; 

• implementar ações de ocupação ordenada do espaço territorial e de proteção ao meio ambiente; 

• apoiar projetos integrados de estudo e diagnóstico da meso-região, de apoio às cadeias 
produtivas, de capacitação e de acesso à informação.  

Os pontos considerados vêm de encontro às expectativas dos representantes que passaram pelas 
diferentes oficinas e que foram motivos de preocupação na indicação de ações anteriormente 
apresentadas. Destacam-se a questão do associativismo e cooperativismo, como forma de organização 
e disseminação do sistema produtivo; a capacitação de recursos humanos considerando as expectativas 
de geração de emprego; implementação de ações que buscam o ordenamento territorial como forma de 
proteção ambiental, a exemplo das atividades turísticas (ecoturismo) e artesanais; saneamento básico 
(lixo e esgoto, principalmente), dentre outras; incremento de atividades que possibilitam a 
verticalização do processo (cadeias produtivas), a exemplo da carne, leite, mandioca, além de outros 
produtos.  

Já se mencionou anteriormente o significado das cadeias produtivas como forma de geração de 
emprego e renda, o que carece, conseqüentemente, de investimentos na capacitação de recursos 
humanos como alternativa à competitividade. A perspectiva de todo e qualquer tipo de apropriação 
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dos recursos naturais, numa perspectiva sustentável, com certeza contribuirá para o reforço das 
vantagens comparativas da região. 

Propostas alternativas de um novo projeto de desenvolvimento, como a “economia solidária”, tem 
apresentado bons resultados. A economia solidária, fundamentada na “radicalização da democracia”, 
encontra-se orientada pelos princípios morais alicerçados na solidariedade, tendo por fim oferecer a 
chave para alcançar a justiça social desejada. É natural que para se mudar a forma de pensar sejam 
necessárias transformações muitas vezes encaradas como utópicas. Contudo, as idéias propostas pela 
economia solidária se fazem possíveis, desde que exista vontade política e organização, sobretudo da 
sociedade civil para a convergência de tais objetivos. 

Sabe-se que não é suficiente modificar as políticas que se impõem de cima para baixo, o que poderia 
ser promovido por outra economia, centrada na reprodução do trabalho e não na acumulação de 
capital. “Isto significa realizar outros arranjos sociais para promover a valorização e o 
desenvolvimento pleno das capacidades humanas, organizando, de maneira cada vez mais adequada e 
justa, o uso dos recursos materiais e a aplicação dos conhecimentos e experiências para satisfazer as 
necessidades de todos, conforme os modos de consumo racionais, em plena harmonia com a natureza” 
(CORAGGIO, 2002). Para isso, torna-se necessário superar a simples ação reativa e fragmentária 
imposta pelo produtivismo liberal, dentro de um marco estratégico que oriente as decisões coletivas. 

Enquanto o sistema atual propõe o desenvolvimento de uma economia fundamentada na 
competitividade, o que fica expresso na proposta das cadeias produtivas, a economia solidária 
fundamenta-se na solidariedade, oposta à competitividade. 

Baseado na consolidação, promoção, potencialização e enriquecimento humano pode-se pensar em 
uma relação diferenciada, concreta, possível de transformação, considerando as tendências atuais 
(CORAGGIO, 2002,): 

• milhares de redes nacionais e globais de produtores e consumidores vinculados por relações 
econômicas mais justas; 

• milhares de sindicatos que mantêm sua luta por um salário justo e condições humanas de 
trabalho; 

• milhares de movimentos sociais que lutam contra a discriminação, contra a exploração e em 
defesa dos direitos humanos que, continuamente, são violados pelo sistema capitalista 
globalizado; 

• dezenas de milhares de iniciativas coletivas, gerindo de diversas instâncias da sociedade até 
recursos privados e públicos, formas associativas, comunitárias, de produção conjunta, exigindo 
um sistema bancário ético, reivindicando a solução de necessidades, que o mercado capitalista 
não considera porque não são fontes de lucro; 

• centenas de milhares de organizações de crédito solidário, de ajuda mútua, de serviços públicos 
autogestores, de trabalho voluntário, produção que mantém diversas entidades étnicas, que 
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produz relações sociais mais igualitárias, que elimina a exploração entre mulheres e homens, 
que ataca o patriarcalismo e o clientelismo, que valoriza os jovens e a terceira idade, bem como 
os equilíbrios ecológicos dos quais depende a vida no planeta; 

• milhares de iniciativas de reprodução e trabalho autônomo em unidades domésticas no campo e 
nas cidades e micro-empreendimentos assumidos, principalmente, por mulheres.  

KAPRON (2002) relata a experiência de política pública para a economia solidária no Rio Grande do 
Sul estruturada em cinco eixos: 

• o primeiro eixo foi denominado de formação, educação e capacitação para a autogestão. 
Aponta-se claramente a importância dos trabalhadores que se organizam para refletir sobre a sua 
condição e para trabalhar novos conceitos. O trabalhador passa necessariamente por um 
processo profundo de formação e reflexão que consiste no aprendizado de se fazer a gestão 
coletiva em um empreendimento, “de não mais ter patrão, não mais ter alguém que, na 
cooperativa, ‘mande’ nos outros, mas que todos participem, compreendendo o todo da 
produção, entendendo como é o gerenciamento, a relação com o mercado, como é a relação com 
a organização da gestão da produção” (KAPRON, 2002); 

• o segundo eixo, denominado capacitação do processo produtivo, teve uma metodologia aplicada 
por técnicos de extensão em autogestão, envolvendo profissionais de diferentes áreas 
(economia, administração, engenharia, contabilidade), tendo sido implantada em parceria com 
seis universidades do Estado. Foi elaborado projeto de viabilidade econômica para o 
empreendimento, organizando as potencialidades e as deficiências dos trabalhadores no que 
tange à gestão, à orientação para o mercado, à adequação do seu produto, à racionalização da 
produção ou à tecnologia; 

• o terceiro eixo é o do financiamento, tendo sido constituído um sistema vinculado ao programa 
pelo Banco do Estado, cumprindo um papel muito importante, que será reforçado com a 
implantação de uma agência de fomento (financiar organizações de trabalhadores para que 
possam constituir sua cooperativa ou capital de giro para assumirem fábricas, dentre outras). O 
autor chama a atenção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
por não tem cumprido a função do financiamento, embora isso corresponda ao papel social a ele 
inerente; 

• O quarto eixo do programa é o da comercialização, que ainda continua sendo um grande 
desafio. Está sendo implementada uma política para fortalecer as feiras de economia solidária 
(atualmente são oito feiras regionais de economia solidária). A experiência de trocas e de 
compras solidárias tem constituído espaços de comercialização a partir da organização dos 
produtores, aproximando-os dos consumidores; 

• O quinto e último eixo é denominado de incubadoras, onde se concentra o desenvolvimento de 
tecnologias para os empreendimentos da economia solidária. Portanto, além de promoverem a 
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incubação interna ou externa, como as incubadoras populares, desenvolvem a tecnologia que 
falta aos empreendimentos. 

O objetivo maior é o de fortalecer as organizações coletivas para valorização do trabalho, ao invés do 
capital, e a cooperação ao invés da competição. KAPRON (2002) chama atenção para que os 
financiamentos “precisam financiar o trabalho como realização humana para poder ser o elemento 
central da produção e distribuição do que é produzido”. Conclui dizendo que a economia solidária 
deve ser compreendida de forma sistêmica, rompendo com os três elementos produtores da 
concentração da renda no mundo: “empresas detentoras da tecnologia de ponta, do setor financeiro e 
dos setores que oligopolizam ou monopolizam, que têm o controle do mercado, seja o da matéria-
prima, seja o de marcas muito fortes”.  

Acredita-se que a criação de um Centro de Reconstrução da Cidadania se faz oportuno, tendo por 
objetivo instituir o programa de economia solidária, contribuindo para o desenvolvimento sustentável 
do Norte do Estado do Tocantins, concentrando a atenção nos benefícios econômicos, sociais e 
culturais da proposta. Dentre as principais responsabilidades desse centro estaria a construção de um 
Código de Ética que reflita as preocupações e princípios filosóficos. 

É importante destacar a existência de algumas iniciativas regionais que atendem alguns princípios da 
economia solidária, carecendo de algumas adaptações neste sentido. A exemplo de organizações 
historicamente criadas, como a Assema, no Vale do rio Mearim e a Asmubip, que representa as 
quebradeiras de coco do Bico do Papagaio, tem tido importante papel na organização das discussões 
em torno da atividade extrativista do babaçu, como a cobrança, fiscalização e encaminhamento de 
denúncias de derrubadas de palmeiras. Em 1992, tiveram uma primeira conquista com a criação da 
reserva extrativista do Extremo Norte do Tocantins, quando foi aprovado o projeto de processamento e 
comercialização do óleo de babaçu com a aquisição de uma prensa. Nos anos subseqüentes foram 
aprovados em vários municípios do Bico do Papagaio a “Lei do Babaçu Livre” que representa uma 
nova concepção de direito em oposição ao Direito Civil que privilegia a propriedade privada. A 
organização tem permitido uma ampliação do leque de articulação política, como a sua integração ao 
Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB)45. 

Milton Santos, no seminário sobre “O Desafio do Ordenamento do Território” promovido pela 
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Tocantins (SANTOS, 1994) pergunta: “o que fazer 
para planejar regionalmente e, se possível, alcançar a partir do lugar o comando da sua evolução?” 
Propõe que “antes de mais nada, torna-se necessária a criação de ‘autoridades regionais’ que, 
descentralizadas do Estado Federal, sejam mais dotadas de prerrogativas e recursos adequados para 
implantar projetos que levem em conta as reais necessidades locais”. Organizações como as apontadas 
acima possuem os saberes voltados a apreender o lugar, suas relações atuais e suas perspectivas, de 
modo a ser possível reconhecer e enfrentar as tendências que desestabilizam uma área, evitando a 

                                                 
45 São mais de 300 mil extrativistas que utilizam o coco babaçu como fonte de renda nos Estados do Maranhão, Pará, Piauí e 

Tocantins, enfrentando situações conflitantes no acesso aos babaçuais. O MIQCB apresentou projeto de Lei Babaçu Livre 
à Câmara dos Deputados Federais, com o intuito de tornar livre o acesso aos babaçuais em toda a Federação.  
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reprodução dos erros produzidos pelas políticas governamentais no passado. Termina concluindo que 
“não podemos assistir passivamente à chegada de objetos e ações que invadem o cotidiano e impõem 
uma racionalidade que perdeu o sentido, e ameaçam a dimensão humana em troca da apologia da 
competitividade (...) é no lugar, na região, que o sentido busca refúgio, a construção de um discurso 
político capaz de oferecer um sentido próprio ao mundo”. 
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Quadro 2 - Objetivos geral e específicos do Subprograma de Conhecimento 
Objetivo geral Objetivos específicos  

- Promover a disseminação de 
conhecimentos fundamentados na 
eficácia de uma nova racionalidade de 
poupança de recursos, com 
incorporação de tecnologias 
apropriadas aos produtos e processos, 
valorizando as diferenças e 
potencializando as vantagens 
competitivas. 

 

- apresentar alternativas para o desenvolvimento regional, tendo como 
suporte o conhecimento das potencialidades dos recursos naturais, 
valorizando as diferenças e a eficácia do sistema produtivo, com a 
promoção da recomposição de áreas degradadas, de tal forma que se 
constitua uma nova forma de gestão do território, de base sustentável 
(incorporação de novos conhecimentos no uso dos recursos naturais); 

- apontar alternativas de tecnologias apropriadas ao desenvolvimento 
racional de produtos e processos, considerando o princípio da eficácia 
e da valorização das diferenças, para promoção da horizontalização do 
processo produtivo (cadeias produtivas), como forma de agregação de 
capital; 

- oferecer subsídios ao desenvolvimento social por meio da capacitação 
profissional, mediante expectativa de geração de emprego e renda, 
bem como de novas formas de relações comerciais, a exemplo do 
cooperativismo/associativismo (perspectiva solidária), com base no 
desenvolvimento de novos conhecimentos fundamentados na eficácia 
e valorização da diferença e ainda com a incorporação de tecnologias 
apropriadas a produtos e processos; 

- mobilizar e sensibilizar os atores locais sobre a importância da 
inovação como fator chave para o desenvolvimento local e regional; 

- contribuir para viabilizar a cooperação entre agentes, gerando 
externalidades positivas associadas às economias de aglomeração; 

- contribuir para a solução de problemas econômicos e sociais, 
promovendo o desenvolvimento local, com ênfase na geração de 
emprego e renda. 
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Quadro 3 - Objetivos específicos e resultados esperados do Subprograma de Conhecimento 
Resultados Esperados Objetivos Quantitativos Qualitativos Atividades Principais

- apresentar alternativas 
para o desenvolvimento 
regional, tendo como 
suporte o conhecimento 
das potencialidades dos 
recursos naturais, 
valorizando as 
diferenças e a eficácia do 
sistema produtivo, com a 
promoção da 
recomposição de áreas 
degradadas, de tal forma 
que se constitua uma 
nova forma de gestão do 
território, de base 
sustentável 
(incorporação de novos 
conhecimentos no uso 
dos recursos naturais); 

- recomposição integral das 
áreas de preservação 
permanente; 

- recomposição ou destinação 
de no mínimo 50% da 
propriedade para área de 
reserva legal; 

- disseminação de reservas 
extrativistas e RPPN46s em 
pelo menos 10% da área em 
estudo. 

- promover conscientização 
quanto à vulnerabilidade e 
potencialidade dos recursos 
naturais, considerando os 
princípios da eficácia, 
valorização das diferenças e 
descentralização das ações 
como nova gestão do 
território. 

- divulgar, junto à 
comunidade, por 
meio de 
conferências, 
palestras e oficinas, 
os resultados de 
levantamentos, 
evidenciando o 
significado do 
desenvolvimento 
regional sustentável. 

- apontar alternativas de 
tecnologias apropriadas 
ao desenvolvimento 
racional de produtos e 
processos, considerando 
o princípio da eficácia e 
da valorização das 
diferenças, para 
promoção da 
horizontalização do 
processo produtivo 
(cadeias produtivas), 
como forma de 
agregação de capital; 

- destinação de recursos 
financeiros (financiamento a 
juros subsidiados) para o 
desenvolvimento de projetos 
voltados a tecnologias 
apropriadas ao Norte do 
Estado do Tocantins. 

- desenvolvimento de projetos 
de tecnologias apropriadas 
para o sistema de produção 
convencional 
(melhoramento genético do 
rebanho bovino, manejo de 
pastagens, disseminação da 
fruticultura) e alternativa 
(domesticação de espécies 
nativas, beneficiamento do 
coco do babaçu); 

- recomposição de áreas 
degradadas.  

- divulgar tecnologias 
apropriadas; 

- implantar programas 
de capacitação de 
recursos humanos; 

- fornecer assistência 
técnica aos sistemas 
convencionais e 
alternativos. 

- oferecer subsídios ao 
desenvolvimento social 
por meio da capacitação 
profissional, mediante 
expectativa de geração 
de emprego e renda, 
bem como de novas 
formas de relações 
comerciais, a exemplo 
do cooperativismo / 
associativismo 
(perspectiva solidária), 
com base no 
desenvolvimento de 
novos conhecimentos 
fundamentados na 
eficácia e valorização da 
diferença e ainda com a 
incorporação de 
tecnologias apropriadas 
a produtos e processos; 

- promover a capacitação de 
pelo menos 50% da 
população ativa;  

- reduzir em pelo menos 50% 
a taxa de desemprego na 
região;  

- elevar para mais da metade o 
total de investimentos para o 
desenvolvimento de 
atividades familiares; 

- criar programa de incentivo 
ao desenvolvimento de 
projetos que atenuem 
impactos ambientais 
(subsídio de juros).  

- desenvolvimento de projetos 
voltados à geração de 
emprego e renda, tendo as 
cadeias produtivas como 
fundamento; 

- capacitação de recursos 
humanos; 

- valorização da produção 
com estímulo ao 
desenvolvimento de 
parcerias e sistema de 
cooperativismo (mercado). 

- divulgação de novas 
potencialidades e 
alternativas de 
desenvolvimento; 

- estímulo através de 
financiamentos 
subsidiados, 
assistência técnica e 
comercialização do 
produto.  

continua ...

                                                 
46 Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
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...continuação - Quadro 3 
Resultados Esperados Objetivos Quantitativos Qualitativos Atividades Principais

- mobilizar e sensibilizar 
os atores locais sobre a 
importância da inovação 
como fator chave para o 
desenvolvimento local e 
regional; 

- a serem definidos em função 
do número ou grupo de 
trabalhadores disponíveis 
para formação e 
acompanhamento cotidiano 
(monitoria), bem como do 
número de entidades de 
apoio à rede a ser 
constituída. 

- mudanças culturais para a 
gestão coletiva, entendendo 
como é o gerenciamento, a 
relação com o mercado e 
com a organização da gestão 
da produção; 

- implantação de “rede de 
entidades de apoio à 
economia popular solidária”. 

- formação e educação 
para a autogestão, 
cursos de formação e 
acompanhamento 
cotidiano; 

- promoção, junto às 
ONGs, da 
organização regional 
de entidades, com 
vistas a constituição 
de rede de apoio à 
economia popular 
solidária 

- contribuir para viabilizar 
a cooperação entre 
agentes, gerando 
externalidades positivas 
associadas às economias 
de aglomeração; 

- estimativa de se apresentar 
diagnóstico dos 
empreendimentos e grupos 
de economia solidária no 
prazo de 1 ano; 

- elaboração de projetos de 
viabilidade econômica para 
a implantação de 
empreendimentos estimados 
para o mesmo período. 

- diagnóstico, dos 
empreendimentos e grupos 
de economia solidária por 
técnicos de extensão em 
autogestão; 

- elaboração de projeto de 
viabilidade econômica para 
o empreendimento, 
organizando as 
potencialidades e as 
deficiências dos 
trabalhadores no que tange à 
gestão, orientação para o 
mercado, adequação do 
produto e racionalização da 
produção ou à tecnologia. 

- capacitação do 
processo produtivo 
através de técnicos 
de extensão em 
autogestão, com 
ênfase maior sobre 
economia e 
administração; 

- elaboração de projeto 
de viabilidade 
econômica para o 
empreendimento, 
organizando as 
potencialidades e as 
deficiências dos 
trabalhadores. 

- contribuir para a solução 
de problemas 
econômicos e sociais, 
promovendo o 
desenvolvimento local, 
com ênfase na geração 
de emprego e renda. 

- elaboração de projeto de 
financiamento a ser 
desenvolvido em 
consonância com o projeto 
de viabilidade econômica (1 
ano).  

- o desafio do financiamento 
dependerá das instâncias 
políticas de competência, 
favorecendo a implantação 
de agências de fomento em 
bancos oficiais, 
considerando as 
especificidades do setor; 

- a perspectiva de implantação 
de rede de microcrédito 
dependerá do grau de 
mobilização social nas 
diversas áreas do Norte do 
Tocantins. 

- elaboração de projeto de 
financiamento como 
instrumento de diálogo com 
agências de fomento; 

- possibilidade de implantação 
de agências de fomento em 
instituições bancárias 
oficiais, considerando as 
novas perspectivas 
(financiamento do trabalho); 

- implantação de rede de 
microcrédito articulada com 
a sociedade em diversas 
regiões. 

- projeto de 
financiamento do 
trabalho como 
realização humana, 
reforçado pela 
implantação de 
agências de fomento 
(flexibilização das 
garantias, redução 
das taxas de juros, 
acesso aos bancos); 

- desenvolvimento de 
tecnologias para os 
empreendimentos da 
economia solidária, 
utilizando-se de 
incubadoras; 

- organização da 
produção 
valorizando o 
trabalho, gerando 
emprego e 
oferecendo 
dignidade humana. 
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Quadro 4 - Objetivos, atividades principais, indicadores de resultados e meios de verificação do 
Subprograma de Conhecimento 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de Resultados Meios de Verificação 
- apresentar alternativas 

para o desenvolvimento 
regional, tendo como 
suporte o conhecimento 
das potencialidades dos 
recursos naturais, 
valorizando as 
diferenças e a eficácia do 
sistema produtivo, com a 
promoção da 
recomposição de áreas 
degradadas, de tal forma 
que se constitua uma 
nova forma de gestão do 
território, de base 
sustentável 
(incorporação de novos 
conhecimentos no uso 
dos recursos naturais); 

- diagnóstico das 
potencialidades agrícolas 
dos solos em maior escala; 

- plano de manejo de 
espécies nativas voltadas a 
atividades madeireiras 
(jatobá, cedro manso, 
ataúba); 

- recuperação de áreas 
degradadas e recomposição 
vegetal das APP e ARL; 

- programa de manejo de 
queimadas. 

- relatório e mapeamento do 
levantamento das 
potencialidades agrícolas 
dos solos; 

- desenvolvimento de 
projetos voltados a 
melhoramento genético de 
espécies vegetais com 
recomendações quanto ao 
manejo sustentável; 

- recomposição de áreas 
degradadas estimulando-se 
a implantação de viveiros 
para produção de mudas; 

- propostas de manejo de 
queimadas que atenuem 
impactos ambientais. 

- avaliação do 
rendimento agrícola 
em função das novas 
propostas; 

- resultados de manejo 
em áreas 
experimentais; 

- monitoramento da 
eficiência de medidas 
no processo de 
recuperação de áreas 
degradadas ou 
recomposição vegetal 

- apontar alternativas de 
tecnologias apropriadas 
ao desenvolvimento 
racional de produtos e 
processos, considerando 
o princípio da eficácia e 
da valorização das 
diferenças, para 
promoção da 
horizontalização do 
processo produtivo 
(cadeias produtivas), 
como forma de 
agregação de capital; 

- desenvolvimento de 
pesquisas voltadas a 
geração de tecnologias 
apropriadas para atividades 
convencionais (carne, leite, 
mandioca..) e alternativas 
(plantas nativas alimentares 
e medicinais); 

- apoio à implementação de 
política fundamentada em 
tecnologias apropriadas e 
cadeias produtivas. 

- tecnologias apropriadas 
geradas e implementadas na 
região (melhoramento 
genético do rebanho 
bovino, manejo de 
pastagens, domesticação de 
espécies nativas, 
recomposição de áreas 
degradadas, manejo de 
espécies extrativistas) 

- acompanhamento dos 
avanços tecnológicos 
apropriados e 
resultados obtidos 
(processo produtivo e 
impactos ambientais) 

 

- oferecer subsídios ao 
desenvolvimento social 
por meio da capacitação 
profissional, mediante 
expectativa de geração 
de emprego e renda, bem 
como de novas formas 
de relações comerciais, a 
exemplo do 
cooperativismo / 
associativismo 
(perspectiva solidária), 
com base no 
desenvolvimento de 
novos conhecimentos 
fundamentados na 
eficácia e valorização da 
diferença e ainda com a 
incorporação de 
tecnologias apropriadas 
a produtos e processos;. 

- cursos de capacitação de 
recursos humanos; 

- desenvolvimento de 
projetos sustentáveis; 

- criação de políticas de 
apoio ao pequeno 
proprietário, sobretudo às 
alternativas sustentáveis; 

- implantação de melhorias 
voltadas à produção e 
comercialização do 
produto. 

- adoção de medidas pelos 
proprietários e gestores 
públicos; 

- implementar propostas para 
adoção de política de apoio 
a atividades sustentáveis; 

- estimulo ao 
desenvolvimento de 
cooperativas e outras 
formas de associativismo; 

- infraestrutura voltada a 
redução de custos, como a 
adoção de transporte 
intermodal. 

- acompanhamento 
estatístico do processo 
produtivo na região; 

- avaliação do grau de 
conscientização 
socioambiental da 
população; 

- identificação de 
mudanças na condição 
sócio-econômica 
regional. 

continua...
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...continuação - Quadro 2.4 
Objetivo Atividades Principais Indicadores de Resultados Meios de Verificação 

- mobilizar e 
sensibilizar os 
atores locais 
sobre a 
importância da 
inovação como 
fator chave para 
o 
desenvolvimento 
local e regional; 

- formação e educação 
para a autogestão por 
meio de cursos de 
formação e 
acompanhamento 
cotidiano; 

- promoção, junto às 
ONGs, da organização 
regional de entidades, 
com vistas a 
constituição de rede de 
apoio à economia 
popular solidária. 

- grau de conscientização dos grupos 
de trabalhadores, considerando o 
envolvimento no projeto; 

- constituição de “rede de entidades 
de apoio à economia popular 
solidária”. 

- participação dos grupos na 
disseminação de idéias bem 
como no desenvolvimento 
de parcerias solidárias; 

- constituição de fóruns 
regionais sistemáticos com 
intuito de elaborar planos de 
desenvolvimento 
fundamentados na 
economia solidária. 

- contribuir para 
viabilizar a 
cooperação 
entre agentes, 
gerando 
externalidades 
positivas 
associadas às 
economias de 
aglomeração; 

- capacitação do processo 
produtivo através de 
técnicos de extensão em 
autogestão, com ênfase 
maior sobre economia e 
administração; 

- elaboração de projeto 
de viabilidade 
econômica para o 
empreendimento, 
organizando as 
potencialidades e as 
deficiências dos 
trabalhadores. 

 

- participação de entidades de ensino 
e pesquisa no processo de 
Capacitação Produtiva; 

- diagnóstico das potencialidades e 
deficiências dos trabalhadores 
quanto à gestão, orientação para o 
mercado, adequação dos produtos e 
racionalização da produção ou à 
tecnologia; 

- projetos de viabilidade econômica 
para os diferentes 
empreendimentos elaborados. 

- avaliação do grau de 
envolvimento de entidades 
de ensino e pesquisa, 
públicas e privadas, no 
processo de capacitação 
produtiva; 

- relatórios consubstanciados 
contendo diagnóstico das 
potencialidades e 
deficiências, prevendo 
avaliações periódicas das 
medidas a serem 
implementadas; 

- resultados dos projetos de 
viabilidade econômica dos 
empreendimentos medidos 
através da relação entre 
investimentos e produção 

- contribuir para 
a solução de 
problemas 
econômicos e 
sociais, 
promovendo o 
desenvolvimento 
local, com 
ênfase na 
geração de 
emprego e 
renda. 

- projeto de 
financiamento do 
trabalho como 
realização humana, 
reforçado pela 
implantação de agência 
de fomento 
(flexibilização das 
garantias, redução das 
taxas de juros, acesso 
aos bancos); 

- desenvolvimento de 
tecnologias para os 
empreendimentos da 
economia solidária , 
utilizando-se de 
incubadoras; 

- organização da 
produção valorizando o 
trabalho, gerando 
emprego e oferecendo 
dignidade humana. 

- projetos de financiamento 
elaborados, com vistas à 
qualificação dos trabalhadores e 
aumento da produção; 

- aquisição de financiamentos com 
vistas ao aumento da produção, 
proporcionando renda e capacidade 
para maior inserção na economia e 
na sociedade; 

- geração de emprego e renda 
decorrente do incremento da 
produção sob novas relações 
sociais e tecnológicas; 

- inserção dos produtos no mercado 
convencional ou alternativo 
(fortalecimento das feiras de 
economia solidária); 

 - desenvolvimento de incubadoras 
com incorporação de tecnologias 
para os empreendimentos da 
economia solidária. 

- volume de recursos 
disponibilizados pelas 
agências de fomento 
bancárias ou de 
desenvolvimento sócio-
econômico regional; 

- estatísticas comparativas 
considerando investimentos 
e produção obtida ao longo 
dos planos instituídos; 

- número de empregos 
gerados e grau de 
melhoramento da qualidade 
de vida do trabalhador 
(IDH47 ou IDS48); 

- volume de mercadorias 
comercializadas; 

- avanços tecnológicos 
voltados aos 
empreendimentos da 
economia solidária. 

                                                 
47 Índice de Desenvolvimento Humano. 
48 Índice de Desenvolvimento Social. 
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Quadro 5 - Objetivos, atividades principais, indicadores de impacto e meios de verificação do 
Subprograma de Conhecimento 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de Impacto Meios de Verificação 

- apresentar alternativas para o 
desenvolvimento regional, 
tendo como suporte o 
conhecimento das 
potencialidades dos recursos 
naturais, valorizando as 
diferenças e a eficácia do 
sistema produtivo, com a 
promoção da recomposição 
de áreas degradadas, de tal 
forma que se constitua uma 
nova forma de gestão do 
território, de base sustentável 
(incorporação de novos 
conhecimentos no uso dos 
recursos naturais); 

- diagnóstico das 
potencialidades 
agrícolas dos solos em 
maior escala; 

- projeto de pesquisa 
voltada à domesticação 
de espécies nativas 
alimentícias e 
farmacológicas ou 
medicinais 
(melhoramento 
genético); 

- plano de manejo de 
espécies nativas 
voltadas a atividades 
madeireiras (jatobá, 
cedro manso, ataúba); 

- recuperação de áreas 
degradadas e 
recomposição vegetal 
das APP e ARL; 

- programa de manejo de 
queimadas. 

- processos erosivos e 
compactação dos solos; 

- poluição físico-química do 
sistema hidrográfico 
regional; 

- indice de desmatamento ou 
recomposição da cobertura 
vegetal ao longo do tempo; 

- adoção das medidas 
recomendadas no ZEE; 

- grau de conscientização e 
envolvimento da 
comunidade nos projetos em 
desenvolvimento. 

- eliminação da causa 
da erosão a partir das 
medidas sugeridas; 

- análise físico-química 
das águas do sistema 
fluvial; 

- acompanhamento do 
índice de cobertura 
vegetal via 
sensoriamento 
remoto; 

- relatório de avaliação 
sobre o grau de 
conscienização e 
envolvimento da 
comunidade; 

- avaliação da 
apropriação de novas 
práticas propostas 
pelo ZEE. 

- apontar alternativas de 
tecnologias apropriadas ao 
desenvolvimento racional de 
produtos e processos, 
considerando o princípio da 
eficácia e da valorização das 
diferenças, para promoção da 
horizontalização do processo 
produtivo (cadeias 
produtivas), como forma de 
agregação de capital; 

- desenvolvimento de 
pesquisas voltadas para 
a a geração de 
tecnologias apropriadas 
para atividades 
convencionais (carne, 
leite, mandioca..) e 
alternativas (plantas 
nativas alimentares e 
medicinais); 

- apoio à implementação 
de política 
fundamentada em 
tecnologias apropriadas 
e cadeias produtivas. 

- mudanças no processo 
produtivo decorrentes da 
implantação de novas 
tecnologias; 

- aumento do número de 
empregos e renda; 

- melhoria das condições 
sócio-econômicas regionais. 

- relatório 
considerando as 
mudanças no 
processo produtivo, 
após adoção das 
novas tecnologias; 

- avaliação sobre o 
número de empregos 
gerados e 
comportamento da 
renda; 

- acompanhar o 
desenvolvimento 
regional da área.  

- oferecer subsídios ao 
desenvolvimento social por 
meio da capacitação 
profissional, mediante 
expectativa de geração de 
emprego e renda, bem como 
de novas formas de relações 
comerciais, a exemplo do 
cooperativismo/associativism
o (perspectiva solidária), com 
base no desenvolvimento de 
novos conhecimentos 
fundamentados na eficácia e 
valorização da diferença e 
ainda com a incorporação de 
tecnologias apropriadas a 
produtos e processos;. 

- cursos de capacitação 
de recursos humanos; 

- desenvolvimento de 
projetos sustentáveis 

- criação de políticas de 
apoio aos pequenos 
proprietários, sobretudo 
às alternativas 
sustentáveis; 

- implantação de 
melhorias voltadas à 
produção e 
comercialização do 
produto. 

- quantidade de pessoas 
capacitadas e envolvidas na 
região; 

- aumento da participação da 
comunidade na discussão de 
medidas alternativas. de 
desenvolvimento 
sustentável; 

- melhoramento da condição 
sócio-econômica da 
comunidade em função da 
adoção de medidas voltadas 
ao processo produtivo 
sugeridas pelo ZEE. 

- número de pessoas 
capacitadas em 
cursos técnicos; 

- perspectiva do 
potencial para cursos 
futuros; 

- levantamento de 
medidas alternativas 
por parte da 
comunidade; 

- relatório de avaliação 
de parâmetros 
indicadores das 
melhorias sócio-
econômicas 
processadas junto à 
comunidade. 

continua...
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...continuação - Quadro 2.5 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de Impacto Meios de Verificação 

- mobilizar e sensibilizar os 
atores locais sobre a 
importância da inovação 
como fator chave para o 
desenvolvimento local e 
regional; 

- formação e educação para 
a autogestão, cursos de 
formação e 
acompanhamento 
cotidiano; 

- promoção, junto às 
ONGs, da organização 
regional de entidades 
com vistas a constituição 
de rede de apoio à 
economia popular 
solidária. 

- disseminação regional de 
grupos de trabalhadores 
formados e acompanhados 
cotidianamente (atividades 
de monitoria), com reflexos 
nas novas relações sociais 
de produção; 

- participação dos grupos de 
trabalhadores nas 
experiências de autogestão 
solidária, bem como na 
multiplicação dos 
conhecimentos adquiridos; 

- grau de envolvimento de 
entidades na constituição da 
rede de apoio à economia 
popular solidária  

- quantidade de grupos de 
trabalhadores formados 
e acompanhados 
cotidianamente; 

- número de grupos de 
trabalhadores 
envolvidos em 
experiências de 
autogestão solidária; 

- número de entidades 
regionais que integram 
a rede e fórum de apoio 
à economia popular 
solidária. 

- contribuir para viabilizar a 
cooperação entre agentes, 
gerando externalidades 
positivas associadas às 
economias de aglomeração; 

- capacitação do processo 
produtivo através de 
técnicos de extensão em 
autogestão, com ênfase 
maior sobre economia e 
administração; 

- elaboração de projeto de 
viabilidade econômica 
para os 
empreendimentos, 
organizando as 
potencialidades e as 
deficiências dos 
trabalhadores. 

- comportamento dos 
empreendimentos 
diagnosticados quanto às 
potencialidades e 
deficiências, para 
implementação do processo 
de autogestão solidária; 

- efeitos da capacitação do 
processo produtivo na 
comunidade solidária; 

- reflexos do projeto de 
viabilidade econômica para 
os diferentes 
empreendimentos 

- número de 
empreendimentos 
diagnosticados e com 
resultados diferenciados 
em função das novas 
modalidades de gestão 
solidária; 

- volume (estatística) de 
produtos que passam 
pela cooperativa 
solidária; 

- resultados no processo 
produtivo após 
implantação de medidas 
associadas ao projeto de 
viabilidade econômica 

- contribuir para a solução de 
problemas econômicos e 
sociais, promovendo o 
desenvolvimento local, com 
ênfase na geração de 
emprego e renda. 

 

- projeto de financiamento 
do trabalho como 
realização humana, 
reforçado pela 
implantação de agências 
de fomento 
(flexibilização das 
garantias, redução das 
taxas de juros, acesso aos 
bancos); 

- desenvolvimento de 
tecnologias para os 
empreendimentos da 
economia solidária , 
utilizando-se de 
incubadoras; 

- organização da produção 
valorizando o trabalho, 
gerando emprego e 
oferecendo dignidade 
humana. 

- efeitos dos recursos 
mobilizados para 
financiamento de projetos 
de capacitação e 
desenvolvimento da 
produção solidária; 

- melhoramento do processo 
produtivo com a 
capacitação dos recursos 
humanos e incorporação de 
tecnologias apropriadas aos 
empreendimentos da 
economia solidária; 

- aumento do processo 
produtivo com 
fortalecimento das relações 
e aproximações com os 
consumidores; 

- crescimento do número de 
empregos e melhoramento 
da qualidade de vida dos 
trabalhadores. 

- volume de recursos 
mobilizados para 
financiamento de 
projetos de capacitação 
e desenvolvimento da 
produção solidária; 

- produção, rendimento, 
qualidade e outros 
parâmetros que 
permitam a avaliação 
do processo produtivo; 

- número de empregos 
gerados e Índice de 
Desenvolvimento 
Social dos 
trabalhadores; 

- volume de 
comercialização de 
produtos gerados e 
índice de crescimento 
anual da produção. 
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3 - Subprograma de Monitoramento Socioambiental 
 

3.1 - Introdução 

Atualmente no Brasil constata-se a consolidação de uma espécie de “cultura do monitoramento” como 
elemento fundamental para a avaliação e redirecionamento de ações implementadas por organizações 
públicas ou privadas. No âmbito das políticas públicas, constituem características marcantes desta 
cultura a ampla utilização de indicadores e avaliações sistemáticas, bem como a maior familiaridade 
do grande público com as bases quantitativas que permitem conclusões qualitativas sobre as condições 
de vida das populações e sobre o meio ambiente. 

Os principais fatores que contribuem para a difusão desta cultura recente na sociedade brasileira são: o 
avanço da democratização política, intensificado a partir da Constituição de 1988; o maior acesso da 
população às fontes de informações; e a crescente efetividade da atuação de organizações sociais na 
fiscalização dos gastos públicos. Também têm contribuído bastante para a consolidação da referida 
cultura a ampla divulgação pelos jornais, revistas e emissoras de televisão, de indicadores sociais e 
econômicos, bem como a divulgação de resultados de pesquisas realizadas por universidades e outras 
organizações vinculadas aos governos federal e estaduais e/ou vinculadas a organismos internacionais 
como o PNUD49, UNICEF50, PNUMA51, FAO52, OIT53 e BIRD54 (JANUZZI, 2001). 

A condição básica para a prática do monitoramento é a utilização de indicadores. Mas o que são 
indicadores? E indicadores sociais? E indicadores ambientais? E o que vêm a ser os indicadores 
socioambientais? Pode-se definir indicadores como medidas, em geral quantitativas e dotadas de 
significado substantivo, usadas para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito abstrato, de 
interesse teórico (pesquisa acadêmica) ou para fins de planejamento, monitoramento e/ou avaliação de 
ações diversas. Constituem portanto um recurso metodológico que permite a obtenção de informações 
sobre dimensões da realidade (como as dimensões social, econômica, cultural e ambiental) e sobre as 
mudanças que estão se processando na mesma. 

Sendo assim, indicadores sociais podem ser definidos como aqueles que são usados para substituir, 
quantificar ou operacionalizar um conceito da dimensão social da realidade, como emprego, educação, 
e renda. Analogamente, indicadores ambientais podem ser definidos como aqueles que se prestam à 
substituição, quantificação ou operacionalização de um conceito da dimensão ambiental da realidade, 
como biodiversidade, desmatamento e sustentabilidade. 

Apresentados os significados de indicadores sociais e de indicadores ambientais, pode-se compreender 
indicadores socioambientais como o conjunto de indicadores sistematicamente agrupados (sistemas de 

                                                 
49 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
50 Organização das Nações Unidas para a Infância. 
51 Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 
52 Organização Mundial para Agricultura e Alimentação. 
53 Organização Internacional do Trabalho. 
54 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial). 
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indicadores) e que visam a obtenção de informações para subsidiar a tomada de decisões complexas 
envolvendo, simultaneamente, aspectos das dimensões social, econômica e ambiental de uma 
determinada realidade. Nesse contexto, nos deparamos com uma outra importante questão: o que são 
sistemas de indicadores? 

Ainda com base em JANUZZI (2001), um sistema de indicadores pode ser definido como um conjunto 
estruturado de coleta, produção e análise de indicadores, utilizado para obter informações sobre uma 
ou mais dimensões da realidade e sobre mudanças que estão ocorrendo na mesma. À semelhança do 
espaço geométrico euclidiano, em que é necessário um sistema de coordenadas para se definir um 
ponto, uma realidade que envolve mais de uma dimensão - o que constitui a regra - requer um 
adequado sistema de indicadores para sua compreensão e planejamento/avaliação de intervenções. 

No âmbito do Governo Federal constituem exemplos de sistemas de indicadores o Sistema de 
Indicadores de Saúde e o Sistema de Indicadores para o Mercado de Trabalho. No âmbito 
internacional podem ser citados o Sistema de Indicadores de Bem-Estar Social da OCDE55 e o Sistema 
de Indicadores Sociais e Demográficos da Divisão de Estatística das Nações Unidas. 

Por outro lado o Zoneamento Ecológico-Econômico do Norte do Estado do Tocantins constitui uma 
orientação para a sustentabilidade ambiental das atividades e empreendimentos (públicos e privados) 
desenvolvidos naquela região, cuja materialização se dará, fundamentalmente, com base no presente 
Programa de Gestão Territorial. Ou seja, está planejada uma intervenção na realidade que constitui a 
vida das pessoas do Norte do Tocantins e que envolve, basicamente, três dimensões: social, econômica 
e ambiental. 

Constata-se, portanto, a necessidade de estruturação de um sistema de indicadores prático e confiável 
capaz de fornecer informações que possibilitem a quantificação e qualificação das mudanças nas 
dimensões social, econômica e ambiental do Norte do Estado do Tocantins, em decorrência da 
implementação de estratégias e ações total ou parcialmente contempladas nos demais subprogramas de 
gestão territorial. 

Neste contexto, o presente capítulo constitui o Subprograma de Monitoramento Socioambiental do 
Norte do Estado do Tocantins e contempla os objetivos, uma descrição sucinta das principais 
iniciativas de monitoramento socioambiental no Estado, as contribuições dos agentes sociais56 para o 
monitoramento, a proposição de um sistema de indicadores, e as diretrizes para a elaboração do 
relatório anual de qualidade ambiental. 

                                                 
55 Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
56 Agentes sociais são todos os cidadãos, organizações públicas e organizações privadas com ou sem fins lucrativos que 

desempenham atividades econômicas e assumem atitudes de exercício de direitos e cumprimento de deveres perante a 
sociedade (FERNANDES, 2000). 
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3.2 - Objetivos do monitoramento socioambiental 

3.2.1 - Objetivo geral 

• apresentar as diretrizes para o monitoramento dos resultados da implementação do Programa de 
Gestão Territorial e a publicação de relatórios anuais de qualidade ambiental do Norte do 
Tocantins. 

3.2.2 - Objetivos específicos 

• apresentar as diretrizes para o monitoramento dos resultados da implementação dos 
subprogramas de gestão territorial, sobretudo em relação aos seguintes aspectos: difusão de 
conhecimentos para o desenvolvimento sustentável, conscientização ambiental, desmatamentos, 
proteção da biodiversidade, disposição do lixo coletado, queimadas, caça e pesca predatórias, e 
instrumentos legais e econômicos para a conservação ambiental; 

• apresentar as diretrizes para a elaboração de relatórios anuais de qualidade ambiental do Norte 
do Tocantins. 

3.3 - O monitoramento socioambiental no Estado do Tocantins 

As principais iniciativas de monitoramento de políticas públicas sociais e ambientais no Estado do 
Tocantins distribuem-se atualmente em seis departamentos operando simultaneamente em uma 
Secretaria e um Instituto. Assim, na Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) tem-se a Assessoria 
de Planejamento, Monitoramento e Avaliação; enquanto no Instituto Natureza do Tocantins 
(Naturatins) tem-se o Núcleo de Monitoramento da Cobertura Vegetal (NMCV) da Coordenadoria de 
Ordenamento Florestal (COF), a Coordenadoria de Acompanhamento de Empreendimentos de Grande 
Porte (CAEGP), a Coordenadoria de Monitoramento Ambiental (CMA), a Coordenadoria de Unidades 
de Conservação (CUC), e a Assessoria Técnica (Astec). 

No âmbito do monitoramento das iniciativas de ação social do Estado, as competências da Assessoria 
de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Setas abrangem, de um modo geral, a operação e 
aprimoramento contínuo do Sistema de Monitoramento e Avaliação de programas e projetos sociais; a 
disponibilização de informações aos vários setores do Governo; e a coordenação e consolidação do 
Relatório de Gestão da Secretaria. De um modo específico esta Assessoria está encarregada das 
seguintes atividades: 

i) monitoramento físico, financeiro e analítico das ações executadas nos programas e projetos da 
Setas; 

ii) elaboração de planos de monitoramento e avaliação que possibilitam aos parceiros e à equipe 
técnica envolvida conhecer a execução das diversas etapas dos projetos, permitindo a correção 
de desvios e a implementação de possíveis readequações; 

iii) realização de pesquisa de campo e coleta de dados em municípios selecionados para obtenção 
de subsídios às ações de planejamento, monitoramento e avaliação; 
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iv) articulação com a Assessoria de Comunicação da própria Setas para levantamento e 
organização de dados referentes aos programas e projetos; 

v) consolidação do Relatório Trimestral de Atividades da Setas e Relatório de Gestão Anual; 

vi) promoção de discussões e debates visando o redimensionando e otimização dos Conselhos 
Municipais de Direitos; 

vii) medição e avaliação dos impactos sociais gerados pelos programas e projetos da Setas nos 
municípios; 

viii) desenvolvimento, em conjunto com a Coordenadoria de Informática, de um cadastro único de 
beneficiários de programas e projetos gerenciados pela Setas, e ; 

ix) instalação e operação de uma central de informações e denúncias. 

Contudo, observa-se que os esforços para a medição e avaliação dos impactos sociais gerados pelos 
programas e projetos da Setas nos municípios (item vii) são relativamente recentes e, por enquanto, 
são realizados com base em registros administrativos internos que possibilitam o acompanhamento da 
eficiência dos meios/recursos empregados e da eficácia no cumprimento das metas (indicadores de 
processo), o que tem atendido satisfatoriamente as necessidades gerenciais imediatas. 

Porém, fica evidenciada a necessidade premente de desenvolvimento e implementação de um sistema 
de indicadores para avaliação da efetividade social dos programas e projetos da Secretaria, que 
contemple a ampliação do quadro técnico e a ampliação da qualificação dos servidores da Assessoria 
de Planejamento, Monitoramento e Avaliação no tocante a indicadores sociais, bem como o 
desenvolvimento de um software capaz de armazenar com segurança e facilitar a manipulação de 
dados e informações relativas aos programas e projetos sociais desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Atualmente, quando se torna necessário o repasse de informações sobre a efetividade social dos 
programas e projetos, recorre-se à utilização de dados, indicadores e informações disponibilizadas por 
organizações com atuação nos níveis nacional e internacional, como o Instituto Brasileiro Geografia e 
Estatística (IBGE), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o PNUD, ou mesmo à utilização de 
dados, indicadores e informações disponibilizadas pelas seguintes secretarias do Governo Estadual: 
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seagro); Secretaria da Saúde (Sesau); Secretaria 
da Educação (Seduc); e Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente (Seplan). 

Vale destacar a previsão de recursos no orçamento da Setas para 2005, que possibilitarão a melhoria 
do monitoramento da efetividade dos programas e projetos sociais. Os recursos estão destinados à 
realização de ações que envolvem a qualificação de servidores para a construção e manipulação de 
indicadores sociais, desenvolvimento de software, realização de pesquisas sociais, e implantação e 
operação de uma ouvidoria social. 

Por outro lado, no âmbito do monitoramento ambiental realizado pelo Governo do Estado, o Núcleo 
de Monitoramento da Cobertura Vegetal (NMCV), vinculado à Coordenadoria de Ordenamento 
Florestal do Naturatins (COF), tem a competência de acompanhar a evolução da cobertura vegetal no 
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território tocantinense por meio da manipulação de dados oriundos do Licenciamento Ambiental de 
Propriedades Rurais (LAPR), e análises da dinâmica do desmatamento e cobertura da terra em nível 
estadual. 

O LAPR constitui uma inovação na atuação ambiental do Governo do Tocantins e visa ampliar a 
agilidade e a confiabilidade do controle ambiental desempenhado pelo Naturatins, tendo como base a 
legislação ambiental que disciplina a fiscalização, o licenciamento e o monitoramento das atividades 
agropecuárias. 

O cerne do LAPR é a automação dos procedimentos operacionais para a emissão de autorizações de 
desmatamento, averbação de áreas de reserva legal e licenciamento de atividades e empreendimentos 
agropecuários. Esta automação é viabilizada pelo uso de geoprocessamento e sensoriamento remoto e 
conta com a aplicação de técnicas amplamente difundidas nos órgãos estaduais de meio ambiente da 
Amazônia Legal, sobretudo em função de preocupações nacionais e internacionais com os elevados 
índices de desmatamento. 

A Base Cartográfica Digital Contínua do Naturatins, desenvolvida em ambiente ArcSDE/Oracle, 
constituiu a primeira etapa para viabilização do LAPR e tem grande utilidade para outros serviços do 
poder público e da iniciativa privada. Ela abrange todo o território tocantinense e sua elaboração 
contemplou a digitalização e articulação das cartas topográficas do IBGE e do DSG57, na escala 
1:100.000, além da montagem de um banco de imagens do sensor ETM+ do satélite Landsat 7 para o 
ano de 200258. 

Atualmente a Base Cartográfica já pode ser utilizada para o georreferenciamento das propriedades 
rurais e delimitação das áreas de preservação permanente (APP)59, bem como para a análise da 
dinâmica do desmatamento e cobertura da terra. No entanto, o NMCV ainda encontra-se em fase de 
estruturação, pautada na capacitação de recursos humanos e em testes de utilização da nova tecnologia 
disponível. 

O Núcleo começará a operar efetivamente no acompanhamento do desmatamento e cobertura da terra 
no território tocantinense a partir da assinatura do termo de cooperação que será firmado para que o 
Naturatins possa desempenhar, no território tocantinense, as atividades de gestão dos recursos 
florestais que atualmente são desempenhadas pelo Ibama. 

Destaca-se que o LAPR tornará possível acompanhar a evolução de indicadores como: percentual de 
cobertura vegetal nativa por propriedade licenciada; tamanho da APP por propriedade licenciada; 
tamanho do desmatamento da ARL por propriedade licenciada; tamanho do desmatamento da APP por 
propriedade licenciada; percentual de cobertura vegetal nativa em cada município, região 

                                                 
57 Diretoria de Serviço Geográfico. 
58 A Seplan e o Naturatins estão encarregadas da atualização anual do banco de imagens modelado na Base Cartográfica 

Digital Contínua. 
59 Margens dos cursos d’água e das suas respectivas nascentes; margens de lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou 

artificiais; topos de morros, montes, montanhas e serras; áreas com declividades superiores a 45º; áreas de restingas 
fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; e áreas declaradas como de preservação permanente pelo poder público 
(Lei Federal nº4.771/65 - BRASIL, 1965). 
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administrativa e bacia hidrográfica; e taxas de desmatamento em cada município, região 
administrativa e bacia hidrográfica. 

Outro departamento do Naturatins que atua no monitoramento ambiental é a Coordenadoria de 
Acompanhamento de Empreendimentos de Grande Porte (CAEGP), dedicada exclusivamente aos 
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental e que dependem de prévio Estudo de Impacto 
Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA). 

O trabalho da Coordenadoria no processo de licenciamento ambiental inicia-se na fase de licença 
prévia, quando seus técnicos compõem as equipes designadas para a avaliação dos impactos 
ambientais descritos nos EIA/RIMA. No entanto, é a partir da emissão da licença de instalação que a 
Coordenadoria passa a acompanhar o cumprimento das medidas preventivas, corretivas e 
compensatórias constantes nos programas e projetos básicos ambientais. 

A CAEGP manipula uma vasta quantidade de informações decorrentes de indicadores acompanhados 
pelos empreendedores ou pela sua própria equipe técnica, durante as vistorias realizadas em grandes 
empreendimentos como: rodovias, linhas de transmissão, usinas hidrelétricas e projetos de irrigação. 

Nesta diversidade de indicadores, vale destacar aqueles referentes aos meios físico, biótico e 
socioeconômico acompanhados no monitoramento da UHE Luís Eduardo Magalhães, tais como: 
temperatura do ar, profundidade do lençol freático, qualidade da água, ocorrência de processos 
erosivos nas margens do lago, riqueza específica e grupos ecológicos de avifauna, número de 
indivíduos e espécies da herptofauna, estado sanitário de indivíduos e espécies de peixe, ocorrência e 
densidade de invertebrados vetores, ocorrência e densidade de macrófitas aquáticas, tamanho da 
população e densidade de indivíduos da mastofauna, número de registros de doenças ocasionadas por 
invertebrados vetores, acesso da população a centros de lazer, produção agrícola, produção pesqueira, 
e número de empregados nos setores de comércio e serviços. 

Vinculada à Diretoria de Controle Ambiental, a Coordenadoria de Monitoramento Ambiental do 
Naturatins (CMA) é encarregada de todo o processo de coleta de dados, organização e avaliação 
qualitativa e quantitativa das condições dos recursos naturais no território tocantinense ao longo do 
tempo. Constitui, portanto, importante fonte de informações para a avaliação e controle dos fatores 
que influenciam na conservação, preservação e recuperação ambiental no Estado do Tocantins. 
Atualmente as atribuições da CMA englobam o monitoramento de focos de calor, o monitoramento da 
qualidade dos recursos hídricos e o monitoramento de empreendimentos poluidores. 

O monitoramento dos focos de calor no Estado do Tocantins é realizado através de dados coletados 
pelo INPE60 e gerados pelo satélite NOOA-2, do governo americano. Estes dados são disponibilizados 
diariamente para a CMA, contemplando o número de focos de calor em todo o Estado, bem como sua 
distribuição nas regiões e municípios. Os dados são então organizados e disponibilizados para a 
Coordenadoria de Fiscalização e Unidades Descentralizadas, bem como para os demais departamentos 

                                                 
60 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 
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do Naturatins e outros órgãos governamentais. Anualmente a CMA publica o relatório de evolução do 
número de focos de calor no Estado. 

O monitoramento dos recursos hídricos vem sendo desenvolvido pela CMA desde 1998, 
contemplando a coleta, em locais prioritários, de amostras de águas superficiais e subterrâneas e a 
realização de análises físico-químicas e biológicas. O objetivo deste monitoramento é acompanhar a 
evolução da qualidade dos mananciais superficiais e subterrâneos no Estado, gerando informações 
para a administração dos seus usos múltiplos e possibilitando a garantia das suas qualidade e 
quantidade para as gerações presente e futura. 

O monitoramento dos empreendimentos poluidores tem como objetivo primordial orientar as empresas 
para o atendimento das exigências da legislação ambiental. Ele é realizado através de vistorias e 
coletas de amostras de efluentes industriais, águas residuárias e esgotos sanitários, que são submetidas 
à realização de análises físico-químicas e biológicas. 

Considerando o acelerado desenvolvimento do Estado e a evolução da intensidade dos impactos 
ambientais ocasionados pela urbanização, a CMA atualmente está se preparando para a realização de 
medições da qualidade do ar e de emissões industriais (material particulado e gases), além de 
medições de poluição sonora em ambientes urbanos e industriais. 

De um modo geral, a atuação da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC) é direcionada à 
garantia do cumprimento das funções socioambientais das Unidades de Conservação (UC). Para isto, 
todos os trabalhos desenvolvidos dentro dos limites das UCs devem estar em conformidade com os 
zoneamentos ambientais e respectivos planos de gestão ou planos de manejo. De um modo específico 
a CUC está encarregada das seguintes atividades: 

i) identificar áreas prioritárias para criação de novas UCs; 

ii) planejar a gestão e a criação de novas UCs em áreas prioritárias; 

iii) coordenar a implantação, administração e manejo das UC estaduais; 

iv) incentivar e disciplinar pesquisas científicas, com ênfase na biodiversidade, dentro de UCs 
administradas pelo Naturatins; 

v) desenvolver, implementar e disponibilizar um sistema de informações sobre UCs e áreas 
potenciais para UCs; 

vi) estabelecer os procedimentos técnicos e administrativos para criação e implantação de UCs; 

vii) avaliar, acompanhar e monitorar a exploração e uso dos recursos naturais em unidades de uso 
sustentável; 

viii) elaborar e implementar projetos voltados à proteção e preservação da biodiversidade; 

ix) definir os percentuais das medidas compensatórias de empreendimentos geradores de impacto 
ambiental; 

x) direcionar os recursos advindos das medidas compensatórias; 
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xi) envolver as demais coordenadorias nas ações de monitoramento, fiscalização e educação 
ambiental nas UCs. 

Destaca-se que as atribuições da CUC mais relacionadas com o monitoramento socioambiental são: o 
incentivo e supervisão de pesquisas científicas; e monitoramento das atividades e empreendimentos 
dentro das UCs de uso sustentável, contando para isso com o apoio dos demais departamentos do 
Naturatins. 

Outro departamento que tem grande potencial de contribuição com o monitoramento ambiental no 
território tocantinense é a Assessoria Técnica (Astec) do Naturatins. A Astec, dentre outras 
atribuições, está encarregada da articulação com os demais departamentos do próprio Naturatins e com 
o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), incluindo as unidades do 
interior, visando a coleta e repasse à Seplan das planilhas de avaliação dos indicadores ambientais que 
determinam o tamanho do repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS61) 
para as prefeituras. 

Baseado no incentivo às prefeituras que buscam efetivar mecanismos de gestão ambiental, o ICMS 
Ecológico constitui um eficiente mecanismo de reforço e aprimoramento das ações de comando e 
controle, além de possibilitar a prevenção de problemas ambientais à partir da internalização do 
princípio da sustentabilidade nas administrações municipais. 

Atualmente, o ICMS Ecológico no Tocantins serve como incentivo àqueles municípios que gerenciam 
adequadamente seu lixo; que possuem brigadas de controle de queimadas e combate a incêndios; que 
realizam ou participam de iniciativas de manejo e conservação dos solos; que realizam ou participam 
de iniciativas de gestão de recursos hídricos, saneamento básico e educação ambiental; que garantem a 
participação pública no planejamento e gestão dos seus programas e projetos; e que despedem recursos 
financeiros com a conservação, recuperação e/ou uso sustentável dos recursos ambientais. 

A aplicação da Lei do ICMS Ecológico ocorre por meio da publicação de dois índices que traduzem, 
em percentual, o montante de recursos financeiros que cada município terá direito a receber. A 
concepção destes índices, por força da Lei Federal Complementar nº63/1990, é efetivada em dois 
momentos. O primeiro, chamado de índice provisório, deve ser publicado até o último dia útil do mês 
de junho do ano de apuração, ou seja, do ano imediatamente anterior ao ano de validade do índice, ano 
de exercício. O segundo, chamado índice definitivo, deve ser publicado no máximo até o último dia 
útil do mês de agosto do ano de apuração. 

Em conformidade com a Lei Estadual nº1.323/2002, o cálculo da parcela do produto da arrecadação 
do ICMS pertencente aos municípios fica a cargo: 

i) da Secretaria da Fazenda, quanto aos índices: valor adicionado, quota igual, população, área 
territorial; 

                                                 
61 ICMS Ecológico - Lei Estadual 1.323/2002 e Decreto 1.666/2002 (TOCANTINS, 2002a,b). 
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ii) do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), quanto aos índices: política municipal de meio 
ambiente, unidades de conservação e terras indígenas, controle de queimadas e combate a 
incêndios, saneamento básico, conservação da água, coleta e destinação do lixo; 

iii) do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), quanto ao índice 
conservação e manejo do solo. 

Observa-se que os índices que asseguram a consideração da questão ambiental como condicionante 
dos valores dos repasses de recursos financeiros do ICMS às prefeituras - índices ambientais - são: 
política municipal de meio ambiente, unidades de conservação e terras indígenas, controle de 
queimadas e combate a incêndios, conservação e manejo do solo, saneamento básico, conservação da 
água, e coleta e destinação do lixo. 

Na avaliação dos índices ambientais os principais indicadores quantitativos utilizados são: relação 
entre a dotação orçamentária realizada pelo município na área ambiental e a dotação orçamentária total 
realizada pelo município no ano imediatamente anterior ao ano de apuração do índice; relação entre a 
área de UC ou terra indígena contida no território municipal e a área total do município; relação entre 
a média do número total de focos de calor identificados nos dois anos imediatamente anteriores ao ano 
da apuração do índice e a área total do município; relação entre a área do município cultivada com 
técnicas de manejo e conservação do solo e a área total cultivada no município; relação entre a soma 
dos números de domicílios com água tratada e com instalações sanitárias e o número total de 
domicílios no município; resultados de análises químicas, físicas e biológicas de amostras de água 
superficial; relação entre a área de mata ciliar existente no município e a área de mata ciliar exigida 
pela legislação vigente; relação entre o número de domicílios com coleta regular de lixo e o número 
total de domicílios no município. 

3.4 - As contribuições dos agentes sociais para o monitoramento socioambiental do Norte do 
Tocantins 

Em conformidade com as informações coletadas nas duas séries de oficinas de zoneamento 
participativo e gestão territorial, consultas públicas e entrevistas com os gestores municipais, os 
principais problemas socioambientais do Norte do Tocantins podem ser agrupados da seguinte 
maneira: 

i) na área que compreende os municípios de Buriti do Tocantins, Carrasco Bonito, Esperantina e 
São Sebastião do Tocantins são o baixo nível de escolaridade; precariedade das habitações; 
precariedade da assistência à saúde; baixa renda; baixo rendimento da produção agrícola; 
elevados índices de desemprego; desmatamentos, sobretudo das matas ciliares; queimadas; e 
disposição inadequada do lixo coletado; 

ii) na área que compreende os municípios de Axixá do Tocantins, Itaguatins, São Miguel do 
Tocantins e Sitio Novo do Tocantins são o baixo nível de escolaridade; precariedade das 
habitações; precariedade da assistência à saúde; baixa renda; baixo rendimento da produção 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 64

agrícola; elevados índices de desemprego; desmatamentos; processos erosivos nos caminhos e 
estradas; e disposição inadequada do lixo coletado; 

 iii) na área que compreende os municípios de Araguatins, Augustinópolis, Praia Norte, Sampaio e 
São Bento do Tocantins são o baixo nível de escolaridade; baixa renda; elevados índices de 
desemprego; desmatamentos; disposição inadequada do lixo coletado; queimadas; caça e pesca 
predatórias; e elevados índices de doenças de veiculação hídrica; 

iv) na área que compreende os municípios de Ananás, Riachinho, Xambioá, Angico, Cachoeirinha 
e Luzinópolis são o baixo nível de escolaridade; precariedade das habitações; precariedade da 
assistência à saúde; baixa renda; elevados índices de desemprego; desmatamentos; disposição 
inadequada do lixo coletado; queimadas; e caça e pesca predatórias; 

v) na área que compreende os municípios de Tocantinópolis, Palmeiras do Tocantins, 
Aguiarnópolis, Nazaré, Santa Terezinha do Tocantins e Maurilândia do Tocantins são o baixo 
nível de escolaridade; precariedade das habitações; precariedade da assistência à saúde; baixa 
renda; baixo rendimento da produção agrícola; elevados índices de desemprego; 
desmatamentos; caça e pesca predatórias; utilização inadequada de herbicidas; disposição 
inadequada do lixo coletado; queimadas; poluição dos cursos d’água; e processos erosivos nos 
caminhos, estradas e vias urbanas; 

vi) na área que compreende os municípios de Araguaína, Araguanã, Aragominas, Carmolândia, 
Darcinópolis, Muricilândia, Piraquê, Santa Fé do Araguaia e Wanderlândia são o baixo nível de 
escolaridade; precariedade da assistência à saúde; baixa renda; elevados índices de desemprego 
a disposição inadequada do lixo coletado; poluição do lençol freático e de cursos d’água, 
sobretudo na zona urbana de Araguaína; desmatamentos; caça e pesca predatórias; utilização 
inadequada de herbicidas; queimadas; e crescimento urbano desordenado; 

vii) na área que compreende os municípios de Arapoema, Bandeirantes do Tocantins e Pau D’Arco 
são o baixo nível de escolaridade; precariedade das habitações; precariedade da assistência à 
saúde; baixa renda; elevados índices de desemprego; desmatamentos, sobretudo das matas 
ciliares e das ilhas; caça e pesca predatórias; queimadas; disposição inadequada do lixo 
coletado; processos erosivos decorrentes de práticas agropecuárias inadequadas; e extrativismo 
vegetal desordenado. 

Como alternativas para o monitoramento socioambiental pretendido, os agentes sociais sugeriram o 
acompanhamento de indicadores relacionados aos seguintes aspectos: nível de educação da população; 
qualidade da habitação; condições de assistência à saúde; nível de renda da população; rendimento da 
produção agrícola; desemprego; esgotamento sanitário nos domicílios; transportes utilizados pela 
população; acesso a centros de lazer; reflorestamento de matas ciliares; condições de tráfego nas 
estradas vicinais; desnutrição infantil; eficácia da educação ambiental nas escolas; forma de disposição 
do lixo coletado; queimadas; existência de vegetação nativa; eletrificação rural e urbana; 
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pavimentação nas cidades; qualidade da água consumida nos domicílios; quantidade de espécies e de 
animais silvestres; e desmatamentos. 

De um modo geral, observa-se que os indicadores sugeridos permitem avaliações sobre as mudanças 
nas dimensões social, econômica e ambiental do Norte do Tocantins. No entanto, deve ser ressaltado 
que não são disponibilizadas, periodicamente, estatísticas sobre os transportes utilizados pela 
população; acesso a centros de lazer; reflorestamento de matas ciliares; condições de tráfego nas 
estradas vicinais; desnutrição infantil; eficácia da educação ambiental nas escolas; pavimentação nas 
cidades; qualidade da água consumida nos domicílios; e quantidade de espécies e de animais 
silvestres. 

Acrescenta-se ainda que o aproveitamento dos dados sugeridos pelos agentes sociais no 
monitoramento socioambiental do Norte do Tocantins deve ser condicionado, principalmente, pela sua 
validade para refletir mudanças decorrentes de ações total ou parcialmente contempladas no Programa 
de Gestão Territorial, bem como pelas suas outras propriedades desejáveis, tais como: validade; 
confiabilidade; cobertura; periodicidade e facilidade de obtenção. 

3.5 - Um sistema de indicadores para o monitoramento socioambiental do Norte do Tocantins 

Como apresentado anteriormente, o monitoramento dos programas e projetos sociais no Estado do 
Tocantins está iniciando agora e, portanto, não se encontram ainda disponíveis, no nível estadual, 
dados e indicadores com propriedades mais adequadas que os disponibilizados pelo IBGE, MTE, 
PNUD e outras instituições com atuação nos níveis nacional e internacional. 

Por outro lado, os esforços de monitoramento ambiental no Estado já apresentam alguns avanços 
importantes e permitem o acompanhamento de dados relacionado à cobertura vegetal, desmatamento, 
focos de calor, qualidade de águas superficiais, efluentes industriais, despesas públicas com meio 
ambiente, unidades de conservação, manejo e conservação do solo, saneamento básico, e conservação 
das matas ciliares. 

Comparando as sugestões dos agentes sociais do Norte do Tocantins com os dados que podem ser 
disponibilizados pelo monitoramento ambiental, constata-se uma convergência em relação ao 
esgotamento sanitário e coleta de lixo nos domicílios, queimadas e desmatamento. Por outro lado, fica 
evidente a necessidade de um melhor acompanhamento de aspectos como renda, saúde, habitação, 
educação e emprego. 

O monitoramento de políticas públicas, o que inclui o Programa de Gestão Territorial, envolve 
fenômenos complexos, determinados por múltiplos fatores e que, portanto, podem ser analisados sob 
muitos aspectos. Neste caso, os conceitos envolvidos devem ganhar uma dimensão operacional, ou 
seja, é preciso traduzi-los em medidas capazes de satisfazer as exigências da intervenção na realidade. 

O procedimento metodológico que permite tal tradução denomina-se operacionalização e, em 
conformidade com LEPORACE (2001), pode ser realizado em sete etapas: i) definição do objeto do 
monitoramento; ii) especificação dos componentes do objeto do monitoramento; iii) especificação dos 
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indicadores para cada um dos componentes; iv) definição dos dados necessários para cada um dos 
indicadores; v) coleta de dados; vi) análise dos dados e teste dos indicadores; e vii) construção de 
índices. 

3.5.1 - O objeto do monitoramento 

O objeto do monitoramento proposto é o Programa de Gestão Territorial do Norte do Estado do 
Tocantins, o qual constitui uma política pública integrada do Governo Estadual que visa a conservação 
dos recursos hídricos, habitats de fauna e dos bancos genéticos de flora remanescentes; bem como a 
recuperação da capacidade ambiental, sem prejuízo do uso econômico dos recursos naturais, 
permitindo a derivação de bem estar para todos os grupos humanos envolvidos, por meio da aplicação 
de instrumentos legais, práticos e eficazes sob os pontos de vista econômico e ecológico 
(sustentabilidade ambiental). 

Como decorrência das discussões entre os membros da equipe técnica e destes com os agentes sociais, 
nas oficinas de zoneamento participativo e gestão territorial, entrevistas e consultas públicas, foram 
definidas intervenções organizadas segundo os seguintes Subprogramas de Gestão Territorial: i) 
Conhecimento; ii) Conscientização Ambiental; iii) Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas; iv) 
Proteção Ambiental; v) Instrumentos Legais e Econômicos; vi) Administração do ZEE / Cooperação 
Institucional; e vii) Inclusão Social. 

Vale destacar que o presente sistema de monitoramento não contemplou a elaboração de indicadores 
de processo, concentrando os esforços no monitoramento dos resultados da implementação dos 
subprogramas de gestão territorial. Nesse contexto, a qualidade e relevância dos indicadores 
selecionados/construídos dependem, principalmente, da clareza dos conceitos e da clareza dos 
objetivos a serem alcançados, além da disponibilidade e qualidade dos dados produzidos/coletados. 

3.5.2 - Componentes do Programa de Gestão Territorial 

Dada a complexidade dos temas contemplados no Programa de Gestão Territorial e como forma de 
simplificar o máximo possível a tarefa de monitoramento dos resultados da implementação dos seus 
respectivos subprogramas, foram priorizados os seguintes componentes principais: 

i) nível de conhecimento para o desenvolvimento sustentável: capacidade dos agentes sociais de 
gerar emprego e renda com conservação ambiental; 

ii) nível de conscientização ambiental: capacidade dos agentes sociais de participar coletivamente 
na formulação e implementação de políticas, projetos e ações ambientais; 

iii) nível de proteção da biodiversidade: áreas de UC de proteção integral e corredores ecológicos 
legalmente implantados e adequadamente mantidos pelos governos (Federal, Estadual e 
municipais); disponibilidade de cobertura vegetal nativa; e diversidade de fauna e flora; 

iv) adequabilidade da disposição do lixo coletado: avaliação das diferentes soluções adotadas para 
a disposição final dos lixos doméstico, comercial e hospitalar coletados nos municípios; 
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v) intensidade da prática de queimadas: concentração de pessoas que utilizam regularmente o fogo 
para renovação de pastagens e limpeza de áreas; 

vi) efetividade dos instrumentos legais e econômicos para a conservação ambiental: capacidade dos 
instrumentos legais e econômicos implementados para orientar a ocupação do solo, financiar o 
corredor ecológico, reduzir custos de implantação de UC e melhorar a gestão dos recursos 
hídricos; 

vii) nível de inclusão social: capacidade da população para exercer a cidadania, desempenhar 
trabalho remunerado e participar coletivamente na formulação e implementação de políticas 
públicas. 

3.5.3 - Indicadores dos componentes 

Via de regra é sempre recomendável a utilização de indicadores tradicionais62. Porém, dado o caráter 
inovador do Programa de Gestão Territorial e a diversidade de resultados que se pretende alcançar, a 
maior parte dos indicadores foram selecionados em função da sua validade para sinalizar a consecução 
dos resultados considerados mais importantes, como os vinculados às alternativas de desenvolvimento 
sustentável, educação ambiental, unidades de conservação e dedicação das administrações municipais 
à questão ambiental. O Quadro 6 apresenta os indicadores selecionados para cada componente do 
Programa de Gestão Territorial. 

3.5.4 - Dados necessários e respectivas fontes 

Embora os indicadores (simples e compostos) resultantes da manipulação dos dados abaixo 
relacionados não reflitam a plenitude dos componentes que operacionalizam a gestão territorial 
pretendida, adequadamente apresentados e analisados eles podem conseguir o interesse da sociedade 
em geral para a riqueza de informações, atualmente disponível, sobre os recursos ambientais do Norte 
do Estado do Tocantins e sua apropriação pela população. 

Aspecto de especial relevância constitui o fato de terem sido selecionados o maior número possível de 
dados e indicadores que têm sua produção e atualização resguardada por lei, a exemplo dos 
coeficientes de conservação e manejo do solo, controle de queimadas e combate a incêndios, de 
performance da política municipal de meio ambiente, e índice de qualidade de água, todos integrantes 
das fórmulas para o cálculo dos índices que determinam o montante de recursos financeiros do ICMS 
que deve ser repassado aos municípios (Lei Estadual nº 1.323/2002 - ICMS Ecológico63). 

 

                                                 
62 Os indicadores tradicionais são aqueles consagrados como instrumentos de medida confiáveis, relacionados a conceitos e 

variáveis que integram um corpo de conhecimentos sistematizados sobre diferentes aspectos da realidade. Como exemplo 
podem ser citados a esperança de vida ao nascer, taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo e população 
economicamente ativa (LEPORACE, 2001). 

63 TOCANTINS (2003). 
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Quadro 6 - Indicadores selecionados para cada componente do Programa de Gestão Territorial 

Componentes Indicadores 

Nível de conhecimento 
para o desenvolvimento 
sustentável 

Capacidade dos agentes sociais de obter emprego e renda com 
conservação ambiental 

Nível de internalização da questão ambiental nas prefeituras Nível de conscientização 
ambiental Eficiência da educação ambiental nos municípios 

Eficiência governamental na criação de UCs de proteção integral 
Conectividade da cobertura vegetal no corredor ecológico 
Disponibilidade de cobertura vegetal nativa 
Diversidade de fauna 

Nível de proteção da 
biodiversidade 

Diversidade de flora 
Eficiência ambiental da forma de disposição dos resíduos sólidos 
domésticos e comerciais coletados Adequabilidade da 

disposição do lixo 
coletado Eficiência ambiental da forma de disposição dos resíduos de serviços 

de saúde coletados 
Coeficiente de controle de queimadas e combate a incêndios Intensidade da prática de 

queimadas Existência de brigadas civis de controle de queimadas e combate a 
incêndios 
Adequabilidade das atividades e empreendimentos licenciados às 
funções socioambientais das áreas B1, B2, B3 e D do ZEE 
Eficiência governamental na criação de UC de proteção integral 

Efetividade dos 
instrumentos legais e 
econômicos para a 
conservação ambiental Conectividade da cobertura vegetal no corredor ecológico 

Nível de escolaridade da população 
Nível de desemprego da população 
Existência de conselho municipal de educação 
Existência de conselho municipal de saúde 
Existência de conselho municipal de trabalho e ação social 

Nível de inclusão social 

Existência de conselho municipal de meio ambiente 

A escolha acima mencionada apresenta-se particularmente apropriada, uma vez que a produção dos 

dados necessários mobiliza, além da Seplan, pelo menos mais cinco órgãos estaduais que, se não 
comprometidos legalmente, podem permitir grandes variações na confiabilidade, cobertura e 
freqüência da atualização dos referidos dados. O Quadro 7 apresenta os dados necessários para 
compor cada um dos indicadores selecionados. 

Observa-se que, dos 29 tipos de dados necessários à composição dos indicadores, 4 constituem dados 
tradicionais disponibilizados pelo IBGE, 9 constituem dados com produção e atualização resguardadas 
pela Lei Estadual do ICMS Ecológico, e 16 constituem dados que deverão ser produzidos e 
atualizados pela Seplan com intensa colaboração do Naturatins, Ruraltins, Seduc, Sesau e Setas. O 
Quadro 7 apresenta as formas de obtenção dos dados necessários para a composição dos indicadores 
selecionados. 
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Quadro 7 - Dados necessários para a composição dos indicadores de resultados da implementação do 
Programa de Gestão Territorial. 

Indicadores Dados necessários Fontes 
Adequabilidade das atividades e 
empreendimentos licenciados às 
funções socioambientais das áreas 
B1, B2, B3 e D do ZEE 

Tipos de atividades e empreendimentos 
licenciados nas áreas B1, B2, B3 e D do 
ZEE 

Seplan / Naturatins 

Percentual de pessoas ocupadas em 
atividades de baixo impacto ambiental64 Seplan / IBGE 

Renda média mensal das pessoas ocupadas 
em atividades de baixo impacto ambiental Seplan / IBGE 

Taxa de desemprego IBGE 

Capacidade dos agentes sociais de 
obter emprego e renda com 
conservação ambiental 

Renda média mensal dos chefes de 
domicílio IBGE 

Média do número total de focos de incêndio 
ocorridos nos dois anos imediatamente 
anteriores ao ano da apuração do índice para 
o repasse do ICMS 

Seplan / Naturatins 
ICMS Ecológico 

Superfície total do município (ha) IBGE 

Coeficiente de controle de 
queimadas e combate a incêndios 

Qualidade do controle de queimadas e 
combate a incêndios 

Seplan / Naturatins 
ICMS Ecológico 

Áreas desmatadas no Corredor Ecológico 
entre UCs de proteção integral (ha) Seplan / Naturatins 

Conectividade da cobertura vegetal 
no corredor ecológico Áreas desmatadas no Corredor Ecológico 

entre UCs de proteção integral e terras 
indígenas (ha) 

Seplan / Naturatins 

Disponibilidade de cobertura 
vegetal nativa Percentual de cobertura vegetal nativa Seplan / Naturatins 

Número de espécies de aves identificadas 
nas áreas C do ZEE Seplan / Naturatins 

Diversidade de fauna Número de espécies de peixes identificadas 
nas áreas de influência das colônias de 
pescadores 

Seplan / Naturatins 

Diversidade de flora Número de espécies de plantas nativas 
identificadas nas áreas C do ZEE Seplan / Naturatins 

Eficiência ambiental da forma de 
disposição dos resíduos de serviços 
de saúde coletados 

Formas de disposição dos resíduos de 
serviços de saúde coletados nos municípios Seplan / Naturatins 

Eficiência ambiental da forma de 
disposição dos resíduos sólidos 
domésticos e comerciais coletados 

Formas de disposição dos resíduos sólidos 
domésticos e comerciais coletados nos 
municípios 

Seplan / Naturatins 

Percentual de cobertura vegetal nativa Seplan / Naturatins 
Coeficiente de conservação e manejo do 
solo 

Ruraltins 
ICMS Ecológico 

Coeficiente de controle de queimadas e 
combate a incêndios 

Seplan / Naturatins 
ICMS Ecológico 

Eficiência da educação ambiental 
nos municípios 

Índice de qualidade da água Seplan / Naturatins 
ICMS Ecológico 

Eficiência governamental na 
criação de UCs de proteção integral 

Percentual das áreas C do ZEE convertido 
em UC de proteção integral Seplan / Naturatins 

continua... 

                                                 
64 A título de referência, as principais atividades de baixo impacto ambiental apontadas pelos agentes sociais nas oficinas de 

zoneamento participativo e gestão territorial, entrevistas e consultas públicas foram: extrativismo vegetal (produtos não 
madeireiros); turismo; pesca artesanal; apicultura; aqüicultura; pecuária extensiva em pastagem natural do Cerrado; e 
agropecuária com técnicas de manejo e conservação do solo. 
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...continuação - Quadro 3.2 

Indicadores Dados necessários Fontes 
Existência de brigada civil de 
controle de queimadas e combate 
a incêndios 

Municípios com brigada civil de controle 
de queimadas e combate a incêndios 

Seplan / Naturatins 
ICMS Ecológico 

Existência de conselho municipal 
de educação 

Municípios com conselho municipal de 
educação Seduc 

Existência de conselho municipal 
de meio ambiente 

Municípios com conselho municipal de 
meio ambiente Seplan / Naturatins 

Existência de conselho municipal 
de saúde 

Municípios com conselho municipal de 
saúde Sesau 

Existência de conselho municipal 
de trabalho e ação social 

Municípios com conselho municipal de 
trabalho e ação social Setas 

Nível de escolaridade da 
população 

Nível de ensino formal concluído pelos 
chefes de domicílio IBGE 

Dotação orçamentária realizada pelo 
município em relação a temas ambientais, 
no ano imediatamente anterior ao ano de 
apuração do índice para o repasse do ICMS 
(R$) 

TCE65 
ICMS Ecológico 

Dotação orçamentária total realizada pelo 
município no ano imediatamente anterior 
ao ano de apuração do índice para o 
repasse do ICMS (R$) 

TCE 
ICMS Ecológico 

Nível de internalização da questão 
ambiental nas prefeituras 

Performance do município na condução da 
sua Política de Meio Ambiente e da 
implementação da Agenda 21 Local 

Seplan / Naturatins 
ICMS Ecológico 

Nível de desemprego na 
população Taxa de desemprego IBGE 

Em função das formas de obtenção acima listadas, o presente sistema de indicadores apresenta 
limitações com relação à freqüência de atualização e disponibilidade de recursos financeiros e 
humanos para a obtenção dos dados. 

As limitações em relação à freqüência de atualização dizem respeito à periodicidade decenal do Censo 
Demográfico do IBGE, o que dificulta a atualização anual das seguintes variáveis: nível de ensino 
formal concluído pelos chefes de domicílio, percentual de pessoas ocupadas em atividades de baixo 
impacto ambiental, renda média mensal das pessoas ocupadas em atividades de baixo impacto 
ambiental, renda média mensal dos chefes de domicílio e taxa de desemprego. 

Estas limitações dificultam bastante a avaliação dos seguintes indicadores: capacidade dos agentes 
sociais de obter emprego e renda com conservação ambiental, nível de escolaridade da população e 
nível de desemprego na população. Conseqüentemente, caso a Seplan não adote uma solução 
alternativa que elimine ou atenue os efeitos das referidas limitações, o monitoramento dos resultados 
da implementação do Programa de Gestão Territorial do Norte do Estado do Tocantins quanto ao 
componente Nível de Conhecimento da População para o Desenvolvimento Sustentável pode ficar 
prejudicado. 

                                                 
65 Tribunal de Contas do Estado. 
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Por outro lado, as limitações com relação à disponibilidade de recursos financeiros e humanos dizem 
respeito aos custos de contratação de consultorias e à escassez de profissionais, nos quadros do Estado, 
com capacidade para a atualização anual dos seguintes dados: número de espécies de aves 
identificadas nas áreas C do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), número de espécies de peixes 
identificadas nas áreas de influência das colônias de pescadores, e número de espécies de plantas 
nativas identificadas nas áreas C do ZEE. 

Estas limitações dificultam diretamente a avaliação dos seguintes indicadores: diversidade de fauna e 
diversidade de flora. Novamente, caso a Seplan não envide esforços para contornar as referidas 
dificuldades, o monitoramento dos resultados da implementação do Programa de Gestão Territorial do 
Norte do Tocantins quanto ao componente Nível de Proteção da Biodiversidade também pode ficar 
parcialmente prejudicado. 

Quadro 8 - Formas de obtenção dos dados necessários para a composição dos indicadores de 
resultados da implementação do Programa de Gestão Territorial. 

Dados necessários Formas de obtenção 
Áreas desmatadas no Corredor Ecológico entre UCs 
de proteção integral (ha) 

Manipulação de dados de cobertura e uso da terra em 
SIG66 

Áreas desmatadas no Corredor Ecológico entre UCs 
de proteção integral e terras indígenas (ha) Manipulação de dados de cobertura e uso da terra em SIG 

Coeficiente de conservação e manejo do solo Planilhas repassadas à Seplan pelo Ruraltins para a 
composição do repasse do ICMS Ecológico 

Coeficiente de controle de queimadas e combate a 
incêndios 

Planilhas repassadas à Seplan pelo Naturatins para a 
composição do repasse do ICMS Ecológico 

Dotação orçamentária realizada pelo município em 
relação a temas ambientais, no ano imediatamente 
anterior ao ano de apuração do índice para o repasse 
do ICMS (R$) 

Planilhas repassadas à Seplan pelo TCE para a 
composição do repasse do ICMS Ecológico 

Dotação orçamentária total realizada pelo município 
no ano imediatamente anterior ao ano de apuração do 
índice para o repasse do ICMS (R$) 

Planilhas repassadas à Seplan pelo TCE para a 
composição do repasse do ICMS Ecológico 

Formas de disposição dos resíduos de serviços de 
saúde coletados nos municípios Pesquisa da Seplan junto à Sesau e Prefeituras 

Formas de disposição dos resíduos sólidos domésticos 
e comerciais coletados nos municípios Pesquisa da Seplan junto ao Naturatins e Prefeituras 

Índice de qualidade da água Planilhas repassadas à Seplan pelo Naturatins para a 
composição do repasse do ICMS Ecológico 

Média, do número total de focos de incêndio ocorridos 
nos dois anos imediatamente anteriores ao ano da 
apuração do índice para o repasse do ICMS 

Planilhas repassadas à Seplan pelo Naturatins para a 
composição do repasse do ICMS Ecológico 

Municípios com brigada civil de controle de 
queimadas e combate a incêndios Pesquisa da Seplan junto ao Naturatins e Prefeituras 

Municípios com conselho municipal de educação Pesquisa da Seplan junto à Seduc e Prefeituras  
Municípios com conselho municipal de meio 
ambiente Pesquisa da Seplan junto ao Naturatins e Prefeituras 

Municípios com conselho municipal de saúde Pesquisa da Seplan junto à Sesau e Prefeituras 
Municípios com conselho municipal de trabalho e 
ação social Pesquisa da Seplan junto à Setas e Prefeituras 

Nível de ensino formal concluído pelos chefes de 
domicílio 

Manipulação de dados do Censo Demográfico - IBGE 
relativos à educação da população 

continua... 

                                                 
66 Sistema de Informação Geográfica. 
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...continuação - Quadro 7 

Dados necessários Formas de obtenção 

Número de espécies de aves identificadas nas áreas C 
do ZEE 

Trabalho de campo a ser conduzido anualmente pela 
Seplan / Naturatins, nos mesmos moldes do levantamento 
de avifauna realizado no Estudo de Flora e Fauna do 
Norte do Tocantins (OLMOS et al., 2004). 

Número de espécies de peixes identificadas nas áreas 
de influência das colônias de pescadores 

Trabalho de campo a ser conduzido anualmente pela 
Seplan / Naturatins em locais específicos nos rios 
Tocantins e Araguaia, preferencialmente envolvendo 
representantes das colônias de pescadores 

Número de espécies de plantas nativas identificadas 
nas áreas C do ZEE 

Trabalho de campo a ser conduzido anualmente pela 
Seplan / Naturatins, nos mesmos moldes do levantamento 
de flora realizado no Estudo de Flora e Fauna do Norte do 
Tocantins (OLMOS et al., 2004). 

Percentual das áreas C do ZEE convertido em UC de 
proteção integral 

Manipulação de dados do plano de ZEE e do Sistema 
Estadual de Unidades de Conservação em SIG 

Percentual de cobertura vegetal nativa Manipulação de dados de cobertura e uso da terra em SIG 

Percentual de pessoas ocupadas em atividades de 
baixo impacto ambiental 

Manipulação de dados do Censo Demográfico - IBGE 
relativos ao volume e características econômicas da 
população 

Performance do município na condução da sua 
Política de Meio Ambiente e da implementação da 
Agenda 21 Local 

Planilhas repassadas à Seplan pelo Naturatins para a 
composição do repasse do ICMS Ecológico 

Qualidade do controle de queimadas e combate a 
incêndios 

Planilhas repassadas à Seplan pelo Naturatins para a 
composição do repasse do ICMS Ecológico 

Renda média mensal das pessoas ocupadas em 
atividades de baixo impacto ambiental 

Manipulação de dados do Censo Demográfico - IBGE 
relativos ao volume e características econômicas da 
população 

Renda média mensal dos chefes de domicílio Manipulação de dados do Censo Demográfico - IBGE 
relativos às características econômicas da população 

Superfície total do município (ha) Consulta à Base de dados Municipais - IBGE 

Taxa de desemprego Manipulação de dados do Censo Demográfico - IBGE 
relativos às características econômicas da população 

Tipos de atividades e empreendimentos licenciados 
nas áreas B1, B2, B3 e D do ZEE Pesquisa da Seplan junto ao Naturatins 

3.6 - A elaboração do Relatório Anual de Qualidade Ambiental 

O Relatório Anual de Qualidade Ambiental (RQA) é proposto no presente Subprograma como um 
instrumento de melhor orientação do controle exercido pelos órgãos ambientais e também como um 
instrumento de informação à sociedade sobre os recursos ambientais do Norte do Estado do Tocantins 
e sua apropriação pela população. 

A divulgação de um RQA é fundamental para que os órgãos ambientais partilhem seus argumentos e 
consigam um amplo e imprescindível apoio político para o melhor desempenho de suas atribuições, 
extrapolando os limites do tradicional apoio de técnicos e ativistas ambientais de plantão. 

Destaca-se que a participação e o controle social na implementação do Programa de Gestão Territorial 
pode legitimá-lo perante a sociedade, garantindo o compromisso da diversidade de agentes 
implementadores e potencializando o alcance dos resultados almejados. Neste sentido, a divulgação de 
uma análise responsável, inteligível e transparente dos indicadores socioambientais monitorados pode 
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estabelecer parâmetros para a ampla discussão da natureza, conteúdo e prioridades das políticas 
públicas ambientais para o Norte do Tocantins. 

O RQA deve ser organizado de forma temática contemplando, além da parte introdutória e dos 
aspectos metodológicos, a análise (desagregada por município) dos indicadores relacionados aos sete 
componentes propostos no item 3.5 (Um Sistema de Indicadores para o Monitoramento Socioambiental 
do Norte do Tocantins): i) nível de conhecimento para o desenvolvimento sustentável, ii) nível de 
conscientização ambiental, iii) nível de proteção da biodiversidade, iv) adeqüabilidade da disposição do 
lixo coletado, v) intensidade da prática de queimadas, vi) efetividade dos instrumentos legais e econômicos 
para a conservação ambiental, e vii) nível de inclusão social. 

Assim, exemplificando a relação entre dados, indicadores e componentes, quanto maior o percentual 
de pessoas ocupadas em atividades de baixo impacto ambiental (dado 1.1.1), quanto maior a renda 
média mensal das pessoas ocupadas em atividades de baixo impacto ambiental (dado 1.1.2), quanto 
menor a taxa de desemprego (dado 1.1.3), e quanto maior a renda média mensal dos chefes de 
domicílio (dado 1.1.4), maior será a capacidade dos agentes sociais de obter emprego e renda com 
conservação ambiental (indicador 1.1) e, conseqüentemente, melhor será o nível de conhecimento da 
população para o desenvolvimento sustentável (Componente 1).  

Recomenda-se a disponibilização do RQA para download, via Internet, nas páginas da Seplan e do 
Naturatins, bem como a publicação de uma tiragem de 200 exemplares para distribuição às demais 
secretarias do Governo Estadual, bibliotecas, instituições de ensino e pesquisa, prefeituras e 
organizações sociais. 

Contudo, é fundamental reduzir ao máximo possível o lapso temporal entre a coleta/produção de 
dados, cálculo/análise dos indicadores e disponibilização das informações. Os atrasos significativos 
podem comprometer a utilidade das informações produzidas. 

3.7 - Considerações finais 

A equipe da Seplan deve levar em consideração que o sistema de indicadores para o monitoramento 
socioambiental proposto tem um caráter dinâmico. O que, resguardada as futuras comparabilidade e 
historicidade das informações, possibilita modificações nos tipos de dados necessários e respectivas 
formas de obtenção/atualização, tipos de indicadores e respectivas fórmulas de cálculo, e quantidade e 
definição dos componentes, bem como sua relação com o objeto do monitoramento - resultados do 
Programa de Gestão Territorial. 

Para ratificar a viabilidade do sistema de indicadores proposto ou identificar os pontos a serem 
modificados, recomenda-se à equipe da Seplan a imediata realização da coleta e análise dos dados 
necessários, cálculo e teste dos indicadores, e construção dos índices relacionados a cada componente. 

No sentido de conferir maior segurança no armazenamento e manipulação/atualização dos dados e 
indicadores, bem como de obter mais possibilidades de apresentação dos indicadores e informações, 
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recomenda-se que toda a estrutura do sistema de indicadores proposto seja modelada, o mais breve 
possível, em ambiente Oracle / ArcSDE. 

Dado que o sucesso da implementação do Programa de Gestão Territorial do Norte do Tocantins 
depende fundamentalmente de um intenso processo de negociação com uma série de agentes sociais 
(ministérios, secretarias do Governo Estadual, bancos, prefeituras, organizações sociais...), 
independente dos resultados, é necessário que a equipe da Seplan desenvolva indicadores de processo 
que possibilitem o acompanhamento da eficiência dos meios/recursos empregados e da eficácia no 
cumprimento das suas metas. Alguns dos demais subprogramas fazem felizes referências a este tipo de 
indicadores, como por exemplo os subprogramas de Conhecimento e de Conscientização Ambiental. 

Quanto aos indicadores formulados/selecionados, observa-se que a capacidade dos agentes sociais de 
obter emprego e renda com conservação ambiental, a diversidade de fauna, e a diversidade de flora são 
aqueles que oferecem maiores dificuldades financeiras e técnicas para sua obtenção. Por outro lado, os 
níveis de escolaridade e desemprego da população constituem os indicadores que oferecem as maiores 
dificuldades de atualização no período desejado. 

Para eliminar ou atenuar os efeitos negativos das limitações técnicas na avaliação da capacidade dos 
agentes sociais de obter emprego e renda com conservação ambiental, bem dos efeitos negativos da 
dificuldade de atualização dos níveis de escolaridade e desemprego da população, devem ser avaliadas 
as seguintes alternativas: i) realização pela equipe da Seplan de uma pesquisa amostral nos 37 
municípios do Norte do Tocantins, nos moldes daquelas realizadas pelo IBGE, tendo como objetivo 
principal a obtenção de dados sobre o número de pessoas ocupadas com atividades de baixo impacto 
ambiental e sua respectiva renda, nível de ensino formal concluído pelos chefes de domicílio e número 
de pessoas com 15 anos ou mais desempregadas por domicílio; ii) atualização dos referidos dados em 
função da disponibilização de dados pelo IBGE (projeções e censos). 

Para eliminar ou atenuar os efeitos negativos da escassez de recursos humanos no quadro do Estado 
com capacidade para realizar avaliação das diversidades de fauna e flora, devem ser avaliadas as 
possibilidades de treinamento do pessoal disponível, de contratação de mais profissionais com o perfil 
desejado, e de parcerias com organizações não governamentais de cunho ambientalista. 

Quanto ao Relatório de Qualidade Ambiental do Norte do Tocantins, recomenda-se a coleta e análise 
dos dados, cálculo dos indicadores e produção de informações para a divulgação do primeiro volume 
no final de 2005. 

3.8 - Referências bibliográficas  

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. 
Institui o novo Código Florestal. Brasília, 1965. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/cccivil_03/Leis/ L4771.htm>. Acesso em: 31 nov. 2004. 

FERNANDES, A. A Responsabilidade Social e a Contribuição das Relações Públicas. In: 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 23., 2000, Manaus. Anais...Manaus, 2000. 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 75

JANUZZI, P. M. Indicadores Sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e aplicações. Campinas, 
Alínea, 2001. 141p. 

LEPORACE, M. M. Curso de Capacitação à Distância em Construção de Indicadores 
Sociopopulacionais. Brasília, FNUAP, 2001. 76p. 

OLMOS et al. Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente (Seplan). Diretoria de Zoneamento 
Ecológico-Econômico (DZE). Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região do Bico do Papagaio. 
Zoneamento Ecológico-Econômico. Estudo de Flora e Fauna do Norte do Estado do Tocantins. 
Org. por Ricardo Ribeiro Dias. Palmas, Seplan/DZE, 2004. 154p., il.. (ZEE Tocantins, Bico do 
Papagaio, Estudo de Flora e Fauna). 

TOCANTINS. Lei Estadual nº 1.323, de 4 de abril de 2002. Dispõe sobre os índices que compõem o 
calculo da parcela do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios e adota outras 
providências. Palmas, 2002. Disponível em <http://www.to.gov.br/naturatins.htm>. Acesso em: 
31 nov. 2004. 

________. Decreto nº 1.666, de 26 de dezembro de 2002. Regulamenta a Lei 1.323, de 4 de abril de 
2002, que dispõe sobre os índices que compõem o cálculo da parcela do produto da arrecadação do 
ICMS pertencentes aos Municípios. Palmas, 2002. Disponível em 
<http://www.to.gov.br/naturatins.htm>. Acesso em: 31 nov. 2004. 

________. Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente (Seplan). Diretoria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (DMA). ICMS Ecológico. Palmas, Seplan/DMA, 2003. 41p. 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 76

 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 77

4 - Subprograma de Conscientização Ambiental 
 

4.1 - Introdução 

O Subprograma de Conscientização Ambiental do ZEE do Norte do Estado do Tocantins tem como 
meta divulgar o ZEE, buscando uma melhor relação com os diversos agentes sociais, promovendo 
uma maior integração entre os produtores da região e o seu entorno imediato. 

Os documentos de referência para a elaboração deste Subprograma são: a Legislação Ambiental do 
Estado do Tocantins (TOCANTINS, 1998), a Política Estadual de Educação Ambiental 
(TOCANTINS, 2004), o Programa Estadual de Educação Ambiental (TOCANTINS, 2004), a Política 
Estadual de Recursos Hídricos (TOCANTINS, 2004) e os documentos prévios do ZEE do Estado do 
Tocantins67, bem como a Legislação Federal68 relacionada ao assunto69. 

O ZEE é a base da gestão territorial, pois reúne os indicativos para a formulação destas políticas, que 
são instrumentos dinâmicos de apoio à elaboração do planejamento territorial, sobre o qual vão se 
desenvolver os conflitos sócio-ambientais. A gestão dos conflitos é decorrente dos pactos feitos com 
base nos diversos interesses de ocupação e uso do solo. 

A implantação do ZEE do Norte do Estado do Tocantins tem que ser precedida da própria 
institucionalização do ZEE, bem como da elaboração de regras rigorosas para os negócios rurais. 
Nestes casos específicos, como em outros relacionados, a população tem que estar adequadamente 
informada e capacitada, para intervir e garantir o sucesso do processo. 

A divulgação de informação aos diversos atores sociais, bem como a capacitação de agentes do 
governo, de ONGs e de professores dos diversos níveis e modalidades de ensino, e a implantação do 
plano de educação ambiental, tanto estadual quanto regional, deve garantir um processo contínuo de 
apropriação da temática ambiental, de modo que haja uma interlocução facilitada com os planejadores 
e com os agentes financeiros tanto para a adequação do uso dos espaços urbanos e rurais, como para o 
investimento na infra-estrutura necessária à implantação do zoneamento. 

A implementação de processos de informação e educação ambiental, e a decorrente conscientização da 
população em relação ao ZEE, devem ser considerados como o facilitadores do diálogo entre os 
interesses sociais, políticos e ambientais e as propostas apresentadas no zoneamento. Deriva disto a 
importância de um planejamento adequado do Subprograma, que deve anteceder, acompanhar e 
dinamizar a implementação deste, a partir da participação comprometida dos agentes sociais 
envolvidos. 
                                                 
67 Plano Estratégico para Gestão Territorial no Tocantins (DIAS et al, 2002); Plano de ZEE do Norte do Estado do Tocantins 

(BELLIA et. al., 2004); Análise Ambiental e Socioeconômica do Norte do Estado do Tocantins (BELLIA et. al, 2004). 
68 Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997); Conferência de Educação Ambiental: Documento Final (BRASIL, 

1997); Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 (BRASIL, 1999); Programa Parâmetros em Ação: Meio Ambiente na Escola 
(BRASIL, 2001); Decreto 4.281, de 25 de junho de 2002 (BRASIL, 2002). 

69  Como leitura complementar para elaboração deste documento foram utilizados: CARVALHO (2001); GONZALES 
(1998); LEFF(2000; 2001); EITE & MEDINA (2000); MEDINA (1989, 1993, 1994, 1996, 1997, 1997, 1999); MEDINA, 
LEITE & QUINTAS (2000); TAMAIO & SINICO (2000); QUINTAS (1999); XUNTA de GALICIA (2000). 
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4.1.1 - Antecedentes 

A ocupação da Amazônia é impulsionada a partir da década de 1960, e na Meso-região do Bico do 
Papagaio ela ganha impulso na década de 1970, com a exploração da madeira e a implantação da 
pecuária extensiva. 

No final da década de 1970 e início da década de 1980, pressionado por organismos internacionais e 
pelo fracasso dos assentamentos realizados ao longo das grandes rodovias do norte do país 
(Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho, Porto Velho-Manaus e Manaus-Boa Vista), 
o governo brasileiro, com o apoio da Organização dos Estados Americanos (OEA) iniciou um 
programa embrionário de planejamento chamado Programa de Desenvolvimento Integrado da Bacia 
do Araguaia-Tocantins (PRODIAT). Esse programa, que se encerrou logo após o término do governo 
militar, foi a primeira proposta de planejamento da ocupação da região amazônica. 

Apesar de toda a polêmica quanto ao planejamento e incentivo da ocupação da Amazônia e do 
Cerrado, sabe-se que a ocupação livre traz perdas ambientais irrecuperáveis. Antecipando-se a isso, os 
setores responsáveis pelo planejamento e ordenamento territorial procuram atuar, mitigando os 
impactos, abrigando a população já existente na área, bem como aquela que continuará migrando. 

Em 1981, com a Lei nº6938, da Política Nacional do Meio Ambiente70, fica estabelecido o ZEE no 
país. O Quadro 9 resume o histórico das ações do ZEE sob a responsabilidade do Governo Federal até 
o ano 2003. 

Destaca-se que em âmbito nacional existe a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-
Econômico do Território Nacional, criada em 1990 e modificada em 2001. Essa Comissão é integrada 
pelos ministérios da Justiça; da Defesa; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; de Minas e Energia; dos Transportes; do 
Desenvolvimento Agrário; do Planejamento, Orçamento e Gestão; da Ciência e Tecnologia; do Meio 
Ambiente; e da Integração Nacional. O Governo Estadual é chamado à compor essa comissão sempre 
que o Estado, ou parte deste, forem objeto de zoneamento. 

A Comissão Coordenadora é assessorada tecnicamente pelo Grupo de Trabalho Permanente para a 
Execução do ZEE, denominado Consórcio ZEE-Brasil, composta por: Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), Ministério da Integração Nacional (MIN), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (FIBGE), Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (FIPEA), 
Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Agência Nacional de Águas (ANA) e 
Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais (INPE). 

No âmbito do Estado do Tocantins, a gestão territorial está fundada nas decisões do Governador e do 
Sistema Estadual do Meio Ambiente, composto pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

                                                 
70 BRASIL (1981). 
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(Seplan), Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema) do Tocantins, e Comissão Estadual do ZEE 
(CEZEE). 

Quadro 9 - Histórico das ações do ZEE sob a responsabilidade do Governo Federal no período 1981-2003 
Ano Instrumento legal/informação 

2003 

- Audiência Pública do Projeto ZEE da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) do 
Distrito Federal e Entorno 

- Proposta de entrada do INCRA71, Codevasf72 e Censipam73 no Consórcio ZEE 
- Assinatura de termo de cooperação para execução do ZEE da Bacia do rio Parnaíba 
- Articulação institucional para o Projeto ZEE na Bacia do rio São Francisco 
- Atualização das diretrizes do ZEE 

2002 

- Encerramento da primeira fase do ZEE do Baixo Parnaíba 
- Diagnóstico da situação do ZEE e audiências regionais 
- Publicação do Decreto Presidencial 4297/2002 que estabelece critérios para o ZEE do Brasil  
- Início do ZEE da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) do Distrito Federal e 

Entorno 
- Conclusão do ZEE do Estado de Roraima 

2001 

- Estruturação do Programa ZEE (PZEE) e das diretrizes metodológicas 
- Projeto Piloto do ZEE do Baixo Parnaíba 
- Publicação das Diretrizes Metodológicas do PZEE 
- Publicação do Decreto Presidencial que dispõe sobre a Comissão Coordenadora do ZEE do 

Território Nacional e o Grupo de Trabalho permanente para Execução do ZEE (Consórcio ZEE - 
Brasil) 

2000 
- Inclusão do ZEE no Plano Pluri-Anual 2001/2003 
- Articulação institucional para formar o Consórcio ZEE Brasil 
- Diagnóstico da situação do ZEE e audiências regionais 

1999 - Transferência da Coordenação do ZEE para o Ministério do Meio Ambiente, após extinção da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE-PR) 

1998 - Início do Zoneamento nos Projetos do PPG-7 
1996 - Metodologia SAE-PR/MMA/LAGET-UFRJ74 para a Amazônia Legal 
1994 - Início do Zoneamento da Bacia do Alto Paraguai, Mato Grosso e Rondônia 
1992 - Consolidação da metodologia de zoneamento do Grupo de Gerenciamento Costeiro (GERCO) 
1991 - Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico para a Amazônia Legal (PZEAL) 

1990 - Decreto 99193/1990 cria Grupo de Trabalho (GT) para orientar a execução do ZEE 
- Decreto 99540/1990 cria a Comissão Coordenadora do ZEE (CCZEE) 

1988 - Programa Nossa Natureza indica o ZEE para todo o território Nacional 

1981 - Lei 6938/1981- Política Nacional de Meio Ambiente - estabelece o ZEE como instrumento de 
planejamento 

O ZEE do Norte do Estado do Tocantins (Bico do Papagaio) marca a segunda fase da Gestão 
Territorial no Tocantins e incorpora uma revisão crítica dos ZEE’s já elaborados no Brasil, e em 
especial a experiência acumulada no Estado do Tocantins. 

Dessa forma, o ZEE do Norte do Estado do Tocantins persegue a conservação dos recursos hídricos, 
dos habitats de fauna e dos bancos genéticos de flora remanescentes, bem como a recuperação da 
capacidade ambiental, sem prejuízo do uso econômico dos recursos naturais, permitindo o bem estar 
para todos os grupos humanos locais, por meio da aplicação de instrumentos legais eficazes para 
garantir a sustentabilidade da região. 

                                                 
71 Instituto de Colonização e Reforma Agrária. 
72 Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. 
73 Centro Gestor e Operacional do Projeto do Sistema de Proteção da Amazônia. 
74 Laboratório de Gestão do Território da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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respeitar e incorporar as diferenças (minorias étnicas, populações tradicionais, as questões de gênero), 
e a liberdade para decidir caminhos alternativos de desenvolvimento. 

Entender a complexidade ambiental exige uma abordagem metodológica que, sem abrir mão do saber 
científico especializado, supere a fragmentação das diversas áreas do conhecimento. Entender o 
ambiente como um fenômeno complexo, sistêmico e global emergente significa compreendê-lo a 
partir de novos paradigmas conceituais, metodológicos e éticos. 

A integração dos enfoques científicos e comunitários, num processo interdisciplinar, opera-se por 
meio da construção de um modelo baseado na idéia de interação entre os diferentes fatores que 
incidem sobre um problema. É um processo dinâmico, onde dois ou mais conceitos evoluem 
conjuntamente e conduzem à compreensão de um novo nível de complexidade. 

O desafio que se coloca para a educação ambiental, enquanto prática dialógica, é o de criar condições 
para a participação dos diferentes segmentos sociais, tanto na formulação de políticas para o meio 
ambiente, quanto na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade do meio natural, social 
e cultural. 

Uma ética centrada na vida implica na superação do antropocentrismo e também das posturas 
reducionistas do ecologismo. Seus princípios fundamentais são: a dignidade do ser humano, a 
formação da cidadania democrática, o respeito mútuo, a justiça, a equidade, a auto-estima, o diálogo, a 
generosidade e a solidariedade. 

Para se alcançar o desenvolvimento sustentável, deve-se conciliar o crescimento econômico da 
sociedade e as modalidades de intervenção com a proteção ambiental e a justiça social, tanto 
nacionalmente como nas relações com os outros países. 

Por isso, entende-se que o desenvolvimento deve contribuir para reduzir a pobreza, buscar a satisfação 
das necessidades básicas da população, conforme definições nos Índices de Desenvolvimento Humano 
(IDH), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Deve-se ainda criar recursos 
técnicos e econômicos para a gestão e a conservação do patrimônio natural e cultural da sociedade 
brasileira. 

A educação ambiental é, portanto, um instrumento relevante para responder ao desafio de construção 
de novas alternativas de desenvolvimento. Por meio desse instrumento o sentimento de compromisso e 
solidariedade será ressaltado e valorizado, respondendo ao desafio de desenvolvimento e preservação 
proposto pelo ZEE do Norte do Estado do Tocantins, uma vez que a área em questão é especial sob o 
ponto de vista ecológico, pois abriga tanto ecossistema amazônico quanto de Cerrado, com diversos 
níveis de transição; e já está fortemente antropizada, com a cobertura vegetal degradada, colocando em 
risco o desenvolvimento da região. 

4.3 - Contexto legal 

Como fruto dos pactos e dos acordos internacionais, desenvolveu-se ampla discussão nacional com os 
setores da população diretamente afetos (órgãos públicos da área ambiental e da educação, além de 
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Em 2001 foi realizada no município de Araguaína, pelo Instituto Autopoiesis Brasilis (AUTOPOIESIS 
BRASILIS, 2001), a oficina de Planejamento Estratégico. Essa oficina é a base para a elaboração do 
Plano de Ação em Educação Ambiental para o Norte do Estado do Tocantins. 

Esse Plano de Educação Ambiental apresenta três estratégias de ação: a primeira voltada para as 
gerações futuras (comunidade escolar), a segunda para as gerações atuais (organizações sociais 
públicas e privadas) e a terceira voltada para a sociedade em geral. Para essas estratégias foram 
apresentados projetos específicos a serem desenvolvidos. Em termos gerais foram levantados 
problemas comuns à região, onde se destacam: queimadas, desmatamentos, caça e pesca predatórios, 
poluição, endemias, pobreza e fragilidade cultural. Do mesmo modo foram propostas estratégias de 
capacitação de pessoal, de produção de material didático e de divulgação de informação.  

Em janeiro de 2004 foram realizadas oficinas com agentes sociais e entrevistas com os prefeitos dos 
municípios da região. As contribuições apresentadas, assim como aquela objeto do trabalho elaborado 
pelo Autopoiesis Brasilis (AUTOPOIESIS BRASILIS, 2001), também foram contemplados neste 
Subprograma 4 - Conscientização Ambiental. 

4.2 - Fundamentação teórica 

Desde a década de 1970 a questão ambiental tornou-se matéria de preocupação e discussão no âmbito 
das Nações Unidas, que organizou conferências internacionais para discutir este tema. As 
Conferências Internacionais, sob a égide da Organização das Nações Unidas - ONU (Estocolmo, 1972; 
Belgrado, 1975; Tbilise, 1977; Moscou, 1987; Rio de Janeiro, 1992 e Johanesburgo, 2002), da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (Jomtien, 1990 e 
Tessalônica, 1997) e da Organização dos Estados Americanos - OEA (Reunião de Ministros da 
Educação - Cúpula das Américas: Miami, 1994; Santa Cruz de la Sierra. 1996; Santiago, 1998; 
Brasília, 1998), fundamentam teoricamente, bem como pactuam a inserção da temática ambiental e da 
educação ambiental nos processos de informação e educativos, tanto escolares quanto para a 
população em geral, iniciando a construção de um novo saber, onde as relações ambientais passam a 
ser o novo elemento na discussão sobre desenvolvimento. 

Assim, a educação ambiental é o elo mediador entre os anseios da sociedade e as políticas 
governamentais. A sua prática deve contar, necessariamente, com a participação dos segmentos sociais 
interessados na formulação, execução e avaliação das ações educativas, garantindo a transparência dos 
atos governamentais e mantendo condições institucionais compatíveis que permitam o acesso da 
sociedade às informações sobre as questões que permeiam e perpassam os temas ambientais. 

Este é o processo que propicia às pessoas uma compreensão crítica e global do meio ambiente, chave 
para elucidar valores e desenvolver atitudes, que permitem adotar uma posição crítica e participativa 
frente às questões relacionadas com a conservação e a utilização adequada dos recursos naturais, com 
vistas à melhoria da qualidade de vida, à eliminação da pobreza extrema e do consumismo 
desenfreado, consolidando a construção de relações sociais, econômicas e culturais capazes de 
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ONGs75 e outros representantes setoriais), que teve como conseqüência a promulgação da legislação 
que trata da educação ambiental, sua política e execução. 

A Lei 9.795/1999 (BRASIL, 1999) - da Política Nacional de Educação Ambiental, promulgada em 
abril de 1999, estabelece que todos têm direito à educação ambiental como parte do processo 
educativo mais amplo, incumbindo: 

i) ao Poder Público (art. 205 e 225 da Constituição Federal76), definir políticas públicas que 
incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino 
e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 

ii) às instituições educativas, promover educação ambiental de maneira integrada aos programas 
educacionais que desenvolvem; 

iii) aos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), promover ações de 
educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente; 

iv) aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação 
de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental 
em sua programação; 

v) às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas 
destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o 
ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio 
ambiente; 

vi) à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e 
habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a 
identificação e a solução de problemas ambientais. 

Os princípios básicos da educação ambiental são: 

• os enfoques humanista, holístico, democrático e participativo; 

• a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 
natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

• o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade; 

• o vínculo entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

• a garantia de continuidade bem como a avaliação permanente e crítica do processo educativo; 

• a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;  

                                                 
75 Organização Não Governamental. 
76 BRASIL (2000). 
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• o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 

Os objetivos fundamentais da educação ambiental são: 

• desenvolver uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas 
relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 
científicos, culturais e éticos; 

• garantir a democratização das informações ambientais; o estímulo e o fortalecimento de uma 
consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; 

• incentivar a participação individual, coletiva, permanente e responsável, na preservação do 
equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 
inseparável do exercício da cidadania; 

• estimular a cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis micro e macro-regionais, 
com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundamentada nos 
princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 
sustentabilidade; 

• fomentar e fortalecer a integração com a ciência e a tecnologia; 

• fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade como fundamentos para 
o futuro da humanidade. 

As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na 
educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:  

i) capacitação de recursos humanos; 

ii) desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;  

iii) produção e divulgação de material educativo, e; 

iv) acompanhamento e avaliação. 

No Estado do Tocantins, em 2003, foi promulgada a Lei nº1374, da Política Estadual de Educação 
Ambiental (TOCANTINS, 2004), que incorpora as diretrizes da Lei nº9795/1999 (BRASIL, 1999) da 
Política Nacional de Educação Ambiental. 

O Programa Estadual de Educação Ambiental (TOCANTINS, 2004) foi elaborado seguindo as 
diretrizes da Lei 1374/2003 e tem como preocupação central oferecer instrumentos para que os 
diferentes segmentos sociais tenham condições de participar de modo efetivo na concepção e 
aplicação das decisões que afetem a qualidade do meio natural e sociocultural, exercendo a sua 
cidadania no processo de gestão ambiental. 

As ações e estratégias estabelecidas no Programa Estadual de Educação Ambiental levaram em 
consideração as características regionais, bem como os diversos interesses para o uso dos recursos 
naturais, como a agricultura de subsistência, o desmatamento, os grandes projetos agropecuários, as 
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queimadas, a caça e pesca predatórias, a mineração, o ecoturismo, a urbanização acelerada, o déficit de 
saneamento, e o respeito à diversidade cultural no Estado. 

As ações para implementação do Programa Estadual de Educação Ambiental são da competência da 
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, da Secretaria de Educação e do Instituto Natureza do 
Tocantins, sem prejuízo das atribuições e iniciativas dos demais órgãos setoriais. 

O Programa Estadual de Educação Ambiental se desenvolveu sobre três linhas de ação: 

• educação ambiental para todos os níveis e modalidades de ensino; 

• educação ambiental informal, destinada à sensibilização, organização e participação da 
coletividade na defesa da qualidade ambiental, e; 

• educação ambiental junto aos meios de comunicação. 

O processo de avaliação se dará de forma contínua, sob a responsabilidade dos órgãos coordenadores 
do Programa. Dessa forma, pretende-se garantir que os atores sociais envolvidos em projetos de gestão 
e/ou mitigação de danos ambientais serão tão mais eficientes quanto maior for seu grau de identidade e 
compromisso, adquirido por meio dos processos de educação ambiental e de informação, tomando 
conhecimento dos aspectos técnicos, participando da decisão na fase que antecede a execução dos 
projetos. A educação ambiental potencializa os processos de identificação e compromisso que incidem 
positivamente na gestão compartilhada dos recursos naturais. 

Assim sendo, o Subprograma 4, Conscientização Ambiental, incorpora estes aspectos destacados na 
legislação federal e estadual e propõe as linhas de ação prioritárias a serem desenvolvidas na área do 
ZEE do Norte do Estado do Tocantins. 

4.4 - Educação ambiental formal e educação ambiental não formal 

Ainda que os projetos de educação ambiental voltados para o público escolar tenham aceitação geral e 
sejam efetivos a médio e longo prazos, no que diz respeito à disseminação de informação e mudanças 
efetivas de comportamento, bem como à assunção de novos comportamentos pela comunidade, não 
menos importante é a apropriação da dimensão ambiental por outros agentes sociais. Isto, a curto 
prazo e de modo efetivo, pode ser determinante no planejamento, nas políticas, na liberação de verbas 
e na vontade política de executar os projetos, por serem os agentes sociais tomadores de decisão, 
formadores de opinião, usuários de serviços e detentores do poder econômico. Estes não podem ficar à 
parte desse processo, pois é imprescindível que entendam a educação ambiental como parte 
fundamental e com o mesmo nível de importância que os demais subprogramas. 

Como educação formal entende-se o processo educativo desenvolvido no âmbito do currículo escolar 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino público e privado. É, portanto, um processo formativo e 
informativo que tem o aluno como centro. 

Entende-se por educação não formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 
coletividade sobre as questões ambientais, à sua organização e participação na defesa da qualidade do 
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meio ambiente, estando inserida aí a difusão, pelos meios de comunicação de massa, das campanhas 
educativas e dos temas relacionados ao meio ambiente77. 

Educação ambiental formal Educação ambiental não formal 
Coletividade em geral (sindicatos, ONGs, 
empresas, organizações públicas e privadas, 
associações profissionais, dentre outros) Todos os níveis e modalidades de ensino público 

e privado. Meios de comunicação de massa (rádio, jornal 
televisão, internet) 

Considerando estes dois âmbitos de atuação da educação ambiental, neste Subprograma são 

apresentadas as estratégias, metas, objetivos e atividades diferenciadas a fim de atingir os diversos 
públicos-alvos de acordo com as suas características. 

4.5 - Estratégias do Subprograma 

As estratégias do Subprograma contemplam levar ao conhecimento da população a dinâmica e as 
fragilidades da área do ZEE do Norte do Estado do Tocantins; de perceber que esse ecossistema, se 
bem utilizado, pode garantir a sustentabilidade das populações residentes; de mostrar a necessidade de 
se preservar os recursos naturais existentes; de se explorar de modo sustentável os recursos de flora e 
fauna, bem como os recursos minerais da região; de realizar o reflorestamento, assim como ordenar os 
projetos agrícolas. Estas são medidas que, associadas ao trabalho de divulgação do ZEE e educação 
ambiental, reverterão em benefícios para todos. 

Mudanças culturais e de hábitos culturais não acontecem da noite para o dia. A mudança de atitude só 
vai ser efetivada se ela for absorvida pelo coletivo como essencial e imprescindível. A comunicação, 
informação e a educação ambiental são etapas de um processo contínuo e a sua culminância será a 
mudança qualificada de atitude do indivíduo sobre o seu meio. 

Dessa forma, todos - da maior autoridade regional ao mais humilde dos usuários - devem se ver 
espelhados neste Subprograma, para que o trabalho realizado cumpra integralmente suas metas. Para 
tanto este trabalho está dividido de acordo com o público-alvo a que se destina de modo prioritário, 
tendo como concepção metodológica-eixo a construção do saber de forma participativa 
(ação/reflexão/ação). 

As grandes metas a serem alcançadas por meio deste Subprograma são: 

• divulgar o ZEE do Norte do Estado do Tocantins, gerando a participação dos atores sociais 
regionais (produtores rurais, associações de mulheres, ONGs, sindicatos e órgãos 
governamentais, dentre outros) para conhecer e se comprometer com a implantação do ZEE; 

• disseminar informações sobre o Norte do Estado do Tocantins, sua dinâmica e suas 
potencialidades, a fim de minimizar os impactos ambientais ao mesmo tempo em que se 
divulgam os potenciais naturais e culturais da região, por meio de ações de educação ambiental 
formal e não formal; 

                                                 
77 Lei 9795/1999 - Política Nacional de Educação Ambiental. 
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• inserir programas de educação ambiental no sistema educativo formal em todos os níveis e 
modalidades de ensino na área do ZEE do Norte do Estado do Tocantins; 

• capacitar recursos humanos em educação ambiental formal e não formal na área do ZEE do 
Norte do Estado do Tocantins; 

• estabelecer redes de comunicação e informação em educação ambiental entre os diversos 
agentes sociais, visando a participação social na implementação do ZEE, e; 

• incrementar o grau de conhecimento, sensibilidade e comprometimento da sociedade civil com 
o planejamento ambiental para o desenvolvimento sustentável e das ações dele derivadas. 

4.6 - Objetivos do Subprograma 

4.6.1 - Objetivo geral 

• Promover o conhecimento, a ação e a reflexão sobre as relações complexas do meio ambiente, 
sobretudo aquelas afetas à disponibilidade e escassez dos recursos naturais, bem como as 
potencialidades e fragilidades da Meso-região do Norte do Estado do Tocantins, por meio de 
processos de divulgação de informação, sensibilização e educação do público escolar e da 
comunidade em geral, contando com a participação e compromisso da população, 
desenvolvimento do espírito participativo, compromissos social e ético de preservação e uso 
adequado dos recursos, na busca de alternativas de desenvolvimento sustentável com a 
implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico do Norte do Estado do Tocantins. 

4.6.2 - Objetivos específicos 

• Educação ambiental formal 

i) reconhecer o ZEE como um instrumento de planejamento ambiental, onde serão destacadas as 
potencialidades e fragilidades regionais e a importância estratégica desta área para a 
conservação do ecossistema do Estado do Tocantins; 

ii) subsidiar teórica e metodologicamente em educação ambiental os professores e técnicos dos 
sistemas estadual e municipal de ensino do Norte do Estado do Tocantins; 

iii) oportunizar momento de integração, interação e discussão entre professores, alunos, 
representantes dos setores públicos e atores sociais; 

iv) incorporar a educação ambiental e as informações do ZEE nos projetos político pedagógicos das 
escolas do Norte do Estado do Tocantins; 

v) desenvolver habilidades de percepção ambiental, de análise crítica da realidade, de observação e 
registro de dados, utilizando outras linguagens como forma de registro de informação; 

vi) desenvolver a capacidade de resolução de conflitos e elaboração de consensos nas atividades em 
grupo, tendo início com o grupo escolar e sendo expandido para a comunidade do entorno da 
escola; 
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vii) incentivar a capacitação de recursos humanos das universidades/faculdades do Estado do 
Tocantins em EA (Educação Ambiental), com a finalidade de dar continuidade, 
acompanhamento e aprofundamento na formação de professores e técnicos com conhecimentos 
específicos da região, para intervir dinamicamente na concretização do ZEE. 

• Educação ambiental não formal 

i) reconhecer o ZEE do Norte do Estado do Tocantins como um instrumento de planejamento 
ambiental, onde serão destacadas as potencialidades e fragilidades regionais e a importância 
estratégica desta área para a conservação do ecossistema do Estado do Tocantins, bem como 
para desenvolver as atividades econômicas de modo sustentável; 

ii) subsidiar teórica e metodologicamente em educação ambiental os dirigentes e técnicos estaduais 
e municipais, das secretarias do Planejamento, Agricultura, Saúde, dentre outras, bem como os 
demais agentes sociais formadores de opinião (ONGs, OSCIPs 78 , associações sindicais, 
associações empresariais, associações de moradores, dentre outros); 

iii) desenvolver a capacidade de resolução de conflitos e elaboração de consensos nas atividades 
em grupo; 

iv) utilizar outras linguagens como forma de registro e disseminação de informação sobre o ZEE do 
Norte do Estado do Tocantins; 

v) incentivar o conhecimento das práticas das comunidades tradicionais e dos grupos indígenas, 
como forma de preservação ambiental; 

vi) desenvolver projetos de educação ambiental não formal na área abrangida pelo ZEE, em 
especial nas áreas críticas (de restrição de uso do solo, limítrofes às Unidades de Conservação, 
às áreas indígenas, dentre outras) visando a construção de alternativas de desenvolvimento com 
a participação da comunidade. 

4.7 - Atividades de educação ambiental formal 

A partir da definição dos objetivos, encontram-se listadas atividades que levarão ao cumprimento 
destes - vide também quadros 2 a 10, em anexo. 

Objetivo 1 

Reconhecer o ZEE como um instrumento de planejamento ambiental, onde serão destacadas as 
potencialidades e fragilidades regionais e a importância estratégica desta área para a conservação do 

ecossistema do Estado do Tocantins. 

1) Confecção de exposição sobre o ZEE com característica itinerante (facilidade de montar e 
desmontar), para ser levada para escolas e trabalhados os dados com os alunos nas diversas 
disciplinas. 

                                                 
78 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 
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- levantar e organizar de dados relevantes sobre o ZEE; 

- proceder tratamento didático pedagógico dos dados; 

- realizar confecção física dos componentes da exposição (baner, maquetes, cartazes), e; 

- organizar e divulgar evento. 

2) Publicação de material didático (cartilhas, jogos, estórias) específico para ser utilizado nas escolas 
da região. 

- preparar material; 

- proceder tratamento pedagógico; 

- realizar adequação da linguagem escrita, gráfica e fotográfica; 

- promover criação de um personagem símbolo do ZEE, e; 

- realizar a adequação do material para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

3) Peças de divulgação (cartazes, panfletos, folders) para professores e alunos sobre o ZEE. 

- preparar material; 

- proceder tratamento pedagógico, e; 

- realizar adequação da linguagem escrita, gráfica e fotográfica. 

Objetivo 2 

Subsidiar teórica e metodologicamente em educação ambiental os professores e técnicos do Sistema 

Estadual e Municipal de Ensino do Norte do Estado do Tocantins. 

1) Cursos de formação de multiplicadores em educação ambiental. Presenciais e semi-presenciais. 

• Alternativas: 

- Carga horária de 180h. 80h presenciais divididas em duas etapas de 40h e 100h à distância para 
estudo de material e elaboração de projetos de EA. Turmas de ate 40 alunos. 

- Carga horária de 120h. 3 cursos presenciais seqüenciais de 40h cada um. Turmas de ate 40 alunos. 

- Carga horária de 230h. Curso básico de EA à distância (com atividades interativas). Turmas 
mínimas de 500 alunos. 

• Conteúdos: 

- Módulo 1: Fundamentos da educação ambiental. 

- Módulo 2: Metodologias da educação ambiental. 

- Módulo 3: Elaboração de projetos de educação ambiental. 

• Ações: 

- identificar necessidades de formação; 
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- determinar do numero de pessoas a serem formadas em função do numero de escolas nos 
municípios; 

- definir locais sedes dos cursos; 

- definir equipe para preparar e ministrar os cursos; 

- selecionar participantes, e; 

- elaborar e reproduzir material. 

Objetivo 3 

Oportunizar momento de integração, interação e discussão entre professores, alunos, representantes 

dos setores públicos e atores sociais. 

1) Teleconferências com 2h de duração, em circuito nacional Embratel79. 

- contratar equipe de produção e infra-estrutura; 

- elaborar e selecionar vídeos; 

- identificar temas relevantes; 

- selecionar palestrantes; 

- executar teleconferência, e; 

- gravar teleconferências em vídeo para difusão posterior. 

Objetivo 4 

Incorporar a educação ambiental e as informações do ZEE nos projetos político pedagógicos das 

escolas do Norte do Estado do Tocantins. 

1) Oficina pedagógica por sub-região, com até 30 participantes, 20h de duração, elaboração do projeto 
político pedagógico da escola, tendo como base a EA e o ZEE do Norte do Estado do Tocantins.  

- selecionar participantes (diretores, professores e coordenadores pedagógicos); 

- definir equipe executora; 

- selecionar locais para as oficinas, e; 

- elaborar e reproduzir material. 

Objetivo 5 

Desenvolver habilidades de percepção ambiental, de análise crítica da realidade, de observação e 

registro de dados, utilizando outras linguagens como forma de registro de informação. 

1) Oficinas de percepção ambiental. Oficina por sub-região, com ate 20 participantes, 16h de duração. 

- identificar participantes; 

                                                 
79 Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 90

- definir equipe executora; 

- selecionar locais a serem visitados; 

- levantar problemática existente, e; 

- preparar e reproduzir material. 

2) Criação de roteiros e trilhas regionais/municipais, para estimular a observação do ambiente do 
Norte do Estado do Tocantins. 

- incentivar as prefeituras municipais a definir e elaborar trilhas educativas e de ecoturismo em 
parceria com a iniciativa privada; 

- identificar os locais de relevante interesse ecológico, paisagístico, cultural e histórico; 

- definir a trilha, e; 

- instalar infra-estrutura compatível e capacitar guias.  

3) Oficinas de arte para tratar de temas ambientais, tendo as manifestações artísticas como eixo o ZEE 
do Norte do Estado do Tocantins. Oficina por sub-região, com até 20 participantes, 16h de duração. 

- identificar participantes; 

- definir equipe executora, e; 

- preparar e reproduzir material. 

4) Concurso literário dirigido a todas as escolas da região. 

• modalidades: conto; poesia; crônica, dentre outros. Premiação por modalidade e nível escolar. 

- elaborar e divulgar regras; 

- definir júri; 

- receber trabalhos; 

- analisar e selecionar trabalhos; 

- realizar premiação, e; 

- publicar trabalhos premiados. 

5) Festival de teatro escolar. Premiação por modalidade e nível escolar. 

- elaborar e divulgar regras; 

- definir júri; 

- apresentar trabalhos; 

- realizar premiação, e; 

- apresentar e publicar trabalhos premiados. 
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Objetivo 6 

Desenvolver a capacidade de resolução de conflitos e elaboração de consensos nas atividades em 

grupo, tendo início com o grupo escolar e sendo expandido para a comunidade do entorno da escola.  

1) Elaboração da Agenda Ambiental Escolar. 

- elaborar questionário e tabular dados; 

- identificar problemas e elaborar relatório; 

- divulgar dados do relatório; 

- reunião da escola para construção de consensos, e; 

- reunião de representante da escola e da comunidade com os agentes públicos para resolução dos 
problemas. 

Objetivo 7 

Incentivar a capacitação de recursos humanos das universidades/ faculdades do Estado do Tocantins 
em EA, com a finalidade de dar continuidade, acompanhamento e aprofundamento na formação de 
professores e técnicos, com conhecimentos específicos da região, para intervir dinamicamente na 

concretização do ZEE. 

1) Cursos de especialização e pós graduação em EA na Universidade Federal e/ou instituições 
particulares com campus na região. 

• Curso de 360 h para formar especialistas em EA com ênfase no Norte do Estado do Tocantins. 

- definir grade curricular; 

ο aprovação do Ministério da Educação (MEC); 

ο definir corpo docente, e; 

ο selecionar participantes. 

2) Cursos de extensão dirigidos aos estudantes universitários e técnicos de nível médio. 

• Cursos de 50h para aprofundar os conhecimentos em EA e sua intersecção com a problemática 
especifica do Norte do Estado do Tocantins. 

- definir temas prioritários; 

- definir grade curricular; 

- aprovação na universidade/faculdade; 

- definir corpo docente, e; 

- selecionar participantes. 

3) Cursos de atualização em EA para os professores universitários que trabalham com formação de 
docentes na região. 
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• Cursos modulares presenciais e semipresenciais ou a distancia para atender as necessidades de 
atualização de docentes universitários responsáveis pela formação dos professores. 

- definir temas prioritários; 

- definir grade curricular; 

-aprovação na universidade/faculdade; 

- definir corpo docente, e; 

- selecionar participantes (presenciais ou semipresenciais). 

• Cursos à distância. 

- contratar equipe e infraestrutura (entorno virtual, home page, tutoria); 

- elaborar do material didático; 

- proceder divulgação e inscrição; 

- selecionar participantes; 

- proceder editoração, publicação e envio do material, e; 

- realizar acompanhamento e avaliação parcial e final. 

4.8 - Atividades de educação ambiental não formal 

Objetivo 1 

Reconhecer o ZEE do Norte do Estado do Tocantins como um instrumento de planejamento 
ambiental, onde serão destacadas as potencialidades e fragilidades regionais e a importância 
estratégica desta área para a conservação do ecossistema do Estado do Tocantins, bem como para 

desenvolver as atividades econômicas de modo sustentável. 

1) Programas de radio local/regional com inserção de informações sobre a região, e sobretudo, sobre 
os dados e notícias sobre a região do ZEE nos jornais e/ ou semanários locais. 

- incentivar parcerias entre as prefeituras e os meios de comunicação locais (rádios , jornais, TV, 
carros de som) com a finalidade de divulgar o ZEE e seus impactos municipais; 

- preparar material a ser divulgado, com adequação da linguagem para todo o publico - elaborar em 
conjuntamente a jornalistas programas de caráter interativo (com perguntas e respostas, jogos, 
seleção de musicas) que sejam atrativos e consigam envolver e sensibilizar a comunidade; 

- preparar artigos e notícias sobre o ZEE para serem divulgados periodicamente e informar a 
população sobre os avanços no planejamento territorial, pactos sociais estabelecidos e 
alternativas de desenvolvimento regional; 

- promover, em parceria com as rádios locais, concurso de jingle sobre o ZEE para ser veiculado 
nessas rádios e em carros de som; 
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- incentivar e estabelecer parcerias para promover programas de entrevistas e mesas redondas sobre 
a temática do ZEE, bem como sobre as atividades deste Subprograma, e; 

- veicular informações e chamadas rápidas (até 30 segundos) sobre o ZEE nos diversos meios de 
comunicação (rádios, auto-falantes, carros de som, TV regional, dentre outros). 

Objetivo 2 

Subsidiar teórica e metodologicamente em educação ambiental os dirigentes e técnicos estaduais e 
municipais, das secretarias do Planejamento, Agricultura, Saúde, dentre outras, bem como os demais 
agentes sociais formadores de opinião (ONGs, OSCIPs, associações sindicais, associações 

empresariais, associações de moradores, dentre outros). 

1) Curso de formação de multiplicadores em educação ambiental. Modalidade presencial, duração 
40h, com até 40 participantes por turma. 

• Público: lideranças comunitárias, formadores de opinião, membros de ONG’s, empresas e técnicos 
do governo. 

- identificar as necessidades de formação; 

- estabelecer o número de pessoas a serem formadas em função do numero de organizações nos 
municípios; 

- definir os locais sedes dos cursos; 

- definir a equipe para preparar e ministrar o curso; 

- selecionar os participantes, e; 

- elaborar e reproduzir material. 

Objetivo 3 

Desenvolver a capacidade de resolução de conflitos e elaboração de consensos nas atividades em 

grupo. 

1) Realizar teleconferências com 2h de duração, em circuito nacional Embratel. Discussão de 
metodologias para resolução de coflitos. 

- contratar equipe de produção e infra-estrutura; 

- elaborar e selecionar vídeos; 

- identificar temas relevantes; 

- selecionar os palestrantes, e; 

- gravar em vídeo para difusão posterior. 

2) Workshop com a finalidade de sensibilizar e envolver os diferentes agentes sociais no processo de 
implantação do ZEE. Dessa forma, destaca-se o agro-empreendedor e os demais agentes sociais 
como importantes aliados na busca da conciliação de interesses e pactuação de ações. 
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• Público: prefeitos, secretários municipais, Legislativo Municipal, membros dos comitês de bacias 
hidrográficas, produtores rurais e agro-empresários, e demais tomadores de decisão local. 

Destacar temas tais como: 

- legislação ambiental; 

- as atividades econômicas a serem estimuladas na área do ZEE; 

- o mapeamento das áreas com restrições de uso.; 

- o zoneamento ecológico-econômico, e; 

- as experiências positivas de desenvolvimento sustentável 

• Workshop por subregião, com até 20 participantes, 16h de duração. 

- identificar participantes; 

- definir equipe executora; 

- selecionar locais a serem visitados; 

- levantamentar problemática existente, e; 

- preparar e reproduzir material. 

Objetivo 4 

Utilizar outras linguagens como forma de registro e disseminação de informação sobre o ZEE do 

Norte do Estado do Tocantins. 

1) Exposição itinerante. 

• Planejada para apoiar as atividades didático-pedagógicas da EA formal, poderá ter um efeito 
multiplicador, sendo usada total ou parcialmente (complementada para atingir outros públicos) nos 
processos de sensibilização e informação da comunidade em geral, otimizando os custos de 
produção e utilização destes materiais. Para este trabalho são parceiros: as universidades, Secretaria 
de Educação, Secretaria de Planejamento, empresário locais; 

Essa exposição, sempre que possível, deve ser acompanhada de monitores e da distribuição de 
folhetos com dicas informativas. 

- confeccionar exposição que tenha característica itinerante (facilidade de montar e desmontar), 
com os dados sobre o ZEE para ser levada a clubes, associações, sindicatos, empresas, 
prefeituras, igrejas, dentre outros; 

- levantamentar e organizar dados relevantes sobre o ZEE; 

- realizar tratamento didático pedagógico dos dados; 

- proceder a confecção física dos componentes da exposição (baner maquetes, cartazes), e; 

- organizar e divulgar evento. 
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2) Produção de vídeo. 

• Ilustrativo e explicativo sobre o Norte do Estado do Tocantins que, além de destacar os conteúdos 
listados abaixo, seja capaz de uma identificação com o espectador, para que ele veja ilustrada a sua 
prática cotidiana sobre os recursos da região. 

Assim como a exposição itinerante, os vídeos produzidos que podem ter uma dupla utilização, 
tanto na EA formal quanto na não Formal. 

Vídeos sobre: 

- as interferências antrópicas; 

- os usos múltiplos do solo; 

- os cuidados para proteger os mananciais; 

- os usos múltiplos da água; 

- o risco de contaminação do manancial; 

- as potencialidades ambientais regionais para o desenvolvimento, e; 

- os problemas advindos das queimadas e do desmatamento. 

3) Página web. 

• Elaborar, em parceria com as universidades, empresários, Governo Estadual, municipal e ONGs 
uma página web interativa, com informações sobre o ZEE e o Norte do Estado do Tocantins e sobre 
as atividades desenvolvidas nos diversos subprogramas. 

Esta página web, para atender a diferentes públicos (crianças, jovens, comunidade em geral) deve 
ser atrativa para incentivar a pesquisa de informações, links de interesse sobre o tema, jogos 
educativos interativos, dicas, etc. 

Objetivo 5 

Incentivar o conhecimento das práticas das comunidades tradicionais e dos grupos indígenas, como 

forma de preservação ambiental. 

1) Pesquisa participante. 

• Para levantamento de dados sobre as práticas sustentáveis das populações tradicionais, quilombolas 
e indígenas da região. 

- levantar e divulgar os dados existentes; 

- incentivar a realização de pesquisas nas comunidades, e; 

- organizar, sistematizar e disponibilizar o conhecimento. 

2) Organização de feiras para divulgar as práticas e os produtos do ZEE do Norte do Estado do 
Tocantins. 
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- promover oficinas de produção; 

- organizar e promover exposição e venda dos produtos; 

- organizar troca de informações; 

- organizar apresentação das diversas manifestações culturais: 

o definir equipe responsável; 

o identificar experiências; 

o estabelecer parcerias para financiamento dos eventos; 

o escolher locais para a realização das feiras, e; 

o executar atividade e avaliação final. 

Objetivo 6 

Desenvolver projetos de EA não formal na área abrangida pelo ZEE, em especial nas áreas críticas (de 
restrição de uso do solo, limítrofes às Unidades de Conservação, às áreas indígenas, dentre outras) 

visando a construção de alternativas de desenvolvimento com a participação da comunidade. 

1) Estabelecer as áreas prioritárias para o desenvolvimento de projetos de EA não formal. 

- levantar as experiências existentes e os recursos humanos potenciais; 

- definir as necessidades de recursos humanos e materiais; 

- definir parcerias para o financiamento; 

- realizar construção coletiva dos projetos; 

- realizar estudo de viabilidade; 

- implementar projetos, e; 

- proceder avaliação. 

4.9 - Recomendações 

São recomendadas as seguintes ações ou atividades: 

• a contratação de uma equipe para coordenar a implementação do Subprograma com 
profissionais que tenham experiência em educação ambiental formal e não formal; 

• a implementação do Subprograma antes do processo de implementação do ZEE do Norte do 
Estado do Tocantins, a fim de criar um meio sensibilizado para receber as propostas do ZEE; 

• o acompanhamento de todo o processo de implantação do ZEE; 

• a continuidade das atividades do Subprograma por pelo menos mais seis meses posteriores ao 
processo de implantação do ZEE, e serem retomadas a cada revisão deste; 
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• a realização de cursos para os professores com o início coincidente com o início do ano letivo, e 
que os cursos e workshops para o público não formal ocorram entre os meses de maio e 
setembro; 

• a capacitação dos técnicos das prefeituras no segundo ano de implantação do ZEE; 

• iniciar a implantação do Subprograma com as peças de divulgação como a exposição itinerante, 
a intensificação de notícias nos periódicos (jornais e semanários) e implementação da página 
web, bem como a preparação dos programas de rádio; 

• a realização das atividades do Subprograma por pelo menos três anos, a fim de que possam ser 
desenvolvidas de forma organizada; 

• manutenção por parte da Assessoria de Imprensa da Seplan de uma comunicação intensa com os 
executores do Subprograma. Caso não se veja como necessária este tipo de assessoria, um 
profissional desta área deve compor a equipe do Subprograma; 

• avaliação contínua e permanente ao longo da execução das atividades do Subprograma, a fim 
realimentá-lo de modo que seus objetivos propostos sejam alcançados, e; 

• definição de um cronograma, no qual se estabelecem as atividades por ordem de prioridade de 
desenvolvimento. 
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Quadro 10 - Objetivos gerais e específicos da educação ambiental formal e não formal 
Objetivo Geral Objetivos Específicos da  

Educação Ambiental Formal 
Objetivos Específicos da  

Educação Ambiental Não formal 

i) reconhecer o ZEE como um instrumento 
de planejamento ambiental, onde serão 
destacadas as potencialidades e 
fragilidades regionais e a importância 
estratégica desta área para a conservação 
do ecossistema do Estado do Tocantins; 

i) reconhecer o ZEE do Norte do 
Estado do Tocantins como um 
instrumento de planejamento 
ambiental, onde serão destacadas as 
potencialidades e fragilidades 
regionais e a importância estratégica 
desta área para a conservação do 
ecossistema do Estado do Tocantins, 
bem como para desenvolver as 
atividades econômicas de modo 
sustentável; 

ii) subsidiar teórica e metodologicamente 
em Educação Ambiental os professores e 
técnicos dos sistemas estadual e 
municipal de ensino do Norte do Estado 
do Tocantins; 

ii) subsidiar teórica e 
metodologicamente em Educação 
Ambiental os dirigentes e técnicos 
estaduais e municipais, das 
secretarias do Planejamento, 
Agricultura, Saúde, dentre outras, 
bem como os demais agentes sociais 
formadores de opinião (ONGs, 
OSCIPs, associações sindicais, 
associações empresariais, 
associações de moradores, dentre 
outros); 

iii) oportunizar momento de integração, 
interação e discussão entre professores, 
alunos, representantes dos setores 
públicos e atores sociais; 

iii) desenvolver a capacidade de 
resolução de conflitos e elaboração 
de consensos nas atividades em 
grupo; 

iv) incorporar a educação ambiental e as 
informações do ZEE nos projetos 
político pedagógicos das escolas do 
Norte do Estado do Tocantins; 

iv) utilizar outras linguagens como 
forma de registro e disseminação de 
informação sobre o ZEE do Norte do 
Estado do Tocantins; 

v) desenvolver habilidades de percepção 
ambiental, de análise crítica da realidade, 
de observação e registro de dados, 
utilizando outras linguagens como forma 
de registro de informação; 

v) incentivar o conhecimento das 
práticas das comunidades 
tradicionais e dos grupos indígenas, 
como forma de preservação 
ambiental; 

vi) desenvolver a capacidade de resolução 
de conflitos e elaboração de consensos 
nas atividades em grupo, tendo início 
com o grupo escolar e sendo expandido 
para a comunidade do entorno da escola; 

- Promover o 
conhecimento, a ação e a 
reflexão sobre as relações 
complexas do meio 
ambiente, sobretudo 
aquelas afetas à 
disponibilidade e escassez 
dos recursos naturais, bem 
como as potencialidades e 
fragilidades da Meso-
região do Norte do Estado 
do Tocantins, por meio de 
processos de divulgação 
de informação, 
sensibilização e educação 
do público escolar e da 
comunidade em geral, 
contando com a 
participação e 
compromisso da 
população, 
desenvolvimento do 
espírito participativo, 
compromissos social e 
ético de preservação e uso 
adequado dos recursos, na 
busca de alternativas de 
desenvolvimento 
sustentável com a 
implantação do 
Zoneamento Ecológico-
Econômico do Norte do 
Estado do Tocantins. 

 vii) incentivar a capacitação de recursos 
humanos das universidades/faculdades do 
Estado do Tocantins em EA (Educação 
Ambiental), com a finalidade de dar 
continuidade, acompanhamento e 
aprofundamento na formação de 
professores e técnicos com conhecimentos 
específicos da região, para intervir 
dinamicamente na concretização do ZEE. 

vi) desenvolver projetos de Educação 
Ambiental Não Formal na área 
abrangida pelo ZEE, em especial nas 
áreas críticas (de restrição de uso do 
solo, limítrofes às Unidades de 
Conservação, às áreas indígenas, 
dentre outras) visando a construção 
de alternativas de desenvolvimento 
com a participação da comunidade. 
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Quadro 11 - Objetivos específicos para a educação ambiental formal 
Resultados Esperados Objetivos Quantitativos Qualitativos Atividades Principais

i) reconhecer o ZEE como 
um instrumento de 
planejamento ambiental, 
onde serão destacadas as 
potencialidades e 
fragilidades regionais e a 
importância estratégica 
desta área para a 
conservação do 
ecossistema do Estado do 
Tocantins; 

• 90% dos professores e 
alunos com a capacidade de 
reconhecer a importância 
do ZEE ao longo da 
implementação do 
Subprograma 4 - 
Conscientização Ambiental.

• professores e alunos da 
região sensibilizados e 
envolvidos. 

• publicação de 
material didático; 

• exposição itinerante; 
• folders, cartazes, 

panfletos. 

ii) subsidiar teórica e 
metodologicamente em 
Educação Ambiental os 
professores e técnicos dos 
sistemas estadual e 
municipal de ensino do 
Norte do Estado do 
Tocantins; 

• 50% dos professores e 
técnicos municipais 
formados e capacitados 
para desenvolver 
diagnósticos sócio-
ambientais e programas de 
EA nas escolas, no primeiro 
ano de desenvolvimento do 
Subprograma de 
Conscientização Ambiental. 

• professores e técnicos 
capacitados e 
sensibilizados com 
envolvimento na 
implementação do ZEE; 

• compreensão por parte de 
alunos e professores da 
importância da temática 
ambiental. 

• cursos; 
• oficinas; 
• capacitação a 

distância, 
teleconferências. 

iii) oportunizar momento de 
integração, interação e 
discussão entre 
professores, alunos, 
representantes dos setores 
públicos e atores sociais; 

• 95% dos professores, 50% 
dos alunos, 100% dos 
técnicos e 50% das 
lideranças comunitárias do 
Norte do Estado do 
Tocantins assistindo as 
teleconferências. 

• propiciar uma discussão 
generalizada e uma 
divulgação ampla para 
todo o Estado do 
Tocantins do ZEE.  

• teleconferências. 

iv) incorporar a educação 
ambiental e as 
informações do ZEE nos 
projetos político 
pedagógicos das escolas 
do Norte do Estado do 
Tocantins; 

• 50% dos professores 
capacitados e 
desenvolvendo atividades 
de EA com envolvimento 
da comunidade; 

• 50% das escolas da região 
com os projetos políticos 
pedagógicos elaborados 
com inclusão de atividades 
de EA; 

• incorporação definitiva 
nos currículos escolares 
da EA e dos temas 
referidos ao ZEE. 

• oficinas; 
• cursos; 
• capacitação a 

distancia, 
teleconferências.  

v) desenvolver habilidades 
de percepção ambiental, 
de análise crítica da 
realidade, de observação e 
registro de dados, 
utilizando outras 
linguagens como forma de 
registro de informação; 

• 30% das escolas 
desenvolvendo 
manifestações artísticas 
(teatro, musica e pintura) 
sobre a importância do 
ZEE, no primeiro ano do 
Subprograma de 
Conscientização Ambiental.

• alunos e professores com 
a auto-estima alta e forte 
comprometimento com o 
desenvolvimento 
sustentável da região. 

• oficinas de 
percepção ambiental 
e de arte; 

• concurso literário, de 
teatro, etc. 

continua...
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...continuação Quadro 11 

Resultados Esperados Objetivos Quantitativos Qualitativos Atividades Principais

vi) desenvolver a 
capacidade de resolução de 
conflitos e elaboração de 
consensos nas atividades 
em grupo, tendo início 
com o grupo escolar e 
sendo expandido para a 
comunidade do entorno da 
escola; 

• 30% das escolas 
desenvolvendo projetos de 
EA, centrados na 
problemática ambiental do 
Norte do Estado do 
Tocantins; 

• 60% das escolas da região 
com a Agenda Ambiental 
elaborada; 

• professores capacitados 
para o desenvolvimento 
de pesquisa qualitativa, 
técnicas de percepção 
ambiental, resolução de 
conflitos, elaboração de 
consensos; 

• Professores e alunos 
sensibilizados sobre a 
importância do dialogo 
para a resolução de 
conflitos 

• motivação para incentivar 
a construção da Agenda 
21 Municipal. 

 

• elaboração da 
Agenda Ambiental 
Escolar; 

• Elaboração de 
diagnósticos nas 
escolas. 

vii) incentivar a capacitação 
de recursos humanos das 
universidades/faculdades 
do Estado do Tocantins em 
EA (Educação Ambiental), 
com a finalidade de dar 
continuidade, 
acompanhamento e 
aprofundamento na 
formação de professores e 
técnicos com 
conhecimentos específicos 
da região, para intervir 
dinamicamente na 
concretização do ZEE. 

• 50% dos cursos de 
formação de professores 
incorporando a dimensão 
ambiental no processo de 
capacitação; 

• 30% dos professores 
universitários capacitados 
em EA; 

• desenvolvimento de 
pesquisas sobre o Norte do 
Estado do Tocantins. 

• o ZEE incorporado como 
elemento de 
planejamento ambiental 
nas universidades; 

• professores capacitados 
para o desenvolvimento 
de pesquisa qualitativa 
ambiental, técnicas de 
percepção ambiental, 
resolução de conflitos, 
elaboração de consensos 
e propostas de 
alternativas de 
desenvolvimento 
sustentável. 

• cursos; 
• teleconferências; 
• oficinas. 
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Quadro 12 - Objetivos específicos para a educação ambiental não formal 
Resultados Esperados Objetivos Quantitativos Qualitativos Resultados Esperados 

i) reconhecer o ZEE do Norte do 
Estado do Tocantins como um 
instrumento de planejamento 
ambiental, onde serão 
destacadas as potencialidades e 
fragilidades regionais e a 
importância estratégica desta 
área para a conservação do 
ecossistema do Estado do 
Tocantins, bem como para 
desenvolver as atividades 
econômicas de modo 
sustentável; 

• 75% da população capaz de 
reconhecer as 
potencialidades e 
fragilidades da região e o 
ZEE como instrumento de 
planejamento e 
ordenamento territorial.  

• envolvimento da 
população na 
preservação e 
desenvolvimento 
sustentável da região 

• Divulgação da 
problemática em peças 
publicitárias de rádio, 
carros de som, jornais, 
TV, cartazes, cartilhas, 
etc. 

ii) subsidiar teórica e 
metodologicamente em 
educação ambiental os 
dirigentes e técnicos estaduais 
e municipais, das secretarias 
do Planejamento, Agricultura, 
Saúde, dentre outras, bem 
como os demais agentes 
sociais formadores de opinião 
(ONGs, OSCIPs, associações 
sindicais, associações 
empresariais, associações de 
moradores, dentre outros); 

• 80% dos técnicos e 
dirigentes capacitados em 
EA. 

• inserção da dimensão 
ambiental nas 
políticas publicas dos 
municípios do Norte 
do Estado do 
Tocantins; 

• programas de EA 
integrados entre as 
diversas secretarias e 
instituições sociais e 
empresas. 

• cursos; 
• oficinas; 
• workshop. 

iii) desenvolver a capacidade de 
resolução de conflitos e 
elaboração de consensos nas 
atividades em grupo; 

• 30% dos técnicos e lideres 
comunitários com 
conhecimento de técnicas 
de resolução de conflitos e 
compreensão da existência 
de diversos pontos de vista 
sobre um mesmo assunto. 

• desenvolver a 
consciência da 
importância da 
elaboração de 
consensos para a 
implementação do 
desenvolvimento 
sustentável. 

• cursos; 
• oficinas; 
• workshop. 

iv) utilizar outras linguagens 
como forma de registro e 
disseminação de informação 
sobre o ZEE do Norte do 
Estado do Tocantins; 

• 100% dos municípios 
atendidos com a exposição; 

• 100% das instituições 
publicas estaduais e 
municipais e 80% das 
instituições privadas com 
acesso a página web e 
recebendo informações por 
meio da news letter; 

• 95% dos vídeos sendo 
utilizados no Estado. 

• sensibilização e 
conscientização da 
população; 

• disponibilização das 
informações sobre o 
ZEE; 

• conhecimento e 
participação da 
população no 
planejamento do 
desenvolvimento 
sustentável. 

• exposição itinerante; 
• página web; 
• news letter; 
• produção de vídeos e 

teleconferências; 
• teatro; 
• poesia; 
• pintura, etc. 

continua...
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...continuação Quadro 12 

Resultados Esperados Objetivos Quantitativos Quantitativos Resultados Esperados 

v) incentivar o conhecimento 
das práticas das comunidades 
tradicionais e dos grupos 
indígenas, como forma de 
preservação ambiental; 

• 70% das comunidades 
tradicionais, quilombolas e 
indígenas participando das 
feiras de divulgação de 
praticas tradicionais; 

• Crescimento em 20% da 
pesquisa realizada com as 
populações tradicionais. 

• divulgação de 
praticas alternativas 
de desenvolvimento 
sustentável com os 
recursos da região; 

• apropriação de 
praticas e 
conhecimentos 
alternativos por parte 
da população; 

• aumento da 
sensibilidade e 
respeito ao 
conhecimento 
tradicional. 

• feiras, pesquisas, troca 
de informações, 
apresentação de 
manifestações culturais.

vi) desenvolver projetos de 
educação ambiental não formal 
na área abrangida pelo ZEE, 
em especial nas áreas críticas 
(de restrição de uso do solo, 
limítrofes às Unidades de 
Conservação, às áreas 
indígenas, dentre outras) 
visando a construção de 
alternativas de 
desenvolvimento com a 
participação da comunidade. 

 

• 50% das Unidades de 
Conservação e áreas de 
fragilidade ambiental com 
projetos de EA em 
desenvolvimento. 

• maior consciência 
sobre a necessidade 
de preservação da 
biodiversidade, 
mananciais, proteção 
de recursos hídricos, 
florestais e 
paisagísticos; 

• implantação de 
novas alternativas de 
desenvolvimento 
econômico adequado 
aos recursos da 
região. 

• desenvolvimento e 
implantação de projetos 
de EA no entorno das 
unidades de 
conservação da região. 
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Quadro 13 - Avaliação de resultados da educação ambiental formal 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Resultados 

Meios de 
Verificação 

i) reconhecer o 
ZEE como um 
instrumento de 
planejamento 
ambiental, onde 
serão 
destacadas as 
potencialidades 
e fragilidades 
regionais e a 
importância 
estratégica 
desta área para 
a conservação 
do ecossistema 
do Estado do 
Tocantins; 

 

• Confecção de exposição com característica 
itinerante, contendo os dados sobre o ZEE, para 
ser levada para escolas. Trabalhar os dados com 
os alunos, nas diversas disciplinas. 

- levantar e organizar dados relevantes sobre o 
ZEE; tratamento didático pedagógico dos dados; 
realizar confecção física dos componentes da 
exposição (baner maquetes, cartazes); organizar 
e divulgar evento. 

• Publicação de material didático (cartilhas, jogos, 
estórias) específico para ser utilizado nas escolas 
da região. 

- preparar material; proceder tratamento 
pedagógico; realizar adequação da linguagem 
escrita, gráfica e fotográfica; promover criação 
de um personagem símbolo do ZEE; realizar 
adequação do material para educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio. 

• Peças de divulgação (cartazes, panfletos, folders) 
para professores e alunos sobre o ZEE. 

- preparar material; proceder tratamento 
pedagógico; realizar adequação da linguagem 
escrita, gráfica e fotográfica. 

• -finalização da 
produção da 
exposição como 
material didático e de 
sensibilização no 
prazo estabelecido e 
de acordo com os 
padrões de qualidade 
exigidos para um 
material de 
divulgação 
permanente; 

• -material didático 
produzido a adaptado 
aos diversos públicos 
escolares; 

• -personagem símbolo 
do ZEE criado e 
divulgado; 

• -material de 
divulgação 
produzido e 
distribuído. 

• relatório 
Técnico; 

• cumprimento 
do 
cronograma 
físico 
financeiro; 

• enquete sobre 
o 
conhecimento 
do publico 
escolar a 
respeito da 
personagem 
símbolo do 
ZEE; 

• numero de 
cartilhas jogos 
e estórias 
publicadas e 
divulgadas. 

ii) subsidiar 
teórica e 
metodologicam
ente em 
educação 
ambiental os 
professores e 
técnicos dos 
sistemas 
estadual e 
municipal de 
ensino do Norte 
do Estado do 
Tocantins; 

• Cursos de formação de multiplicadores em 
educação ambiental. Presenciais e semi-
presenciais. 

- Alternativas: 
a) Carga horária 180h. 80h presenciais divididos 

em duas etapas de 40h e 100h à distância para 
estudo de material e elaboração de projetos de 
EA. Turmas de até 40 alunos. 

b) Carga horária de 120h. 3 Cursos seqüenciais 
presenciais de 40h. Turmas de ate 40 alunos 

c) Carga horária de 230 horas. Curso básico de 
EA à distancia (com atividades interativas). 
Turmas mínimas de 500 alunos. 

- Conteúdos: 
Modulo 1: Fundamentos da Educação 
Ambiental; 
Módulo 2: Metodologias da Educação 
Ambiental;  
Módulo 3: Elaboração de projetos de EA. 

- Ações: 
identificar necessidades de formação; 
determinar numero de pessoas a serem formadas 
em função do numero de escolas nos municípios; 
definir locais sedes dos cursos; definir equipe 
para preparar e ministrar o curso; selecionar 
participantes; elaborar e reproduzir material. 

• desempenho dos 
professores; 

• número de pessoas 
capacitadas nas 
diferentes 
modalidades de 
cursos; 

• curso básico à 
distancia elaborado e 
executado; 

• número de projetos 
de EA em execução 
nas escolas. 

• avaliações 
através de 
exames-teste, 
trabalhos 
temáticos e 
projetos 
desenvolvidos 
nas escolas; 

• relatório final 
de cada curso, 
da 
coordenação 
do 
Subprograma; 

• formulário de 
avaliação a ser 
aplicada aos 
participantes 
ao final de 
cada curso. 

continua...
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...continuação Quadro 13 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Resultados 

Meios de 
Verificação 

iii) oportunizar 
momento de 
integração, 
interação e 
discussão entre 
professores, 
alunos, 
representantes 
dos setores 
públicos e 
atores sociais; 

• Teleconferências com 2h de duração, em circuito 
nacional Embratel. 

- contratar equipe de produção e infra-estrutura; elaborar e 
selecionar vídeos; identificar temas relevantes; selecionar 
palestrantes; executar teleconferência; gravar 
teleconferências em vídeo para difusão posterior. 

• número de 
interações em 
tempo real dos 
participantes; 

• vídeo das 
teleconferências. 

• relatório de 
interatividade 
nas 
teleconferênci
as; 

• relatórios da 
assessoria de 
comunicação. 

iv) incorporar a 
educação 
ambiental e as 
informações do 
ZEE nos 
projetos 
político 
pedagógicos 
das escolas do 
Norte do Estado 
do Tocantins; 

• Oficina pedagógica para elaboração do projeto político-
pedagógico da escola, tendo como base a EA e o ZEE do 
Norte do Estado do Tocantins. Oficinas por sub-região, 
com ate 30 participantes, 20h de duração. 

- selecionar participantes (diretores, professores e 
coordenadores pedagógicos); definir equipe executora; 
selecionar locais para as oficinas; elaborar e reproduzir 
material. 

• EA e ZEE 
incorporados aos 
projetos políticos 
pedagógicos das 
escolas. 

• relatórios das 
escolas; 

• Relatórios das 
secretarias 
municipais de 
educação. 

v) desenvolver 
habilidades de 
percepção 
ambiental, de 
análise crítica 
da realidade, de 
observação e 
registro de 
dados, 
utilizando 
outras 
linguagens 
como forma de 
registro de 
informação; 

• Oficinas de percepção ambiental. Oficina por sub-região, 
com ate 20 participantes, 16h de duração. 

- identificar participantes; definir equipe executora; 
selecionar locais a serem visitados; levantar problemática 
existente; preparar e reproduzir material. 

• Criação de roteiros e trilhas regionais/municipais, para 
estimular a observação do ambiente do Norte do Estado 
do Tocantins. 

- incentivar as prefeituras municipais a definir e elaborar 
trilhas educativas e de ecoturismo em parceria com a 
iniciativa privada; identificar os locais de relevante 
interesse ecológico, paisagístico, cultural e histórico; 
definir a trilha; instalar infra-estrutura compatível e 
capacitar guias. 

• Oficinas de arte para tratar de temas ambientais, tendo 
manisfestações artísticas como eixo o ZEE do Norte do 
Estado do Tocantins. Oficina por sub-região, com ate 20 
participantes, 16 h de duração. 

- identificar participantes; definir equipe executora; 
preparar e reproduzir material. 

• Concurso literário dirigido a todas as escolas da região. 
- Modalidades: conto, poesia, crônica, dentre outros. 

Premiação por modalidade e nível escolar. 
elaborar e divulgar regras; definir júri; receber trabalhos; 

analisar e selecionar trabalhos; publicar trabalhos 
premiados. 

• Festival de teatro escolar. Premiação por modalidade e 
nível escolar. 

- elaborar e divulgar regras; definir júri; analisar e 
selecionar trabalhos; realizar premiação; apresentar e 
publicar trabalhos premiados. 

• numero de 
professores 
capacitados nas 
oficinas; 

• trilhas criadas e 
guias 
capacitados; 

• concurso literário 
e festival de 
teatro realizado. 

• resultados do 
desempenho 
dos alunos nos 
trabalhos 
propostos; 

• relatórios dos 
Professores; 

• resultados dos 
concursos 
publicados; 

• resultados do 
concurso e 
festivais 
avaliados; 

• número de 
escolas 
envolvidas na 
preparação; 

• numero de 
participantes 
em cada 
atividade. 

continua... 
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...continuação Quadro 4.5.  

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Resultados 

Meios de 
Verificação 

vi) desenvolver 
a capacidade 
de resolução 
de conflitos e 
elaboração de 
consensos nas 
atividades em 
grupo, tendo 
início com o 
grupo escolar e 
sendo 
expandido para 
a comunidade 
do entorno da 
escola; 

•  Elaboração da Agenda Ambiental Escolar 
- elaborar questionário e tabular dados; identificar 

problemas e elaborar relatório; divulgar dados do 
relatório; reunião da escola para construção de 
consensos; reunião de representante da escola e da 
comunidade com os agentes públicos para resolução dos 
problemas. 

• agenda 
ambiental 
escolar 
elaborada; 

• capacidade de 
contextualização
, 
problematização
. 

• relatórios de 
acompanhamen
to do 
Subprograma. 

vii) incentivar a 
capacitação de 
recursos 
humanos das 
universidades/f
aculdades do 
Estado do 
Tocantins em 
EA (Educação 
Ambiental), 
com a 
finalidade de 
dar 
continuidade, 
acompanhame
nto e 
aprofundament
o na formação 
de professores 
e técnicos com 
conhecimentos 
específicos da 
região, para 
intervir 
dinamicamente 
na 
concretização 
do ZEE 

• Cursos de especialização e pós-graduação em EA na 
Universidade Federal e/ ou instituições particulares com 
campus na região.  

- Curso de 360h para especialistas em EA com ênfase no 
Norte do Estado do Tocantins. 
o definir grade curricular: aprovação do MEC; definir 

corpo docente; selecionar participantes. 
• Cursos de extensão dirigidos aos estudantes 

universitários e técnicos de nível médio. 
- Cursos de 50h para aprofundar os conhecimentos em EA 

e sua intersecção com a problemática especifica do Norte 
do Estado do Tocantins. 
o definir temas prioritários; definir grade curricular; 

aprovação na universidade/faculdade; definir corpo 
docente; selecionar participantes. 

• Cursos de atualização em EA para os professores 
universitários que trabalham com formação de docentes 
na região. 

- Cursos modulares presenciais, semipresenciais ou à 
distância para atender as necessidades de atualização de 
docentes universitários responsáveis pela formação dos 
professores. 
o definir temas prioritários; definir grade curricular; 

aprovação na universidade/faculdade; definir corpo 
docente; selecionar participantes (presenciais ou 
semipresenciais). 

- Cursos à distância. 
o contratar equipe e infraestrutura (entorno virtual, 

home page, tutoria); elaborar material didático; 
proceder divulgação e inscrição; selecionar 
participantes; proceder editoração, publicação e envio 
do material; relizar acompanhamento e avaliação 
parcial e final. 

• numero de 
professores e 
técnicos 
capacitados nas 
diversas 
modalidades de 
cursos; 

• incorporação da 
educação 
ambiental nos 
currículos de 
formação de 
professores das 
universidades; 

• curso à 
distância 
elaborado com 
possibilidades 
de replicações 
múltiplas. 

• avaliação final 
dos alunos; 

• relatórios dos 
setores de 
Recursos 
Humanos das 
diversas 
secretarias 
municipais. 
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Quadro 14 - Avaliação de resultados da educação ambiental não formal 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Resultados 

Meios de 
Verificação 

i) reconhecer o ZEE do 
Norte do Estado do 
Tocantins como um 
instrumento de 
planejamento ambiental, 
onde serão destacadas as 
potencialidades e 
fragilidades regionais e a 
importância estratégica 
desta área para a 
conservação do 
ecossistema do Estado do 
Tocantins, bem como 
para desenvolver as 
atividades econômicas de 
modo sustentável; 

• Programas de radio local/regional de 
caráter interativo. 

- incentivar parcerias entre as prefeituras e 
os meios de comunicação locais para 
divulgar o ZEE e seus impactos; preparar 
material a ser divulgado; preparar artigos 
e notícias sobre o ZEE para divulgação 
periódica à população sobre o 
planejamento regional; promover 
concurso de jingle sobre o ZEE; 
incentivar e estabelecer parcerias para 
promover programas de entrevistas e 
mesas redondas sobre a temática do ZEE, 
bem como sobre as atividades deste 
Subprograma; veicular informações e 
chamadas rápidas (até 30 segundos) 
sobre o ZEE nos diversos meios de 
comunicação (rádios, auto-falantes, 
carros de som, TV regional, dentre 
outros). 

 

• material de 
divulgação 
produzido e adaptado 
aos diversos 
públicos; 

• material de 
divulgação 
produzido e 
distribuído; 

• numero de rádios e 
jornais publicando 
informação sobre o 
ZEE; 

• numero de noticias 
publicadas por mês 
dos diversos 
Subprogramas do 
ZEE. 

• relatório 
técnico; 

• quantidade de 
notícia 
veiculadas em 
jornal, rádio e 
carros de som; 

• enquete sobre o 
conhecimento 
do publico em 
geral da região 
em relação ao 
ZEE; 

• numero de 
cartazes, 
panfletos e 
folders 
publicados e 
divulgados. 

ii) subsidiar teórica e 
metodologicamente em 
educação ambiental os 
dirigentes e técnicos 
estaduais e municipais, 
das secretarias do 
Planejamento, 
Agricultura, Saúde, 
dentre outras, bem como 
os demais agentes sociais 
formadores de opinião 
(ONGs, OSCIPs, 
associações sindicais, 
associações empresariais, 
associações de 
moradores, dentre 
outros); 

• Cursos de formação de multiplicadores 
em educação ambiental. Modalidade 
presencial, com até 40 participantes por 
turma. Carga horária 40h. 

- Público: lideranças comunitárias, 
formadores de opinião, membros de 
ONG´s, empresas e técnicos do governo. 
identificar as necessidades de formação; 
estabelecer numero de pessoas a serem 
formadas em função do numero de 
instituições publicas e privadas nos 
municípios, definir os locais sedes dos 
cursos; definir a equipe para preparar e 
ministrar o curso; selecionar os 
participantes; elaborar e reproduzir 
material. 

• desempenho dos 
técnicos; 

• número de pessoas 
capacitadas nas 
diferentes 
modalidades de 
cursos; 

• curso básico a 
distancia elaborado e 
executado. 

• avaliações 
através de 
exames-teste, 
trabalhos 
temáticos e 
projetos 
desenvolvidos 
nas secretarias e 
municípios; 

• relatório final 
de cada curso, 
da coordenação 
do 
Subprograma; 

• formulário de 
avaliação 
aplicado aos 
participantes ao 
final de cada 
curso. 

continua...
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...continuação Quadro 4.6 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Resultados 

Meios de 
Verificação 

iii) desenvolver a 
capacidade de resolução 
de conflitos e 
elaboração de 
consensos nas 
atividades em grupo; 

• Teleconferências com 2h de duração, em 
circuito nacional Embratel. Discussão de 
metodologias para a resolução de 
conflitos. 

- contratar equipe de produção e infra-
estrutura; elaborar e selecionar vídeos; 
identificar temas relevantes; selecionar 
palestrantes; gravar teleconferências em 
vídeo para difusão posterior. 
• Workshop com a finalidade de 

sensibilizar e envolver os diferentes 
agentes sociais no processo de 
implantação do ZEE. 

- Público: prefeitos, secretários municipais, 
Legislativo Municipal, membros dos 
comitês de bacias hidrográficas, 
produtores rurais e agro-empresários, e 
demais tomadores de decisão local. 
destacar: legislação ambiental; atividades 
econômicas a serem estimuladas na área 
do ZEE; mapeamento das áreas com 
restrição de uso; ZEE; experiências 
positivas de desenvolvimento sustentável. 
• Workshop por sub-regiões com até 20 

participantes, 16h de duração. 
- identificar participantes; definir equipe 

executora; selecionar locais dos eventos; 
levantar problemática existente; preparar e 
reproduzir material. 

• número de interações 
em tempo real dos 
participantes; 

• vídeo das 
teleconferências; 

• identificação dos 
potenciais conflitos 
regionais; 

• reconhecimento da 
existência de 
diferentes pontos de 
vista de acordo com 
os interesses 
específicos; 

• recursos humanos 
sensibilizados e 
capacitados para o 
reconhecimento de 
conflitos e 
elaboração de 
soluções 
consensuadas. 

• relatório de 
interatividade 
nas 
teleconferências;

• relatórios do 
workshop; 

• avaliação dos 
participantes. 

iv) utilizar outras 
linguagens como forma 
de registro e 
disseminação de 
informação sobre o ZEE 
do Norte do Estado do 
Tocantins; 

• Exposição itinerante. 
- levantar e organizar dados relevantes 

sobre o ZEE; realizar tratamento didático-
pedagógico dos dados; proceder a 
confecção física dos componentes da 
exposição; organizar e divulgar evento. 
• Produção de vídeo. 
• Pagina web.  

• EA e ZEE 
incorporados aos 
projetos intersetoriais 
do Estado e das 
prefeituras da região; 

• disseminação de 
informação; 

• sensibilização da 
comunidade em geral 
sobre a importância 
do ZEE. 

• numero de 
exposições 
realizadas nos 
municípios e 
participação do 
publico; 

• relatórios das 
secretarias; 

• pesquisa de 
opinião sobre o 
grau de 
conhecimento da 
população sobre 
o ZEE do Norte 
do Estado do 
Tocantins.  

continua...
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...continuação Quadro 4.6 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Resultados 

Meios de 
Verificação 

v) incentivar o 
conhecimento das 
práticas das 
comunidades 
tradicionais e dos 
grupos indígenas, como 
forma de preservação 
ambiental; 

• Pesquisa participante para levantar as 
experiências de praticas sustentáveis das 
populações tradicionais. 

- levantar e divulgar dados existentes; 
incentivar a realização de pesquisas nas 
comunidades; organizar, sistematizar e 
disponibilizar o conhecimento. 

• Organização de feiras para divulgação de 
praticas sustentáveis e produtos da área do 
ZEE do Norte do Estado do Tocantins. 

- promover oficinas de produção; 
- organizar e promover exposição e venda dos 

produtos; 
- organizar troca de informações; 
- organizar apresentação das diversas 

manifestações culturais: 
definir equipe respondável; identificar 
experiências; estabelecer parcerias para 
financiamento dos eventos; escolher locais 
para a realização das feiras; executar 
atividade e avaliação final. 

• sistematização e 
divulgação de 
informações sobre 
experiências 
exitosas de práticas 
sustentáveis; 

• conhecimento e 
potencial 
reprodução de 
praticas diversas e 
sustentáveis; 

• sensibilização e 
valorização da 
diversidade cultural; 

• respeito às 
comunidades 
tradicionais e suas 
formas de relação 
com a natureza. 

• numero de 
pesquisas 
desenvolvidas; 

• numero de 
participantes em 
cada atividade. 

 

vi) desenvolver projetos 
de educação ambiental 
não formal na área 
abrangida pelo ZEE, em 
especial nas áreas 
críticas (de restrição de 
uso do solo, limítrofes 
às Unidades de 
Conservação, às áreas 
indígenas, dentre outras) 
visando a construção de 
alternativas de 
desenvolvimento com a 
participação da 
comunidade. 

•  Estabelecer áreas prioritárias para o 
desenvolvimento de projetos de EA não 
formal. 

- levantar as experiências existentes e os 
recursos humanos potenciais; definir as 
necessidades de recursos humanos e 
materiais; definir parcerias para o 
financiamento; realizar construção coletiva 
dos projetos, realizar estudo de viabilidade; 
implementar projetos, proceder avaliação. 

• projetos de EA não 
formal 
implementados nas 
Unidades de 
Conservação e áreas 
criticas, com 
envolvimento da 
comunidade; 

• amenizar a pressão 
antrópica sobre as 
áreas de risco e de 
relevante interesse 
ecológico. 

• relatórios de 
acompanhamento 
do Subprograma; 

• numero de 
Projetos de EA 
nas Unidades de 
Conservação 
implementados 
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Quadro 15 - Avaliação do processo de educação ambiental formal 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Resultados 

Meios de 
Verificação 

i) reconhecer o ZEE como 
um instrumento de 
planejamento ambiental, 
onde serão destacadas as 
potencialidades e 
fragilidades regionais e a 
importância estratégica 
desta área para a 
conservação do 
ecossistema do Estado do 
Tocantins; 

•  Confecção de exposição com característica 
itinerante, contendo os dados sobre o ZEE, 
para ser levada para escolas. Trabalhar os 
dados com os alunos, nas diversas disciplinas.

- levantar e organizar dados relevantes sobre o 
ZEE; tratamento didático pedagógico dos 
dados; realizar confecção física dos 
componentes da exposição (baner maquetes, 
cartazes); organizar e divulgar evento. 

• Publicação de material didático (cartilhas, 
jogos, estórias) específico para ser utilizado 
nas escolas da região. 

- preparar material; proceder tratamento 
pedagógico; realizar adequação da linguagem 
escrita, gráfica e fotográfica; promover 
criação de um personagem símbolo do ZEE; 
realizar adequação do material para educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

• Peças de divulgação (cartazes, panfletos, 
folders) para professores e alunos sobre o 
ZEE. 

- preparar material; proceder tratamento 
pedagógico; realizar adequação da linguagem 
escrita, gráfica e fotográfica. 

• contratação da 
equipe que 
confeccionará a 
exposição; 

• preparação de 
material didático; 

• folders 
desenhados, 
roteiro das 
cartilhas 
elaborado, estórias 
levantadas em 
processo de 
adequação 
didática; 

• peças de 
Divulgação 
elaboradas e 
distribuídas entre 
o publico objetivo 
do Subprograma, 
nos primeiros 6 
meses de 
execução. 

• termos de 
referência 
assinados; 

• relatório parcial 
do Subprograma;

• numero de 
cartazes 
distribuídos. 

continua...
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...continuação Quadro 15 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Resultados 

Meios de 
Verificação 

ii) subsidiar teórica e 
metodologicamente em 
educação ambiental os 
professores e técnicos dos 
sistemas estadual e 
municipal de ensino do 
Norte do Estado do 
Tocantins; 

•  Cursos de formação de multiplicadores em 
educação ambiental. Presenciais e semi-
presenciais. 

- Alternativas: 
a) Carga horária 180h. 80h presenciais 

divididos em duas etapas de 40h e 100h à 
distância para estudo de material e 
elaboração de projetos de EA. Turmas de 
até 40 alunos. 

b) Carga horária de 120h. 3 Cursos 
seqüenciais presenciais de 40h. Turmas de 
ate 40 alunos 

c) Carga horária de 230 horas. Curso básico 
de EA à distancia (com atividades 
interativas). Turmas mínimas de 500 
alunos. 

- Conteúdos: 
Modulo 1: Fundamentos da Educação 
Ambiental; 
Módulo 2: Metodologias da Educação 
Ambiental;  
Módulo 3: Elaboração de projetos de EA. 

- Ações: 
identificar necessidades de formação; 
determinar numero de pessoas a serem 
formadas em função do numero de escolas 
nos municípios; definir locais sedes dos 
cursos; definir equipe para preparar e 
ministrar o curso; selecionar participantes; 
elaborar e reproduzir material. 

• definição dos 
conteúdos dos 
cursos, 
presenciais, semi-
presenciais e a 
distancia no 
primeiro ano do 
programa; 

• definição de 
cronograma de 
datas de execução 
de cursos ao longo 
do Subprograma. 

• definição de tipo, 
numero e 
modalidade dos 
diferentes cursos; 

• contratação das 
equipes 
responsáveis pela 
elaboração do 
material didático. 

• termos de 
referencia 
elaborados; 

• cursos definidos 
e programados; 

• cronograma de 
datas 
estabelecido; 

• pessoal para 
ministrar os 
cursos 
contratados; 

• material didático 
preparado. 

iii) oportunizar momento 
de integração, interação e 
discussão entre 
professores, alunos, 
representantes dos setores 
públicos e atores sociais; 

• Teleconferências com 2h de duração, em 
circuito nacional Embratel. 

- contratar equipe de produção e infra-
estrutura; elaborar e selecionar vídeos; 
identificar temas relevantes; selecionar 
palestrantes; executar teleconferência; gravar 
teleconferências em vídeo para difusão 
posterior. 

• definição do 
roteiro e temas das 
teleconferências; 

• cronograma de 
datas das 
teleconferências. 

• cronograma de 
datas das 
teleconferências.

iv) incorporar a educação 
ambiental e as 
informações do ZEE nos 
projetos político 
pedagógicos das escolas 
do Norte do Estado do 
Tocantins;  

• Oficina pedagógica para elaboração do 
projeto político-pedagógico da escola, tendo 
como base a EA e o ZEE do Norte do Estado 
do Tocantins. Oficinas por sub-região, com 
ate 30 participantes, 20h de duração. 

- selecionar participantes (diretores, 
professores e coordenadores pedagógicos); 
definir equipe executora; selecionar locais 
para as oficinas; elaborar e reproduzir 
material. 

• contratação da 
equipe responsável 
pela oficina; 

• seleção dos 
participantes; 

• escolas 
sensibilizadas e 
envolvidas; 

• locais 
selecionados; 

• material elaborado. 

• relatórios das 
secretarias 
municipais e dos 
diretores das 
escolas. 

 

continua...
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...continuação Quadro 15 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Resultados 

Meios de 
Verificação 

v) desenvolver 
habilidades de 
percepção ambiental, 
de análise crítica da 
realidade, de 
observação e registro 
de dados, utilizando 
outras linguagens 
como forma de 
registro de 
informação; 

• Oficinas de percepção ambiental. 
Oficina por sub-região, com ate 20 
participantes, 16h de duração. 

- identificar participantes; definir equipe 
executora; selecionar locais a serem 
visitados; levantar problemática 
existente; preparar e reproduzir 
material. 

• Criação de roteiros e trilhas 
regionais/municipais, para estimular a 
observação do ambiente do Norte do 
Estado do Tocantins. 

- incentivar as prefeituras municipais a 
definir e elaborar trilhas educativas e 
de ecoturismo em parceria com a 
iniciativa privada; identificar os locais 
de relevante interesse ecológico, 
paisagístico, cultural e histórico; 
definir a trilha; instalar infra-estrutura 
compatível e capacitar guias. 

• Oficinas de arte para tratar de temas 
ambientais, tendo manisfestações 
artísticas como eixo o ZEE do Norte 
do Estado do Tocantins. Oficina por 
sub-região, com ate 20 participantes, 
16 h de duração. 

- identificar participantes; definir equipe 
executora; preparar e reproduzir 
material. 

• Concurso literário dirigido a todas as 
escolas da região. 

- Modalidades: conto, poesia, crônica, 
dentre outros. Premiação por 
modalidade e nível escolar. 
elaborar e divulgar regras; definir júri; 
receber trabalhos; analisar e selecionar 
trabalhos; publicar trabalhos 
premiados. 

•Festival de teatro escolar. Premiação 
por modalidade e nível escolar. 

- elaborar e divulgar regras; definir júri; 
analisar e selecionar trabalhos; realizar 
premiação; apresentar e publicar 
trabalhos premiados. 

• contratação da 
equipe responsável 
pela oficina; 

• seleção dos 
participantes; 

• numero de escolas 
sensibilizadas e 
envolvidas; 

• locais 
selecionados; 

• cronograma 
estabelecido para a 
realização de 
trilhas educativas e 
turísticas. 

• júri e regulamento 
dos concursos 
estabelecidos; 

• prêmios definidos. 

• número de escolas 
interessadas em 
participar das 
oficinas; 

• termos de referência 
elaborados; 

• parcerias com as 
secretarias 
municipais de 
educação 
estabelecidas; 

• infraestrutura 
municipal definida 
nos locais de 
discussão das 
oficinas; 

• alocação de recursos 
nos municípios para 
a elaboração das 
trilhas; 

• contratação de 
serviços de terceiros 
para execução das 
trilhas; 

• publicação do 
roteiro; 

• numero de escolas 
envolvidas com a 
realização do 
concurso literário; 

• número de grupos 
de teatro escolar 
propostos. 

continua...
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...continuação Quadro 15 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Resultados 

Meios de 
Verificação 

vi) desenvolver a 
capacidade de 
resolução de conflitos 
e elaboração de 
consensos nas 
atividades em grupo, 
tendo início com o 
grupo escolar e sendo 
expandido para a 
comunidade do 
entorno da escola; 

•  Elaboração da Agenda Ambiental 
Escolar 

- elaborar questionário e tabular dados; 
identificar problemas e elaborar 
relatório; divulgar dados do relatório; 
reunião da escola para construção de 
consensos; reunião de representante da 
escola e da comunidade com os 
agentes públicos para resolução dos 
problemas. 

• diagnósticos 
escolares para a 
Agenda Ambiental 
em processo de 
elaboração. 

• relatórios parciais 
dos professores 
responsáveis. 

continua...
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...continuação Quadro 15  

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Resultados Meios de Verificação

vii) incentivar a 
capacitação de recursos 
humanos das 
universidades/faculdad
es do Estado do 
Tocantins em EA 
(Educação Ambiental), 
com a finalidade de dar 
continuidade, 
acompanhamento e 
aprofundamento na 
formação de 
professores e técnicos 
com conhecimentos 
específicos da região, 
para intervir 
dinamicamente na 
concretização do ZEE. 

• Cursos de especialização e pós-
graduação em EA na Universidade 
Federal e/ ou instituições particulares 
com campus na região. 

- Curso de 360h para especialistas em 
EA com ênfase no Norte do Estado do 
Tocantins. 
o definir grade curricular: aprovação 

do MEC; definir corpo docente; 
selecionar participantes. 

• Cursos de extensão dirigidos aos 
estudantes universitários e técnicos de 
nível médio. 

- Cursos de 50h para aprofundar os 
conhecimentos em EA e sua 
intersecção com a problemática 
especifica do Norte do Estado do 
Tocantins. 
o definir temas prioritários; definir 

grade curricular; aprovação na 
universidade/faculdade; definir 
corpo docente; selecionar 
participantes. 

• Cursos de atualização em EA para os 
professores universitários que 
trabalham com formação de docentes 
na região. 

- Cursos modulares presenciais, 
semipresenciais ou à distância para 
atender as necessidades de 
atualização de docentes universitários 
responsáveis pela formação dos 
professores. 
o definir temas prioritários; definir 

grade curricular; aprovação na 
universidade/faculdade; definir 
corpo docente; selecionar 
participantes (presenciais ou 
semipresenciais). 

- Cursos à distância. 
o contratar equipe e infraestrutura 

(entorno virtual, home page, 
tutoria); elaborar material didático; 
proceder divulgação e inscrição; 
selecionar participantes; proceder 
editoração, publicação e envio do 
material; relizar acompanhamento 
e avaliação parcial e final. 

 

• elaboração dos 
projetos de cursos 
pelas 
universidades; 

• definição dos 
conteúdos dos 
cursos, presenciais, 
semi-presenciais e 
a distancia no 
primeiro ano do 
Subprograma; 

• definição de 
cronograma de 
datas de execução 
de cursos ao longo 
do Subprograma; 

• definição de tipo, 
numero e 
modalidade dos 
diferentes cursos; 

• definição da equipe 
responsável. 

• andamento para 
aprovação dos 
projetos de cursos 
na universidade e no 
MEC. 
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Quadro 16 - Avaliação do processo de educação ambiental não formal 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Progresso Meios deVerificação

i) reconhecer o ZEE do 
Norte do Estado do 
Tocantins como um 
instrumento de 
planejamento 
ambiental, onde serão 
destacadas as 
potencialidades e 
fragilidades regionais 
e a importância 
estratégica desta área 
para a conservação do 
ecossistema do Estado 
do Tocantins, bem 
como para 
desenvolver as 
atividades 
econômicas de modo 
sustentável; 

• Programas de radio 
local/regional de caráter 
interativo. 

- incentivar parcerias entre as 
prefeituras e os meios de 
comunicação locais para 
divulgar o ZEE e seus impactos; 
preparar material a ser 
divulgado; preparar artigos e 
notícias sobre o ZEE para 
divulgação periódica à 
população sobre o planejamento 
regional; promover concurso de 
jingle sobre o ZEE; incentivar e 
estabelecer parcerias para 
promover programas de 
entrevistas e mesas redondas 
sobre a temática do ZEE, bem 
como sobre as atividades deste 
Subprograma; veicular 
informações e chamadas rápidas 
(até 30 segundos) sobre o ZEE 
nos diversos meios de 
comunicação (rádios, auto-
falantes, carros de som, TV 
regional, dentre outros). 

 

• contratação da equipe 
para adequar a exposição; 

• preparação de programas 
de radio locais; 

• parcerias municipais 
formalizadas; 

• folders desenhados, 
roteiro das cartilhas 
elaborados e publicadas; 

• peças de divulgação 
elaboradas e distribuídas 
entre o publico alvo do 
Subprograma nos 
primeiros 6 meses de 
execução 

• termos de referência 
assinados; 

• relatório parcial do 
Subprograma; 

• numero de cartazes 
distribuídos; 

• numero de 
programas de rádio 
veiculados; 

• numero de noticias 
publicadas nos 
jornais. 

ii) subsidiar teórica e 
metodologicamente 
em educação 
ambiental os 
dirigentes e técnicos 
estaduais e 
municipais, das 
secretarias do 
Planejamento, 
Agricultura, Saúde, 
dentre outras, bem 
como os demais 
agentes sociais 
formadores de opinião 
(ONGs, OSCIPs, 
associações sindicais, 
associações 
empresariais, 
associações de 
moradores, dentre 
outros); 

•  Cursos de formação de 
multiplicadores em educação 
ambiental. Modalidade 
presencial, com até 40 
participantes por turma. Carga 
horária 40h. 

- Público: lideranças 
comunitárias, formadores de 
opinião, membros de ONG´s, 
empresas e técnicos do governo. 

identificação as necessidades 
de formação; estabelecer 
numero de pessoas a serem 
formadas em função do 
numero de instituições 
publicas e privadas nos 
municípios, definir os locais 
sedes dos cursos; definir a 
equipe para preparar e 
ministrar o curso; selecionar 
os participantes; elaborar e 
reproduzir material. 

• definição dos conteúdos 
dos cursos, presenciais e 
à distancia no primeiro 
ano do Subprograma; 

• definição de cronograma 
de datas de execução de 
cursos ao longo do 
Subprograma; 

• definição de tipo, número 
e modalidade dos 
diferentes cursos; 

• contratação das equipes 
responsáveis pela 
elaboração do material 
didático. 

• termos de referencia 
elaborados; 

• cursos definidos e 
programados; 

• cronograma de datas 
estabelecido; 

• pessoal para 
ministrar os cursos, 
contratados; 

• material didático 
preparado. 

continua...
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..continuação Quadro 16 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Progresso Meios de Verificação 

iii) desenvolver a 
capacidade de 
resolução de conflitos 
e elaboração de 
consensos nas 
atividades em grupo; 

• Teleconferências com 2h de 
duração, em circuito nacional 
Embratel. Discussão de 
metodologias para a resolução 
de conflitos. 

- contratar equipe de produção e 
infra-estrutura; elaborar e 
selecionar vídeos; identificar 
temas relevantes; selecionar 
palestrantes; gravar 
teleconferências em vídeo para 
difusão posterior. 
• Workshop com a finalidade de 

sensibilizar e envolver os 
diferentes agentes sociais no 
processo de implantação do 
ZEE. 

- Público: prefeitos, secretários 
municipais, Legislativo 
Municipal, membros dos 
comitês de bacias hidrográficas, 
produtores rurais e agro-
empresários, e demais 
tomadores de decisão local. 
destacar: legislação ambiental; 
atividades econômicas a serem 
estimuladas na área do ZEE; 
mapeamento das áreas com 
restrição de uso; ZEE; 
experiências positivas de 
desenvolvimento sustentável. 
• Workshop por sub-regiões com 

até 20 participantes, 16h de 
duração. 

- identificar participantes; definir 
equipe executora; selecionar 
locais dos eventos; levantar 
problemática existente; preparar 
e reproduzir material. 

• definição do roteiro e 
temas das 
teleconferências; 

• cronograma de datas 
das teleconferências; 

• workshops planejados e 
cronograma 
estabelecido; 

• levantamento das 
potenciais 
circunstâncias 
conflitivas. 

• licitação de empresas 
para realização das 
teleconferências; 

• definição da equipe 
coordenadora dos 
Workshops. 

iv) utilizar outras 
linguagens como 
forma de registro e 
disseminação de 
informação sobre o 
ZEE do Norte do 
Estado do Tocantins; 

• Exposição itinerante. 
- levantar e organizar dados 

relevantes sobre o ZEE; realizar 
tratamento didático-pedagógico 
dos dados; proceder a confecção 
física dos componentes da 
exposição; organizar e divulgar 
evento. 
• Produção de vídeo. 
• Pagina web. 

 

• exposição itinerante 
adequada e realizada 
nos municípios; 

• roteiros dos vídeos 
definidos. 

• pagina web e news 
letter implantadas e 
funcionando; 

• contratação da equipe 
para elaboração dos 
vídeos. 

continua...
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..continuação Quadro 16 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de 
Progresso Meios de Verificação 

v) incentivar o 
conhecimento das 
práticas das 
comunidades 
tradicionais e dos 
grupos indígenas, 
como forma de 
preservação ambiental 

• Pesquisa participante para 
levantar as experiências de 
praticas sustentáveis das 
populações tradicionais. 

- levantar e divulgar dados 
existentes; incentivar a 
realização de pesquisas nas 
comunidades; organizar, 
sistematizar e disponibilizar o 
conhecimento. 

• Organização de feiras para 
divulgação de praticas 
sustentáveis e produtos da área 
do ZEE do Norte do Estado do 
Tocantins. 

- promover oficinas de produção; 
- organizar e promover exposição 

e venda dos produtos; 
- organizar troca de informações; 
- organizar apresentação das 

diversas manifestações 
culturais: 
definir equipe respondável; 
identificar experiências; 
estabelecer parcerias para 
financiamento dos eventos; 
escolher locais para a realização 
das feiras; executar atividade e 
avaliação final. 

• locais selecionados; 
• cronograma 

estabelecido para a 
realização das feiras; 

• grupos de pesquisa 
envolvidos no 
diagnóstico das 
experiências de 
praticas sustentáveis 
nas comunidades 
tradicionais. 

• numero de 
interessados em 
participar das feiras; 

• parcerias estabelecidas 
com as universidades; 

• infraestrutura 
municipal definida nos 
locais de execussão 
das feiras; 

• alocação de recursos 
nos municípios para a 
elaboração das feiras; 

• contratação de serviços 
de terceiros para 
execução das feiras. 

vi) desenvolver 
projetos de educação 
ambiental não formal 
na área abrangida 
pelo ZEE, em especial 
nas áreas críticas (de 
restrição de uso do 
solo, limítrofes às 
Unidades de 
Conservação, às áreas 
indígenas, dentre 
outras) visando a 
construção de 
alternativas de 
desenvolvimento com 
a participação da 
comunidade. 

 

•  Estabelecer áreas prioritárias 
para o desenvolvimento de 
projetos de EA não formal. 

- levantar as experiências 
existentes e os recursos 
humanos potenciais; definir as 
necessidades de recursos 
humanos e materiais; definir 
parcerias para o financiamento; 
realizar construção coletiva dos 
projetos, realizar estudo de 
viabilidade; implementar 
projetos, proceder avaliação. 

• identificação das áreas 
para implantação dos 
projetos de EA; 

• projetos em elaboração 
de forma coletiva; 

• potencial de recursos 
humanos identificados. 

• relatórios parciais dos 
responsáveis pela 
implementação de 
projetos de EA. 
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Quadro 17 - Avaliação de impacto da educação ambiental formal 

Objetivos Atividades principais Indicadores de 
Progresso Meios de Verificação

i) reconhecer o ZEE 
como um 
instrumento de 
planejamento 
ambiental, onde 
serão destacadas as 
potencialidades e 
fragilidades 
regionais e a 
importância 
estratégica desta área 
para a conservação 
do ecossistema do 
Estado do Tocantins; 

• Confecção de exposição com 
característica itinerante, contendo 
os dados sobre o ZEE, para ser 
levada para escolas. Trabalhar os 
dados com os alunos, nas diversas 
disciplinas. 

- levantar e organizar dados 
relevantes sobre o ZEE; 
tratamento didático pedagógico 
dos dados; realizar confecção 
física dos componentes da 
exposição (baner maquetes, 
cartazes); organizar e divulgar 
evento. 

• Publicação de material didático 
(cartilhas, jogos, estórias) 
específico para ser utilizado nas 
escolas da região. 

- preparar material; proceder 
tratamento pedagógico; realizar 
adequação da linguagem escrita, 
gráfica e fotográfica; promover 
criação de um personagem 
símbolo do ZEE; realizar 
adequação do material para 
educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio. 

• Peças de divulgação (cartazes, 
panfletos, folders) para 
professores e alunos sobre o ZEE. 

- preparar material; proceder 
tratamento pedagógico; realizar 
adequação da linguagem escrita, 
gráfica e fotográfica. 

• professores e alunos 
conscientes da 
importância do ZEE; 

• comunidade escolar 
envolvida no processo de 
construção e 
implementação do ZEE; 

• áreas de fragilidade 
ambiental demarcadas e 
reconhecidas como 
objeto de estudo da 
comunidade escolar; 

• material didático 
disponibilizado e em uso 
em todas as escolas da 
região. 

• relatório técnico de 
qualidade e 
aplicabilidade do 
material didatico 
disponível; 

• pesquisa para avaliar 
a apropriação de 
novas posturas 
decorrente da 
participação dos 
alunos em atividades 
de EA. 

• resultados da 
avaliação quanto ao 
aumento dos 
conhecimentos em 
relação ao 
ecossistema regional. 

continua....
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...continuação Quadro 17 

Objetivos Atividades principais Indicadores de 
Progresso Meios de Verificação

ii) subsidiar teórica e 
metodologicamente 
em educação 
ambiental os 
professores e 
técnicos dos sistemas 
estadual e municipal 
de ensino do Norte 
do Estado do 
Tocantins; 

• Cursos de formação de 
multiplicadores em educação 
ambiental. Presenciais e semi-
presenciais. 

- Alternativas: 
a) Carga horária 180h. 80h 

presenciais divididos em duas 
etapas de 40h e 100h à distância 
para estudo de material e 
elaboração de projetos de EA. 
Turmas de até 40 alunos. 

b) Carga horária de 120h. 3 Cursos 
seqüenciais presenciais de 40h. 
Turmas de ate 40 alunos 

c) Carga horária de 230 horas. 
Curso básico de EA à distancia 
(com atividades interativas). 
Turmas mínimas de 500 alunos.

- Conteúdos: 
Modulo 1: Fundamentos da 
Educação Ambiental; 
Módulo 2: Metodologias da 
Educação Ambiental;  
Módulo 3: Elaboração de projetos 
de EA. 

- Ações: 
identificar necessidades de 
formação; determinar numero de 
pessoas a serem formadas em 
função do numero de escolas nos 
municípios; definir locais sedes 
dos cursos; definir equipe para 
preparar e ministrar o curso; 
selecionar participantes; elaborar e 
reproduzir material. 

• recursos humanos 
capacitados na região; 

• vinculação da escola com 
as entidades 
financiadoras, executoras 
e colaboradoras na 
formação de recursos 
humanos para o 
desenvolvimento 
sustentável; 

• vinculação da escola com 
as demais entidades 
executoras de projetos de 
EA na região; 

• conscientização da 
população escolar a 
respeito da importância 
da formação ambiental 
para gestão dos recursos 
naturais e culturais da 
região; 

• aumento da participação 
da comunidade escolar na 
discussão de caminhos 
alternativos de 
desenvolvimento 
sustentável. 

• número de pessoas 
interessadas nos 
cursos; 

• número de alunos 
matriculados; 

• número da demanda 
potencial para futuros 
cursos. 

continua....
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...continuação Quadro 17 

Objetivos Atividades principais Indicadores de Progresso Meios de Verificação 

iii) oportunizar 
momento de 
integração, interação 
e discussão entre 
professores, alunos, 
representantes dos 
setores públicos e 
atores sociais; 

• Teleconferências com 2h de 
duração, em circuito nacional 
Embratel. 

- contratar equipe de produção e 
infra-estrutura; elaborar e 
selecionar vídeos; identificar 
temas relevantes; selecionar 
palestrantes; executar 
teleconferência; gravar 
teleconferências em vídeo para 
difusão posterior. 

• socializar o conhecimento 
da problemática ambiental 
local e regional, 
possibilitando aos alunos 
interação e a promoção de 
ação organizada junto às 
comunidades; 

• ampliar os horizontes de 
conhecimento do ZEE 
para o âmbito estadual; 

• produção de material 
(vídeos) servirá de base 
para aprofundar as 
discussões com a 
comunidade escolar e com 
a comunidade, em 
momentos distintos. 

• aumento do número 
de ações e projetos 
de EA nas 
comunidades; 

• número de notícias 
sobre o ZEE além 
das fronteiras da sua 
área de atuação; 

• número de utilização 
dos vídeos 
produzidos. 

iv) incorporar a 
educação ambiental e 
as informações do 
ZEE nos projetos 
político pedagógicos 
das escolas do Norte 
do Estado do 
Tocantins; 

• Oficina pedagógica para 
elaboração do projeto político-
pedagógico da escola, tendo 
como base a EA e o ZEE do 
Norte do Estado do Tocantins. 
Oficinas por sub-região, com ate 
30 participantes, 20h de duração. 

- selecionar participantes 
(diretores, professores e 
coordenadores pedagógicos); 
definir equipe executora; 
selecionar locais para as oficinas; 
elaborar e reproduzir material. 

• escolas com o projeto 
político-pedagógico 
elaborado e tendo 
incorporado a EA e o 
ZEE; 

• reconhecimento da 
importância da EA para a 
formação integrada do 
educando; 

• incorporação de novos 
valores éticos pela 
comunidade escolar.  

• número de escolas 
que tenham 
incorporado a EA e o 
ZEE no projeto 
político pedagógico. 

continua...
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...continuação Quadro 17 

Objetivos Atividades principais Indicadores de Progresso Meios de 
Verificação 

v) desenvolver 
habilidades de 
percepção ambiental, 
de análise crítica da 
realidade, de 
observação e registro 
de dados, utilizando 
outras linguagens 
como forma de 
registro de 
informação; 

• Oficinas de percepção ambiental. 
Oficina por sub-região, com ate 
20 participantes, 16h de duração. 

- identificar participantes; definir 
equipe executora; selecionar 
locais a serem visitados; levantar 
problemática existente; preparar e 
reproduzir material. 

• Criação de roteiros e trilhas 
regionais/municipais, para 
estimular a observação do 
ambiente do Norte do Estado do 
Tocantins. 

- incentivar as prefeituras 
municipais a definir e elaborar 
trilhas educativas e de ecoturismo 
em parceria com a iniciativa 
privada; identificar os locais de 
relevante interesse ecológico, 
paisagístico, cultural e histórico; 
definir a trilha; instalar infra-
estrutura compatível e capacitar 
guias. 

• Oficinas de arte para tratar de 
temas ambientais, tendo 
manisfestações artísticas como 
eixo o ZEE do Norte do Estado 
do Tocantins. Oficina por sub-
região, com ate 20 participantes, 
16 h de duração. 

- identificar participantes; definir 
equipe executora; preparar e 
reproduzir material. 

• Concurso literário dirigido a 
todas as escolas da região. 

- Modalidades: conto, poesia, 
crônica, dentre outros. Premiação 
por modalidade e nível escolar. 
elaborar e divulgar regras; definir 
júri; receber trabalhos; analisar e 
selecionar trabalhos; publicar 
trabalhos premiados. 

• Festival de teatro escolar. 
Premiação por modalidade e 
nível escolar. 

- elaborar e divulgar regras; definir 
júri; analisar e selecionar 
trabalhos; realizar premiação; 
apresentar e publicar trabalhos 
premiados. 

• recursos humanos 
sensibilizados e 
capacitados para 
utilizarem técnicas 
variadas de construção de 
conhecimento, registro e 
comunicação de 
informação; 

• visitação nas trilhas 
ambientais; 

• produção artística cultural 
fazendo uso da temática 
ambiental; 

• incorporação de novas 
metodologias de ensino-
aprendizagem. 

• aumento da visitação 
nas trilhas; 

• uso de técnicas 
variadas no registro 
de informação, 
através dos relatórios 
de professores e das 
secretarias de 
educação; 

• número de peças 
artísticas com a 
temática ambiental. 

continua...
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...continuação Quadro 17 

Objetivos Atividades principais Indicadores de 
Progresso Meios de Verificação

vi) desenvolver a 
capacidade de 
resolução de 
conflitos e 
elaboração de 
consensos nas 
atividades em 
grupo, tendo início 
com o grupo 
escolar e sendo 
expandido para a 
comunidade do 
entorno da escola;. 

• Elaboração da Agenda Ambiental Escolar 
- elaborar questionário e tabular dados; 

identificar problemas e elaborar relatório; 
divulgar dados do relatório; reunião da escola 
para construção de consensos; reunião de 
representante da escola e da comunidade com 
os agentes públicos para resolução dos 
problemas. 

• crescimento do 
nível de 
compreensão dos 
alunos da 
situação dos 
recursos 
ambientais da 
escola; 

• aplicação de 
conhecimento 
adquirido na 
elaboração de 
trabalhos 
voltados à 
realidade local.  

• diminuição do 
consumo (água, luz, 
papel, etc); 

• diminuição da 
depredação do 
patrimônio escolar 

vii) incentivar a 
capacitação de 
recursos humanos 
das 
universidades/facu
ldades do Estado 
do Tocantins em 
EA (Educação 
Ambiental), com a 
finalidade de dar 
continuidade, 
acompanhamento 
e aprofundamento 
na formação de 
professores e 
técnicos com 
conhecimentos 
específicos da 
região, para 
intervir 
dinamicamente na 
concretização do 
ZEE. 

• Cursos de especialização e pós-graduação em 
EA na Universidade Federal e/ ou instituições 
particulares com campus na região.  

- Curso de 360h para especialistas em EA com 
ênfase no Norte do Estado do Tocantins. 
o definir grade curricular: aprovação do 

MEC; definir corpo docente; selecionar 
participantes. 

• Cursos de extensão dirigidos aos estudantes 
universitários e técnicos de nível médio. 

- Cursos de 50h para aprofundar os 
conhecimentos em EA e sua intersecção com 
a problemática especifica do Norte do Estado 
do Tocantins. 
o definir temas prioritários; definir grade 

curricular; aprovação na 
universidade/faculdade; definir corpo 
docente; selecionar participantes. 

• Cursos de atualização em EA para os 
professores universitários que trabalham com 
formação de docentes na região. 

- Cursos modulares presenciais, 
semipresenciais ou à distância para atender as 
necessidades de atualização de docentes 
universitários responsáveis pela formação dos 
professores. 
o definir temas prioritários; definir grade 

curricular; aprovação na 
universidade/faculdade; definir corpo 
docente; selecionar participantes 
(presenciais ou semipresenciais). 

- Cursos à distância. 
o contratar equipe e infraestrutura (entorno 

virtual, home page, tutoria); elaborar 
material didático; proceder divulgação e 
inscrição; selecionar participantes; 
proceder editoração, publicação e envio do 
material; relizar acompanhamento e 
avaliação parcial e final. 

 

• universidades 
envolvidas na 
resolução dos 
problemas 
ambientais da 
região; 

• capacitação de 
professores 
dentro da 
temática 
ambiental e EA; 

• alunos com 
compreensão das 
potencialidades e 
fragilidades 
ambientais da 
região; 

• alunos com 
capacidade de 
contextualização 
e 
problematização 
regional; 

• aumento da 
capacidade para 
produzir análises 
e recomendações; 

- uma vez 
produzido o 
material, este é 
permanente e 
poderá ser 
reaplicado, 
ampliando o 
processo de 
capacitação na 
área ambiental. 

• número e qualidade 
dos trabalhos finais 
dos cursos; 

• % de aplicação dos 
projetos de 
intervenção 
elaborados; 

• aumento no número 
de pesquisas sobre a 
região. 
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Quadro 18 - Avaliação de impacto da educação ambiental não formal 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de Impacto Meios de Verificação 

i) reconhecer o ZEE do 
Norte do Estado do 
Tocantins como um 
instrumento de 
planejamento 
ambiental, onde serão 
destacadas as 
potencialidades e 
fragilidades regionais 
e a importância 
estratégica desta área 
para a conservação do 
ecossistema do Estado 
do Tocantins, bem 
como para 
desenvolver as 
atividades 
econômicas de modo 
sustentável; 

• Programas de radio local/regional 
de caráter interativo. 

- incentivar parcerias entre as 
prefeituras e os meios de 
comunicação locais para divulgar 
o ZEE e seus impactos; preparar 
material a ser divulgado; preparar 
artigos e notícias sobre o ZEE 
para divulgação periódica à 
população sobre o planejamento 
regional; promover concurso de 
jingle sobre o ZEE; incentivar e 
estabelecer parcerias para 
promover programas de 
entrevistas e mesas redondas 
sobre a temática do ZEE, bem 
como sobre as atividades deste 
Subprograma; veicular 
informações e chamadas rápidas 
(até 30 segundos) sobre o ZEE 
nos diversos meios de 
comunicação (rádios, auto-
falantes, carros de som, TV 
regional, dentre outros). 

 

• planejamento territorial 
elaborado, implantado e 
divulgado; 

• população consciente da 
importância do ZEE; 

• população envolvida no 
processo de construção 
e implementação do 
ZEE; 

• áreas de fragilidade 
ambiental demarcadas e 
reconhecidas pela 
população. 

• quantidade de locais de 
realização da 
exposição, número de 
exposições realizadas e 
quantidade de publico 
participante; 

• notícias publicadas em 
jornais e veiculada em 
rádios e carros de som; 

• pesquisa com a 
comunidade para 
verificar o grau de 
conhecimento sobre o 
ZEE. 

ii) subsidiar teórica e 
metodologicamente 
em educação 
ambiental os 
dirigentes e técnicos 
estaduais e 
municipais, das 
secretarias do 
Planejamento, 
Agricultura, Saúde, 
dentre outras, bem 
como os demais 
agentes sociais 
formadores de opinião 
(ONGs, OSCIPs, 
associações sindicais, 
associações 
empresariais, 
associações de 
moradores, dentre 
outros); 

• Cursos de formação de 
multiplicadores em educação 
ambiental. Modalidade 
presencial, com até 40 
participantes por turma. Carga 
horária 40h. 

- Público: lideranças comunitárias, 
formadores de opinião, membros 
de ONG´s, empresas e técnicos 
do governo. 
identificação as necessidades de 
formação; estabelecer numero de 
pessoas a serem formadas em 
função do numero de instituições 
publicas e privadas nos 
municípios, definir os locais 
sedes dos cursos; definir a equipe 
para preparar e ministrar o curso; 
selecionar os participantes; 
elaborar e reproduzir material. 

• vinculação das 
entidades participantes 
(financiadoras, 
executoras e 
colaboradores) à 
formação de recursos 
humanos para o 
desenvolvimento 
sustentável; 

• conscientização da 
população da 
importância da 
formação ambiental 
para gestão dos recursos 
hídricos. 

• número de pessoas 
interessadas nos 
cursos; 

• número de alunos 
matriculados; 

• número de demanda 
potencial para futuros 
cursos; 

• relatório técnico de 
qualidade e 
aplicabilidade do 
conteúdo; 

• resultados no 
desempenho dos alunos 
nos trabalhos temáticos 
realizados nos cursos. 

continua...
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...continuação Quadro 18 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de Impacto Meios de Verificação 

iii) desenvolver a 
capacidade de 
resolução de conflitos 
e elaboração de 
consensos nas 
atividades em grupo; 

• Teleconferências com 2h de 
duração, em circuito nacional 
Embratel. Discussão de 
metodologias para a resolução de 
conflitos. 

- contratar equipe de produção e 
infra-estrutura; elaborar e 
selecionar vídeos; identificar 
temas relevantes; selecionar 
palestrantes; gravar 
teleconferências em vídeo para 
difusão posterior. 
• Workshop com a finalidade de 

sensibilizar e envolver os 
diferentes agentes sociais no 
processo de implantação do 
ZEE. 

- Público: prefeitos, secretários 
municipais, Legislativo 
Municipal, membros dos comitês 
de bacias hidrográficas, 
produtores rurais e agro-
empresários, e demais tomadores 
de decisão local. 
destacar: legislação ambiental; 
atividades econômicas a serem 
estimuladas na área do ZEE; 
mapeamento das áreas com 
restrição de uso; ZEE; 
experiências positivas de 
desenvolvimento sustentável. 
• Workshop por sub-regiões com 

até 20 participantes, 16h de 
duração. 

- identificar participantes; definir 
equipe executora; selecionar 
locais dos eventos; levantar 
problemática existente; preparar e 
reproduzir material. 

• socialização do 
reconhecimento da 
problemática ambiental 
local e regional, 
comunidade apta a 
interagir e promover a 
ação qualificada na 
discussão e pactuação 
dos conflitos 
decorrentes do uso do 
solo; 

• sensibilização da 
população sobre 
importância da 
formação ambiental 
para gestão. 

• relatório de 
interatividade nas 
teleconferências; 

• relatório da assessoria 
de comunicação 

iv) utilizar outras 
linguagens como 
forma de registro e 
disseminação de 
informação sobre o 
ZEE do Norte do 
Estado do Tocantins; 

• Exposição itinerante. 
- levantar e organizar dados 

relevantes sobre o ZEE; realizar 
tratamento didático-pedagógico 
dos dados; proceder a confecção 
física dos componentes da 
exposição; organizar e divulgar 
evento. 
• Produção de vídeo. 
• Pagina web. 

 

• potencialização da 
capacidade crítica e 
participativa de agentes 
sociais; 

• vinculação das 
entidades participantes 
(financiadoras, 
executoras e 
colaboradores); 

• sensibilização da 
população por meio de 
manifestações artísticas; 

• intensificação do uso de 
mídia eletrônica. 

• parcerias estabelecidas 
e em funcionamento 
entre as diversas 
instituições nos 
municípios; 

• qualidade das peças 
teatrais produzidas; 

• número de inscritos na 
news letter; 

• número de acessos na 
home page. 

continua...
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...continuação Quadro 18 

Objetivos Atividades Principais Indicadores de Impacto Meios de Verificação 

v) incentivar o 
conhecimento das 
práticas das 
comunidades 
tradicionais e dos 
grupos indígenas, 
como forma de 
preservação 
ambiental; 

•  Pesquisa participante para 
levantar as experiências de 
praticas sustentáveis das 
populações tradicionais. 

- levantar e divulgar dados 
existentes; incentivar a realização 
de pesquisas nas comunidades; 
organizar, sistematizar e 
disponibilizar o conhecimento. 

• Organização de feiras para 
divulgação de praticas 
sustentáveis e produtos da área do 
ZEE do Norte do Estado do 
Tocantins. 

- promover oficinas de produção; 
- organizar e promover exposição e 

venda dos produtos; 
- organizar troca de informações; 
- organizar apresentação das 

diversas manifestações culturais: 
definir equipe respondável; 
identificar experiências; 
estabelecer parcerias para 
financiamento dos eventos; 
escolher locais para a realização 
das feiras; executar atividade e 
avaliação final. 

• crescimento do nível de 
compreensão da 
população sobre as 
praticas sustentáveis 
existentes na região; 

• levantamento e 
avaliação das 
experiências para 
futuras replicações; 

• aplicação de 
conhecimento adquirido 
na elaboração de 
trabalhos de bases 
teóricos-conceituais e 
legais-institucionais 
voltados à realidade 
local. 

• número de pesquisas 
desenvolvidas; 

• relatórios técnicos 
finais das atividades. 

vi) desenvolver 
projetos de educação 
ambiental não formal 
na área abrangida 
pelo ZEE, em especial 
nas áreas críticas (de 
restrição de uso do 
solo, limítrofes às 
Unidades de 
Conservação, às áreas 
indígenas, dentre 
outras) visando a 
construção de 
alternativas de 
desenvolvimento com 
a participação da 
comunidade. 

 

• Estabelecer áreas prioritárias para 
o desenvolvimento de projetos de 
EA não formal. 
- levantar as experiências 
existentes e os recursos humanos 
potenciais; definir as 
necessidades de recursos 
humanos e materiais; definir 
parcerias para o financiamento; 
realizar construção coletiva dos 
projetos, realizar estudo de 
viabilidade; implementar 
projetos, proceder avaliação. 

• projeto de EA não 
formal implantados nas 
áreas critica e nas 
Unidades de 
Conservação. 

• relatórios de 
acompanhamento dos 
projetos implantados; 

• número de pessoas 
envolvidas nos 
projetos. 
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Capítulo 5 - Subprograma de Manejo e  
Recuperação de Áreas Degradadas 

 

5.1 - Introdução 

A ocupação do espaço e o uso dos recursos naturais pelo homem causam transformações no meio 
ambiente - que constituem impactos ambientais - que podem ser de diferentes tipos e graus e podem 
ter diferentes conseqüências. Uma das principais formas de ocupação do espaço e de uso de recursos 
naturais é a agricultura, praticada no Brasil em diferentes escalas nas áreas rurais80. 

A agricultura fornece alimentos, fibras, fármacos e diferentes produtos para a indústria, exercendo 
uma função inegavelmente benéfica. No entanto, como destaca MERCADANTE (2002), o campo 
cultivado é um ecossistema artificial, uma construção humana, e depende do homem para ser mantido, 
sendo necessário gastar energia, externa ao sistema, para mantê-lo. Ainda conforme este autor, a 
agricultura tem dois custos: um custo em termos do trabalho e da energia, necessários para manter o 
sistema agrícola, e um custo para o meio ambiente (custo ambiental). 

Os custos da energia e do trabalho são perceptíveis (e pagos) a curto prazo pelos ganhos que o 
produtor agrícola tem com a venda de produtos agrícolas. Mas os custos ambientais, além de muitas 
vezes não serem perceptíveis no período de uma safra, são em geral pagos pela comunidade rural e/ou 
pela sociedade como um todo e somente em alguns casos, apenas pelo produtor. São, por exemplo, os 
custos para se pagar a recuperação de áreas degradadas pela erosão ou pela contaminação com 
agrotóxicos; ou os custos pagos por municípios, estados e Federação para limpar rios e córregos de 
excessos de sedimentos trazidos pela erosão. Existem ainda custos que mal se consegue identificar 
como sendo relacionados com impactos da agricultura, que são os gastos com saúde e medicamentos 
devido à ingestão de alimentos in natura e/ou de água contaminados com microrganismos ou com 
produtos tóxicos. 

Minimizar os custos ambientais da agricultura exige a adoção de práticas que minimizem os impactos 
que a agricultura provoca. Inúmeras são as práticas que podem, e muitas vezes devem, ser adotadas e a 
escolha depende de vários fatores. Mas o primeiro aspecto a ser respeitado é a capacidade que o 
ecossistema tem de suportar impactos e que tipos de impactos o sistema de produção implantado 
poderá causar. Neste sentido, dois procedimentos são atualmente considerados básicos: a definição do 

                                                 
80 Emprega-se aqui o conceito adotado no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo o qual 

áreas rurais são aquelas que se encontram fora dos limites das cidades, cujo estabelecimento é prerrogativa das prefeituras 
municipais. O acesso a infra-estruturas e serviços básicos e um mínimo de adensamento (em relação a áreas adjacentes) 
são suficientes para que uma área se torne urbana. Assim, como destaca ABRAMOVAY (2003), o meio rural, na 
concepção do IBGE, corresponde aos remanescentes ainda não atingidos pelas cidades e as áreas rurais podem ser 
equivocadamente associadas no Brasil com atraso, carência de serviços e falta de cidadania. 
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que plantar, como plantar e onde plantar deve estar baseada num zoneamento das terras81 e as ações 
devem ser implantadas considerando-se a bacia hidrográfica (BH), como unidade mais apropriada para 
o gerenciamento, otimização de usos múltiplos e o desenvolvimento sustentável. 

A bacia hidrográfica como o conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes 
(GUERRA, 1987), constitui-se numa unidade física com fronteiras delimitadas, que pode se estender 
desde pequenas bacias de 100 a 200 km2 até grandes bacias hidrográficas como a bacia do rio Prata, 
com 3.000.000km2 (TUNDISI, 2003). As microbacias, áreas com superfície inferior a 100 km2 , são 
definidas a partir das nascentes dos pequenos cursos d’água e se unem a outras microbacias até 
constituírem a bacia hidrográfica de um rio de grande porte. 

Inúmeras são as vantagens da adoção da microbacia hdrográfica (MBH) como unidade de 
planejamento e gerenciamento dos usos múltiplos e da conservação dos recursos naturais. Destacam-
se 82: 

• é um ecossistema hidrologicamente integrado com componentes e subsistemas interativos; 

• oferece oportunidades para o desenvolvimento de parcerias e a resolução de conflitos; 

• permite que uma população local participe do processo de decisão; 

• estimula a participação da população e a educação ambiental e sanitária; 

• garante visão sistêmica adequada para o treinamento em gerenciamento de recursos naturais e 
controle/prevenção de impactos (erosão, eutrofização, contaminação, assoreamento etc); 

• é uma forma racional de organização de banco de dados sobre o ambiente, com seus 
componentes biogeofísicos, sociais e econômicos; 

• garante alternativas para o uso dos recursos naturais; 

•  é uma unidade física com limites bem definidos, o que permite a abordagem do manancial de 
forma integrada, promove a integração de cientistas, gerentes e tomadores de decisão com o 
público em geral, e favorece o trabalho em conjunto, e; 

• promove a integração institucional necessária para o gerenciamento do desenvolvimento 
sustentável. 

O planejamento e o gerenciamento de atividades em uma microbacia hidrográfica dependerão de suas 
características físicas, da diversidade de ocupação, dos problemas ambientais nela observados, de 
aspectos socioeconômicos e institucionais, dos objetivos do trabalho, do tempo previsto para sua 
execução e do potencial humano disponível (MARTIN, 2003). 

                                                 
81 A definição de terra adotada aqui é aquela proposta pela FAO (1995): uma porção delimitável da superfície da Terra que 

engloba todos os atributos da biosfera (porção do planeta na qual a vida é possível e que contém o conjunto dos seres 
vivos), presentes imediatamente acima e abaixo da superfície, incluindo o clima, o solo e a forma do terreno, as águas 
superficiais e subterrâneas, as populações de animais e plantas, o padrão de ocupação humana, bem como os resultados 
físicos das ações antrópicas presentes e pretéritas. 

82 Adaptado de TUNDISI (2003), que enumera as vantagens das bacias hidrográficas a partir de diferentes estudos. Embora 
não seja explicitado pelo autor, essas vantagens se estendem também às microbacias hidrográficas, visto que a diferença 
entre estas e as bacias hidrográficas é de tamanho e não de funcionamento. 
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Uma das experiências mais bem sucedidas, que tem como unidade de gestão ambiental a MBH, é o 
Subprograma de Manejo e Conservação do Solo do Paraná-Rural, uma parceria entre setor público e o 
setor privado para solução de impactos ambientais, desenvolvido pelo Governo do Estado do Paraná 
com recursos do Tesouro do Estado e do Banco Mundial. O Subprograma, implantado em 1989, 
priorizou pequenos e médios produtores agrícolas e permitiu o controle de erosão hídrica e a reversão 
do processo de degradação dos recursos naturais em 2.341 microbacias hidrográficas, envolvendo uma 
área de 6,68 milhões de hectares, no período de 1989 a 1996 (MARTIN, 2003).  

Outro programa que adota com êxito a microbacia hidrográfica como unidade de gestão ambiental é o 
que está sendo desenvolvido no maciço de Baturité, no Estado do Ceará, área considerada um 
ecossistema estratégico para abastecimento de água da cidade de Fortaleza. Os níveis críticos de 
degradação ambiental que comprometiam os mananciais hídricos, a ocupação desordenada do solo, o 
permanente conflito entre a sobrevivência da população e a preservação da mata nativa, e a falta de 
consciência ecológica da população motivaram a intervenção do órgão ambiental do estado, mediante 
a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) do maciço do Baturité, onde se envolveram os 
agentes econômicos locais. Estão sendo implantados programas de educação ambiental e alternativas 
de renda para a região, por meio do turismo ecológico, principalmente, e da venda de produtos 
artesanais, que abriram possibilidades de emprego fora da agricultura, o que tende a reduzir as 
pressões sobre os recursos naturais (DURÁN, 2003). 

A implantação de APAs tem sido uma estratégia bastante promissora na gestão ambiental. A APA83 é 
um tipo de Unidade de Conservação (UC)84 na qual o gerenciamento ambiental visa compatibilizar as 
atividades humanas com a capacidade do meio de suportar impactos, conciliando a estabilidade ou a 
melhoria da qualidade de vida da população com a preservação da vida silvestre e a proteção dos 
recursos ambientais. Nesse sentido, são adotadas medidas disciplinadoras que impõem restrições à 
atividade econômica. As APAs são constituídas por terras públicas ou privadas. Em geral, possuem 
uma área extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotadas de atributos físicos, bióticos, 
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 
humanas, e têm como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

No entanto, nem sempre a implantação de uma APA é suficiente para frear a pressão antrópica sobre 
os recursos naturais. Além disso, por mais que mecanismos de conservação ambiental sejam adotados, 
a atividade humana sempre causa impactos que afetam o ambiente natural. Assim, é necessária a 
implantação de outros tipos de UC. 

                                                 
83 As APAs são regulamentadas pelo Decreto no99.274 de 6 de junho de 1990 (BRASIL, 1990), e têm por objetivo conciliar o 

desenvolvimento da ocupação humana com as características ambientais da área, por meio do ordenamento do espaço, a 
partir de um trabalho conjunto entre órgãos governamentais e com a participação ativa da comunidade local. 

84 Unidade de Conservação (UC) é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes. É legalmente instituída pelo Poder Público com objetivos de conservação e com limites 
definidos, sob regime especial de administração, e à qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 
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A primeira UC implantada no Brasil foi o Parque Nacional de Itatiaia, criado em 1937. Desde então, 
várias Unidades de Conservação foram estabelecidas, notadamente na década de oitenta. Nos últimos 
anos, as ações de conservação da diversidade biológica adotadas pelo País têm acompanhado as 
tendências mundiais referentes às UCs. Tradicionalmente, estratégias orientadas para a conservação da 
diversidade biológica têm enfatizado a necessidade de se criarem áreas protegidas, de diferentes 
categorias de manejo, num esforço para preservar amostras de ambientes naturais. Atualmente, a rede 
de UCs federais abrange cerca de 4,5% do território do País e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) é o responsável por sua administração.  

No Brasil, destacam-se os seguintes principais tipos de UC: Área de Proteção Ambiental (APA); Área 
de Relevante Interesse Ecológico (ARIE); Estação Ecológica (Esec); Floresta Nacional (Flona); 
Parque Nacional (Parna); Reserva Biológica (Rebio); Reserva Particular de Proteção Ambiental 
(RPPN); Reserva Ecológica (Resec) e Reserva Extrativista (Resex). 

A prática de intervenções em UC, ao longo desses anos, permitiu que se reconhecesse que o contexto 
socioeconômico brasileiro atual requer novas formas de integração das UC em seus respectivos 
contextos regionais, especificamente envolvendo as populações locais. Além disso, a experiência tem 
demonstrado que a participação de atores locais e a articulação entre as três esferas de governo são 
fatores vitais para o sucesso de iniciativas de conservação. 

Na região amazônica, as UCs, que representam 9,6% do total da região da Amazônia Legal, estão 
amplamente espalhadas por locais remotos e todas, praticamente, com número insuficiente de 
funcionários. As populações que vivem nas UCs e nos seus arredores aparecem como infratores 
potenciais, gerando conflitos, dificultando, assim, o apoio local a essas áreas. Dispondo de poucos 
funcionários e não podendo contar com as comunidades locais como aliadas na proteção dessas UCs, o 
órgão responsável torna-se quase impotente diante de agressões, tais como a caça predatória, o 
desmatamento, as explorações agrícolas e minerais. Atualmente, encontram-se em funcionamento no 
Estado do Tocantins dezesseis UCs estabelecidas pelo setor público. 

Particular importância deve ser dada às áreas de preservação localizadas em propriedades privadas e 
regulamentadas pelo Código Florestal brasileiro85. São elas a área de preservação permanente (APP) e 
a área de reserva legal (ARL). 

A APP é uma categoria de UC, definida pelo Código Florestal brasileiro, que engloba as áreas em que 
a vegetação nativa é essencial para conter processos de erosão e proteger rios e mananciais, como ao 
longo de cursos ou corpos d’água (artificiais ou naturais), junto as nascentes, no topo dos morros, nas 
montanhas e serras (em altitudes acima de 1.800m), nas encostas com declividade acima de 45 graus, 
em bordas de tabuleiros e chapadas e nas restingas. Tais áreas não podem ser alteradas por seus 
proprietários. 
                                                 
85 BRASIL (1965). 
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Toda propriedade rural deve manter também uma reserva legal, como é chamada a percentagem da 
área útil da propriedade que deve permanecer com a vegetação nativa. De acordo com o Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (Conama), essa reserva (de floresta ou outra formação vegetal) é 
“necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos 
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas”86. 

A preocupação em preservar parte das matas das propriedades rurais é bem antiga em nosso país e já 
estava presente na época do Brasil Colônia. Àquela época, diante da escassez de madeira apropriada 
para a construção das embarcações da frota portuguesa, a Coroa expediu as Cartas Régias, que 
declaravam de sua propriedade toda a madeira naval, denominada como “madeira de lei” (DEAN, 
1996), nome ainda utilizado para designar as madeiras nobres em nosso país. Somente no Governo do 
presidente Epitácio Pessoa surgiu a iniciativa, por volta de 1920, de criação de um Código Florestal, 
tendo sido constituída uma comissão para elaboração do projeto. Em 1934, esse projeto foi finalmente 
transformado no Decreto nº23.793, de 23 de janeiro de 193487, e com o passar do tempo, ficou 
conhecido como o Código Florestal de 34. Dentre as inúmeras inovações que este Código trouxe, a 
mais ousada foi a que criou o limite do direito de uso da propriedade, a chamada “quarta parte” 
(DEAN,1996), ou seja, a reserva obrigatória de 25% de vegetação nativa de cada propriedade rural. 
Desde o início, essa medida foi considerada pelos fazendeiros e madeireiros um sacrifício ao direito de 
propriedade e uma restrição grave ao uso economicamente viável do imóvel rural (CNA, 1998).  

A denominação de reserva legal veio a partir da Lei 7.803, de 18 de julho de 198988, que introduziu, 
também, a exigência de averbação ou registro da reserva legal à margem da inscrição da matrícula do 
imóvel, sendo vedada “a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou 
desmembramento da área” (Art. 16 § 2°).  

O Código Florestal vem sofrendo inúmeras alterações, por meio de leis e medidas provisórias, que 
demonstram a dificuldade dos legisladores em conciliar os interesses dos diversos atores envolvidos 
no assunto. Em re lação à reserva legal, contesta-se o limite do direito de uso da propriedade e os 
percentuais de 20%, 35% e 80% de área do imóvel destinada à reserva legal, de acordo com a região e 
a fisionomia vegetal (Medida Provisória nº1956-50/00 89 , Art. 16, inciso II). As mais recentes 
modificações do Código Florestal ocorreram em maio de 2000 e foram acompanhadas por vários 
segmentos da sociedade civil mobilizada, organizações não governamentais ambientalistas e entidades 
representantes dos agricultores, alcançando ampla repercussão na mídia de todo o país. 

Dentre os pontos contemplados na Medida Provisória (MP) nº1956-50/00, destaca-se o chamado 
mecanismo de compensação da reserva legal, que oferece ao produtor rural que não dispõe dessa área 

                                                 
86 BRASIL (1965). 
87 BRASIL (1934). 
88 BRASIL (1989). 
89 BRASIL (2000). 
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em sua propriedade a alternativa de compensá-la em outra região, equivalente em extensão e 
relevância ecológica, na mesma microbacia hidrográfica (Art. 44, inciso II). Outro destaque dessa MP 
é a definição, pela primeira vez, da função da reserva legal como área de conservação da 
biodiversidade, retirando o caráter utilitarista que acompanhou a reserva legal desde os primórdios de 
sua criação, sendo assim definida como: “área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e 
proteção de fauna e flora nativa”. 

Cabe destacar que, conforme já salientado em OLMOS et al. (2004), o Norte do Tocantins deve ser 
considerado, efetivamente, como parte da Amazônia, e as áreas de reserva legal das propriedades da 
região em área florestada devem obedecer aos percentuais estipulados para aquela região (hoje 
definido no Código Florestal como sendo de 80%), visto que as florestas com elementos amazônicos 
ocorrem ao longo de todo o vale do Tocantins e seus afluentes, e sobre áreas de planalto, pelo menos 
até Guaraí e Presidente Kennedy. Além disso, esses mesmos autores destacam que é necessária a 
adoção de medidas para que os órgãos de licenciamento ambiental interpretem corretamente o Código 
Florestal e adotem o nível mais alto dos cursos d’água na delimitação de áreas de preservação 
permanente associadas a eles. A adoção da barranca do rio como referência, conforme é feito 
atualmente, desconsidera habitats especialmente importantes, como as florestas ciliares e várzeas 
sazonalmente alagadas, e os torna expostos a processos de desmatamento. 

Diante deste contexto, procurou-se na elaboração do Subprograma manter o princípio básico que: 

o uso de recursos naturais deve se dar por meio de ações que garantam a preservação da dimensão 
ecológica do ambiente e atendam às necessidades econômicas dos grupos humanos envolvidos, 
respeitando suas características culturais e sociais. Ou seja, é necessário respeitar as inter-relações 
existentes entre recursos naturais (água, solos, plantas, animais, clima, e tudo o que compõe o 
ambiente natural), as quais foram construídas ao longo do tempo, e atender às demandas sócio-
econômicas das populações envolvidas. E isto é possível a partir da definição de modelos de gestão 
ambiental que se apóiem no conhecimento, tanto dos recursos naturais disponíveis, quanto dos 
interesses e vocações das populações humanas a eles associados. Trata-se, portanto, de um trabalho 
de conciliação contínua, no qual planejadores e agentes financeiros atuam como intérpretes e 
indutores de ações que permitam o uso sustentado, e conseqüentemente durável, de recursos 
disponíveis nos espaços urbanos e rurais. 

Os conflitos socioambientais, ou seja, as diferentes formas de uso dos recursos naturais e seus 

interesses diversos têm levado à modificação das condições ambientais das unidades territoriais. Na 
maioria das vezes, a legislação não é cumprida seja pelo ente privado seja pelo setor público, e as 
técnicas para manejo e conservação dos recursos naturais não são adotadas. O mais comum é o uso da 
terra acima da sua capacidade ambiental. Entre os indicadores desta situação no meio rural, no Norte 
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do Estado do Tocantins, estão: as queimadas sistemáticas em todo o período de estiagem; a 
continuidade de desmatamento tanto na ARL quanto na APP, com vistas à ampliação de áreas de 
pastagens ou introdução da monocultura da soja; a implantação de assentamentos rurais em áreas de 
remanescentes de vegetação nativa; e a instalação de processos erosivos nas áreas de uso 
agropecuário. 

Além desses problemas ambientais que ocorrem de forma indiscriminada e que estão relacionados 
com as atividades agropecuárias, são observáveis também aqueles de infra-estrutura, ao longo das 
rodovias, em cortes de estradas, aterros, áreas de empréstimos e bota-foras que merecem atenção, e 
enquanto passivos ambientais devem ser recuperados.  

Notadamente, na maioria das áreas usadas com atividades agropecuárias, a perda da biodiversidade e 
de camadas férteis dos solos é uma constância, com as situações mais críticas observáveis nos 
municípios de Bandeirantes do Tocantins, Arapoema, Pau D’Arco e Ananás (microbacia do ribeirão 
dos Porcos), onde a cobertura vegetal primitiva não ultrapassa 20% das áreas municipais. Como 
conseqüência, esses municípios apresentam as menores extensões de vegetação primária, com quase 
inexistência de APP e ARL. 

Com base na gama de informações geradas, sob a coordenação da Seplan e obtidas nas oficinas de 
zoneamento participativo e gestão territorial, procurou-se, na formulação do Subprograma, um 
direcionamento do manejo e recuperação ambiental no Norte do Tocantins por meio da 
implementação de ações em microbacias hidrográficas, que é a unidade de planejamento mais 
adequada para ações de manejo e conservação de recursos naturais. Isto porque não existe área 
geográfica, por menor que seja, que não se integre a uma microbacia, uma unidade da paisagem que 
reflete a dinâmica espaço-temporal do meio físico. Assim, a microbacia hidrográfica permite que todas 
as atividades que nela existam sejam integradas, visando a minimização de custos e otimização de 
resultados. 

A implementação das ações que aqui foram propostas busca permitir a conciliação dos interesses 
socioeconômicos de usuários dos recursos naturais com a capacidade ambiental de sustentação das 
atividades nas diferentes paisagens da área enfocada. 

5.2 - Aspectos condicionadores do manejo e conservação de áreas do Norte do Tocantins 

O área do Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região do Bico do Papagaio caracteriza-se como 
a mais florestal de todas as regiões tocantinenses. De modo geral, ela pode ser considerada como uma 
área de tensão ecológica por abrigar ecossistemas pertencentes a biomas como o Amazônico e o 
Cerrado com diferentes graus e tipos de transição e integração. Esta característica confere à região 
fragilidades e potencialidades que condicionam fortemente as estratégias e ações visando o manejo e 
recuperação ambiental. 

Além disso, ao longo das últimas três décadas, essa área vem sendo submetida a um processo de 
ocupação, semelhante ao do resto da Amazônia Legal, que tem gerado degradação ambiental 
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relacionada a desmatamentos, exploração madeireira e expansão da pecuária, sem a adoção de técnicas 
adequadas e sem o cumprimento da Legislação Ambiental. A abertura de espaço para atividades 
agropecuárias, estabelecimento de aglomerados populacionais e demais formas de ocupação da terra, 
tem ocorrido, de modo geral, de forma desordenada, com excessiva exploração dos recursos vegetais, 
o que provoca impactos no ambiente. 

As atividades extrativistas e agrícolas, por modificarem a vegetação natural em maior ou menor grau, 
por vezes substituída completamente por culturas e pastos, provocam modificações no grau de 
proteção conferido pela vegetação natural. Assim, a erosão hídrica, a perda de solos e o assoreamento 
de rios e cursos d’água são as primeiras e mais visíveis conseqüências da implantação de 
empreendimentos agropecuários e do extrativismo, quando tais atividades são implementadas sem os 
devidos cuidados tecnológicos. 

Portanto, muitas das ações e estratégias de manejo e recuperação ambiental baseiam-se em práticas de 
manejo e conservação do solo e da água, que envolvem desde a revegetação de áreas degradadas até a 
implantação de programas de educação ambiental e extensão rural que estimulem a adoção de práticas 
e culturas adaptadas às características do ambiente e ao perfil das populações humanas envolvidas. 

Obviamente que o conhecimento de todas as características do ambiente, das populações que o 
ocupam, incluindo migrantes, índios e proprietários residentes em áreas externas à região, contribuem 
para a definição de planos de manejo e recuperação ambiental e estas informações serão tanto mais 
úteis quanto mais detalhadas.  

No caso da área do ZEE do Norte do Estado do Tocantins, as informações consolidadas com apoio da 
Seplan, foram compiladas e organizadas por meio de um diagnóstico socioambiental (BELLIA et al., 
2004a,b) e exibem o estado da arte do conhecimento dos recursos naturais, de sua utilização e da 
situação socioeconômica da área delimitada para o ZEE do Norte do Estado do Tocantins. Estas 
informações possuem qualidade e confiabilidade e cabe aqui apenas destacar os fatores 
condicionadores do manejo e recuperação ambiental.  

Portanto, a análise dos fatores condicionadores do manejo e da recuperação ambiental foi feita 
considerando-se os principais fatores (potencialidades das terras para atividades agro-silvo-pastoris, 
perfil de produtores e infra-estrutura disponível) e processos envolvidos (risco de erosão e de 
assoreamento de cursos d’água, disponibilidade de água e impactos na biodiversidade), discutidos aqui 
com base nas informações disponíveis para a área de abrangência do ZEE do Norte do Estado do 
Tocantins. 

5.3 - Principais fatores que condicionam o manejo e a recuperação ambiental 

5.3.1 - Potencialidades das terras para atividades agro-silvo-pastoris 

De acordo com os mapeamentos de solos90, aptidão agrícola das terras91 e diagnóstico de risco à 

                                                 
90 MENK et al. (2002a,b,c,d,e). 
91 MENK et al. (2002a,b,c,d,e). 
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erosão92 dos solos da área do ZEE do Norte do Estado do Tocantins, apenas 5,4% da área tem aptidão 
boa para lavouras de ciclo curto (associadas principalmente aos Latossolos Vermelho-Amarelo 
eutróficos) e ocorrem em grandes porções dos municípios de Carrasco Bonito e Buriti do Tocantins, 
no extremo-norte da área do ZEE do Norte do Tocantins. Outra área com potencial para o 
desenvolvimento de lavouras de ciclo curto, situa-se ao sul do município de Araguatins, com 
predominância de relevo favorável à mecanização (associada a solos Podzólicos Vermelho-Escuro 
eutróficos). Áreas menores ainda são verificadas nos municípios de Tocantinópolis, Palmeiras do 
Tocantins e Angico, também em condições favoráveis de solo e declividade. 

Áreas com aptidão regular ou restrita para lavouras de ciclo curto ocorrem em grandes extensões da 
porção norte da área do ZEE do Norte do Tocantins, principalmente nos municípios de Araguatins, 
São Miguel e Itaguatins, a leste do município de Araguaína, na porção sul do município de Piraquê e 
na quase totalidade do município de Carmolândia. Nesse caso, estas áreas ocorrem em solos com 
restrições de fertilidade natural (principalmente excesso de alumínio), profundidade efetiva do solo e 
impedimentos à mecanização (solos com plintita). 

A pecuária encontra-se nas áreas com aptidão boa e regular, predominantemente a partir dos 
municípios de Ananás, Riachinho e Xambioá, em direção ao sul da área do ZEE do Norte do 
Tocantins, em solos Podzólicos distróficos ou álicos. A porção central da região de Araguaína, 
incluindo os municípios de Aragominas, Muricilândia e Arapoema e o extremo-oeste de Araguaína e 
Pau D´Arco, também apresentam terras com aptidão boa para implantação de pastagens. 

Áreas com aptidão para pastagem natural ocupam grande parte dos municípios de São Bento do 
Tocantins, Maurilândia e Tocantinópolis, além de uma grande porção de terra que se estende desde 
São Bento do Tocantins até a extremidade leste de Araguaína. São áreas associadas a relevo mais 
ondulado e forte ondulado, com predominância de solos litólicos e de solos arenosos, onde se 
destacam as Areias Quartzosas. Estas áreas são extremamente frágeis e suscetíveis a processos 
erosivos, não sendo indicadas para outras formas de uso agrícola. 

A maioria das terras da área de abrangência do ZEE do Norte do Tocantins apresenta-se com uso 
adequado93, não havendo grandes incompatibilidades entre os usos atuais e as recomendações de uso 
em função da aptidão agrícola das terras. Isto ocorre principalmente em função da predominância de 
áreas de pecuária intensiva, em geral menos exigente e menos impactante que as lavouras anuais. Por 
outro lado, existem áreas cujos usos são incompatíveis com as classes de aptidão agrícola, e 
correspondem de modo geral a áreas que legalmente devem ser destinadas à preservação permanente, 
mas apresentam propriedades que ali desenvolvem atividades de pecuária intensiva em declives 
acentuados, morros ou escarpas, que trazem riscos ambientais em curto prazo. 

De todo modo, o planejamento e gestão ambiental de microbacias hidrográficas da área de 
abrangência do ZEE do Norte do Tocantins devem buscar alternativas de uso compatível com a 

                                                 
92 DONZELI (2000a,b); MORAES (2000a,b,c). 
93 SARMENTO, DONZELI & MORAES (2001). 
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capacidade suporte do ambiente e com a aptidão agrícola das terras e devem estimular também a 
implantação de alternativas que permitam a agregação de valor a produtos vegetais e animais. Com 
isso, é possível obter aumento de renda sem aumento de áreas abertas para agricultrura e pecuária. É 
importante também conciliar os interesses de pequenos, médios e grandes produtores, de modo a evitar 
a exclusão econômica e social, que intensificam fluxos migratórios para núcleos urbanos regionais.  

Especial atenção deve ser dada às ações de adequação de uso das terras e de alternativas de produção 
de modo a minimizar a expansão horizontal da fronteira agrícola, ou seja, de modo a desestimular o 
aumento do desmatamento. A abertura de novas áreas, sejam elas nas florestas ou nos cerrados, deve 
ser precedida por ações que otimizem o uso adequado das áreas já abertas. As áreas de vegetação 
natural devem ser objeto de ações que permitam seus usos para serviços ambientais. 

5.3.2 - Estrutura fundiária e perfil de produtores 

A estrutura fundiária do Norte do Tocantins é, em grande medida, resultante do processo de expansão 
da fronteira agrícola. Por meio de incentivos fiscais e de venda de terras públicas por licitação, o 
Governo Federal favoreceu, a partir da década de 1970, a incorporação e a expansão das unidades 
produtivas com extensas áreas de terra (BELLIA et al., 2004a). Contribuíram para fortalecer esse tipo 
de ocupação fatores como a baixa densidade demográfica, a grande extensão territorial e o isolamento, 
em certo grau, em relação aos principais centros consumidores do país. 

A área do ZEE do Norte do Estado do Tocantins apresenta uma distribuição singular das áreas por 
extratos de tamanhos (BELLIA et a.l, 2004a), com 22,9% da área ocupada por pequenas propriedades, 
32,5% por médias e 44,6% por grandes. O tamanho médio dos imóveis rurais é o mais baixo do 
Estado do Tocantins, de 217,2 ha, sendo que em Araguaína predominam as grandes propriedades, que 
representam cerca de 65,0% da área ocupada. 

Quanto à condição do produtor, a distribuição também é singular em relação ao restante do Estado do 
Tocantins. Observam-se de um lado situações como as de Araguaína, Esperantina, Palmeiras do 
Tocantins, Xambioá, Aragominas, Carmolândia, Piraquê e Santa Fé do Araguaia, onde predominam 
propriedades com área superior a 500 hectares e onde 80 a 100% dos estabelecimentos encontram-se 
ocupados por proprietários. Por outro lado, em municípios como São Miguel do Tocantins, Riachinho, 
Carrasco Bonito, Sítio Novo do Tocantins, Sampaio e Praia Norte, mais da metade dos 
estabelecimentos têm produtores ocupantes, embora apenas em Riachinho e em Sampaio a área 
correspondente apresente percentuais mais expressivos de, respectivamente, 15,1% e 11,0% da área 
total dos estabelecimentos. É interessante notar que a maior ocorrência de produtores ocupantes se dá 
nos municípios onde se observa uma maior proporção de estabelecimentos rurais com área menor do 
que 100 hectares (BELLIA et al., 2004a). 

Nas áreas de Cerrado, a incorporação intensiva de novas terras foi estimulada pela ampliação da rede 
viária, em especial a pavimentação da rodovia Belém-Brasília (BR-153), na década de 1970, e a 
construção de sistemas estaduais e municipais alimentadores dessa via tronco, constituindo uma malha 
rodoviária em forma de “espinha de peixe”. 
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A área do ZEE do Norte do Estado do Tocantins apresenta uma grande concentração de assentamentos 
rurais, somando 106 projetos de assentamentos (PA), que favorecem 8.203 famílias. Araguatins, com 
18 projetos e 1.371 famílias distribuídas em 45.966ha, é o município mais favorecido pela reforma 
agrária em toda a área do ZEE do Norte do Tocantins. Com mais de 10.000ha destacam-se: 
Augustinópolis, Darcinópolis, Esperantina, Itaguatins, Praia Norte e Riachinho. Contudo, os projetos 
de assentamento implantados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do 
mesmo modo que a maioria das propriedades privadas, grandes, médias e pequenas, não exploram os 
recursos naturais em conformidade com a legislação ambiental, sobretudo quanto às áreas de 
preservação permanente, encostas, nascentes de cursos d’água e reserva legal. 

A maioria dos assentamentos tem produção diversificada, cultivando três ou mais produtos em seu 
lote, destacadamente os derivados da lavoura temporária. Com relação à comercialização, o local de 
venda de todos os produtos é a própria área de abrangência do ZEE do Norte do Tocantins. 

Em média, os assentados moram em habitações de boa qualidade e a escolaridade dos jovens é 
consideravelmente maior do que a de seus pais. Entretanto, persiste um quadro de baixo poder 
aquisitivo e as escolas nos assentamentos não atendem à expectativa dos assentados em oferecer o 
maior nível de escolaridade possível. Assim, repete-se o quadro de distribuição dos membros da 
família ao longo da escala rural-urbana (na roça, ficam os pais idosos e/ou os membros envolvidos no 
trabalho rural; na agrovila vivem, de forma temporária ou permanente, a mulher e os filhos menores, 
em idade; e na cidade ficam os filhos adolescentes, freqüentando as séries mais avançadas do primeiro 
grau ou já no segundo grau, acompanhados ou não de membros adultos, eventualmente empregados no 
comércio ou nos serviços urbanos). 

A elaboração dos projetos para o pedido de crédito é feita pelos técnicos do Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), junto com as associações dos Projetos de 
Assentamento (PAs). Uma vez que o crédito é liberado, o dinheiro (cerca de R$20.000,00 por 
assentado) permanece no banco e este paga diretamente as compras efetuadas pelo assentado, com 
especificações do produto e do vendedor. 

As atividades econômicas principais na área estão vinculadas à pecuária intensiva e a agricultura do 
arroz e da banana. O crescimento dos rebanhos no período 1997-2000 ficou bem acima da média do 
Estado - cerca de 12,68% para o Estado contra 21,70% para a área em questão - destacando-se o 
crescimento dos bovinos, eqüinos, asininos, muares e caprinos, todos acima da média do Estado. As 
fazendas de gado combinam a criação e o cultivo do arroz de sequeiro, plantado logo após o 
desmatamento e servindo como uma etapa para a formação de pasto para a criação de gado. 
Atualmente, com a perda de fertilidade e degradação dos pastos antigos, as culturas tornam-se uma 
parte da rotação de atividades produtivas na mesma área (tendência de aumento das atividades de 
integração pecuária-lavoura). 

A produtividade agrícola é baixa, mas quanto ao extrativismo a área do ZEE contribui com cerca de 
93,0% da produção de babaçu do Estado. Os babaçuais vêm se ampliando com o antropismo, pois o 
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desmatamento e as queimadas estimulam a dispersão da palmeira. As quebradeiras de coco babaçu 
constituem um segmento da chamada população tradicional, já com destaque sócio-político na região e 
no País, e articuladas com outros estados, particularmente com o Maranhão. 

A iniciativa dos governos estadual e federal em patrocinarem projetos de irrigação poderá alterar, em 
médio prazo, a estrutura produtiva da área do ZEE. Dentre esses projetos destaca-se o Projeto Sampaio 
que prevê o cultivo de arroz, milho, soja e fruticultura irrigada no município de Sampaio, parte de 
Carrasco Bonito e Augustinópolis. A água para a irrigação seria proveniente dos rios Tocantins, 
Araguaia, Corda, Piranhas, São Martinho, Barreiro, Buriti-Sul, Vertente do Tocantins, São Sebastião e 
Buriti Norte. É necessário portanto que se dê particular atenção a projetos dessa monta, de forma a 
monitorar e gerir o uso de água e a acompanhar a participação efetiva de pequenos e médios 
produtores rurais. 

Entre as populações indígenas, os Apinayé, além da agricultura, realizam a coleta e a quebra do 
babaçu. Essas comunidades estão iniciando a comercialização de frutos do Cerrado. A Associação 
Vyty-Cati, que conta com o apoio do Centro de Trabalho Indigenista (CTI), faz parte da Rede Frutas 
do Cerrado, que coleta frutas nativas e implanta sistemas agroflorestais. 

O setor industrial está apoiado em indústrias tradicionais (móveis, ração animal, refrigerantes, 
calçados, abate de frangos e processamento de tomate) e concentrado em Araguaína. Esta cidade 
dispõe de infra-estrutura e de um Distrito Agroindustrial onde há previsão de instalação de indústrias 
de têxteis, fios e cabos elétricos, perfis plásticos para construção civil e fécula de mandioca. Há 
previsão de implantação de um Distrito Agroindustrial em Araguatins, assim como a instalação de 
novas indústrias em Aguiarnópolis em função da presença do Pátio Multimodal da Ferrovia Norte-Sul 
para o transporte de grãos e outros materiais de grande volume. 

Entretanto, para o desenvolvimento sustentável da área de abrangência do ZEE do Norte do Tocantins 
é necessário incrementar a implantação de agro-indústrias, visando a verticalização da produção 
agropecuária, bem como melhorar a articulação entre setor produtivo e setor de serviços, visando 
incrementar a comercialização de produtos agrícolas. É necessário também aumentar e/ou estimular a 
participação de produtores rurais em associações e cooperativas, organizadas sempre que possível em 
MBH, de modo a favorecer a inclusão de produtores rurais nos processos decisórios de planejamento e 
gestão ambiental. 

5.3..3 - Infra-estrutura disponível 

O Norte do Estado do Tocantins dispõe de inúmeras rodovias pavimentadas que a ligam com todo o 
País (através da Belém-Brasília) e com o exterior por meio dos portos de Itaqui e da Ponta da Madeira, 
ambos no Estado do Maranhão. No momento encontra-se em construção a Ferrovia Norte-Sul, que já 
adentrou o Estado e tem, em final de construção, o terminal multi-modal de Aguiarnópolis, juntando 
os modos ferroviário com o rodoviário e hidroviário, às margens do rio Tocantins. 

Na área em estudo existem várias rodovias federais e estaduais, em sua maior parte pavimentadas, que 
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facilitam o acesso terrestre de insumos e o escoamento de produtos agrícolas e agro-industriais. 
Partindo dessas rodovias estaduais e federais, existe uma densa rede de estradas municipais e de 
fazendas que permite o acesso interno a toda a área do ZEE do Norte do Estado do Tocantins.  

A área é atendida pelos aeroportos das cidades de Araguaína e Imperatriz (MA), onde operam as 
principais empresas de aviação comercial do país. Nas outras cidades o transporte aéreo é limitado à 
operação de táxis aéreos, com a maioria das pistas de pouso localizadas nas sedes dos municípios em 
leito natural, exceto em Tocantinópolis e Araguatins, que contam com pista de pouso pavimentada. 

O transporte fluvial, que tem grande potencial na região, hoje restringe-se a pequenas embarcações 
que trafegam pelos rios Araguaia e Tocantins, enquanto que a operação das hidrovias planejadas 
depende da construção de barragens e eclusas nesses rios. 

A área é bem provida de recursos hídricos e a implantação de projetos hidrelétricos, em particular de 
pequenas represas, deve ser planejada de modo a minimizar os impactos nos recursos naturais 
existentes. Particular atenção deve ser dada a utilização de recursos hídricos para irrigação agrícola, de 
modo a impedir o uso de nascentes e a gerir a captação de águas nos cursos d’água, por meio da 
implementação de comitês de bacia. 

5.4 - Principais processos que condicionam o manejo e a recuperação ambiental 

5.4.1 - Risco de erosão e de assoreamento de rios 

A área apresenta, em grande parte de sua extensão territorial, um baixo risco de erosão e as perdas 
atuais de solo encontram-se dentro de limites toleráveis. Deve-se, entretanto, ressaltar que esse baixo 
risco de erosão está associado à predominância de uma cobertura vegetal densa (florestas e cerrados) 
que, no cálculo geral do risco de erosão e de perdas de solo, faz com que esses valores se mantenham 
em patamares inferiores. Com a retirada da vegetação natural constata-se que na área existem terras 
extremamente frágeis e suscetíveis a processos erosivos. São elas, de uma maneira geral, as áreas sob 
solos Podzólicos e as Areias Quartzosas, que não devem ser utilizadas para culturas intensivas de 
grãos, em particular de soja. 

As áreas com maior risco de erosão (áreas de solos com predominância de areias, áreas em declive 
maior do que 12%, áreas com solos pouco profundos) devem ter uso agrícola focado inicialmente em 
atividades agroextrativistas, com agregação de valor, buscando o aproveitamento de plantas com uso 
alimentício, apícola, forrageiro, madeireiro, medicinal, oleífero, ornamental ou resinífero. No caso de 
atividades que exijam maior mecanização do solo, o uso agrícola destas áreas deve estar apoiado em 
detalhados programas de conservação do solo. 

O assoreamento dos rios é conseqüência direta de processos de erosão de solos. Somente o manejo 
adequado de terras agrícolas, o uso de solo de acordo com a sua capacidade e o respeito à legislação 
ambiental, a qual impõe a preservação94 de áreas ribeirinhas, pode-se frear o processo de assoreamento 
                                                 
94 É necessário enfatizar que preservar uma área implica que esta área não deve ter qualquer tipo de uso antrópico, seja com 

finalidade social (habitação) seja com finalidade econômica. A conservação de uma área que se encontra sob algum tipo de 
uso antrópico exige que sejam adotadas práticas no sentido de minimizar os impactos delas decorrentes. 
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de cursos d’água.  

Deve-se considerar que a substituição da vegetação natural por plantas cultivadas, expõe os solos, em 
maior ou menor grau, ao processo de erosão hídrica. Além disso, as chuvas no Norte do Estado do 
Tocantins são volumosas e podem atingir grande intensidade. Portanto, o controle da erosão hídrica e 
do assoreamento de cursos d’água passa necessariamente pela adoção de práticas de manejo 
conservacionista e pela obediência à legislação ambiental. 

5.4.2 - Disponibilidade de água 

De um modo geral, a área de abrangência do Norte do Tocantins é bem provida de recursos hídricos, 
em função da densa rede de drenagem. Quanto às chuvas, a região também possui uma oferta 
pluviométrica relativamente alta, com precipitação média anual variando de 1400mm, na parte sul da 
área, até cerca de 2000 mm por ano no extremo norte da área. 

A estação chuvosa se estende de outubro a abril e a estação seca atinge seu ápice nos meses de julho e 
agosto quando, em média, as precipitações mensais na área são inferiores a 10 mm. 

Embora os dados disponíveis para a área de abrangência do ZEE do Norte do Tocantins não incluam 
informações sobre a disponibilidade de água dos solos, os estudos de solos permitem inferir algumas 
considerações. De um modo geral, os solos da área podem ser reunidos em três grandes grupos de 
capacidade de retenção de água: baixa, média e alta. Assim, o manejo conservacionista da 
disponibilidade de água para culturas, principalmente as anuais, no Norte do Tocantins deve ponderar 
criteriosamente três principais aspectos: a oferta pluviométrica; a disponibilidade de água no solo, que 
está diretamente relacionada com os atributos do solo; e a demanda de água pela cultura. Recomenda-
se, portanto, que algumas condições sejam respeitadas: 

• solos de baixa capacidade de retenção de água, em particular os Neossolos Quartzarênicos95, 
não devem ser cultivados com culturas exigentes em água, pois isto implicaria na implantação 
de sistemas intensivos de agricultura irrigada e, conseqüentemente, em aumento do custo 
ambiental; 

• solos de média e alta capacidades de retenção de água devem ser cultivados respeitando-se o 
zoneamento de risco climático por cultura96 a fim de evitar perdas na produção por falta de 
chuvas durante o desenvolvimento das plantas e/ou excesso de chuvas na fase de colheita; 

• em ambas as situações deve-se incentivar: a adoção de sistemas de plantio direto na palha que 
promovem, a médio e longo prazos, o aumento na capacidade de retenção de água no solo; o 
uso de espécies e/ou variedades e/ou cultivares adaptadas às condições edafoclimáticas da 
região; o uso de sistemas agroflorestais; e o uso preferencial de práticas de convivência com as 

                                                 
95 Anteriormente denominados Areias Quartzosas. 
96  Informações disponíveis em agências do Banco do Brasil, no Ministério da Agricultura e do Abastecimento 

(CER/PROAGRO - Ministério da Agricultura e do Abastecimento - Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 6º andar, Sala 
652. CEP: 70.043-900. Brasília - DF) e na internet (www.agritempo.gov.br). 
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limitações do meio em detrimento das práticas de redução das limitações do meio97. No grupo 
dos solos com baixa capacidade de retenção de água encontram-se aqueles com teores elevados 
de areia (solos que possuem menos de 15% de argila) e solos que possuem entre 15 e 35% de 
argila, mas que apresentam estrutura muita bem desenvolvida (granular), resultante de processos 
intensos de formação de solos. No grupo dos solos com média capacidade de retenção de água 
encontram-se solos com textura variada, geralmente entre 25 e 60% de argila, com elevada 
porosidade total. Nestes solos, a maior parte da água do solo encontra-se retida em tensões 
relativamente baixas (até 1 atm) e o balanço hídrico do solo pode apontar déficit hídrico durante 
períodos de veranicos na estação chuvosa. Finalmente, tem-se no terceiro grupo os solos com 
elevada capacidade de retenção de água, associados particularmente a Podzólicos argilosos e 
Latossolos muito argilosos. 

A irrigação complementar pode ser considerada como alternativa viável de suplementação de água 
para culturas, no entanto, recomenda-se que a relação custo/benefício desta prática seja considerada 
cuidadosamente. Isto porque praticamente toda a área do Norte do Tocantins é considerada de 
transição para ambiente tropical úmido, e a elevada a umidade relativa do ar pode acentuar a 
incidência de doenças em culturas. 

Um aspecto a ser destacado é a capacidade de armazenamento de água das rochas das formações 
Sambaíba, Itapecuru, Corda e Poti-Piauí que apresentam boa permeabilidade e porosidade, e 
constituem, portanto, opções interessantes para a exploração de águas subterrâneas em 
empreendimentos de pequeno e médio porte. 

5.4.3 - Impactos na biodiversidade 

Os resultados do inventário florestal e levantamento florístico98 apontaram, face aos diferentes graus 
de intervenção humana nas tipologias vegetais da área do ZEE do Norte do Estado do Tocantins, que 
como em outros estudos em florestas tropicais, o maior potencial madeireiro está nas formações 
densas, expresso em m3/ha, notadamente na Floresta Ombrófila Densa Submontana. Em alguns 
remanescentes menos influenciados pela intensa ação do homem, encontram-se ainda algumas 
espécies de valor comercial com expressivo volume de madeira, como é o caso da garapa, ipê-roxo e 
jatobá no Cerradão; freijó-branco e jatobá na Floresta Estacional Semidecidual; jatobá e marupá na 
Floresta Ombrófila Aberta Submontana; e jatobá e louro-preto na Floresta Ombrófila Densa 
Submontana. 

Nas áreas de Cerrado, não raro utilizadas com propósitos pastoris, fica evidente o predomínio 
ecológico do vinhático, carvoeiro, pequi e fava-bolota. Na Mata de Galeria, por sua condição 
ecológica a um só tempo peculiar e frágil, espécies como camaçari, cinzeiro, amescla e quaruba, 
devem sempre ser consideradas pelo papel ecológico que desempenham.  

                                                 
97 Como exemplos de práticas de convivência tem-se: pousio, rotação de culturas, uso de plantas adaptadas, plantio em nível, 

consorciação de culturas, cultivo mínimo; como exemplos de práticas de redução tem-se: adubação, calagem, gessagem, 
terraceamento, drenagem. 

98 DAMBRÓS et al. (2003a,b,c,d,e,f). 
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Dos 37 municípios que compõem a área mapeada, 23 apresentam-se com suas superfícies cobertas por 
pastagem cultivada em índices que variam de 50,4 % até 84%99. Dentre os municípios que apresentam 
suas reservas ambientais de cobertura da vegetação primitiva comprometidas destacam-se 
Bandeirantes do Tocantins e Arapoema, com índices próximo aos 84% da classe Pecuária Intensiva. 
As sub-bacias hidrográficas com maiores valores de antropismo são as dos rios Cunhãs e Jenipapo, 
ambos na parte sul e sudoeste da área, e Mosquito, no sudeste, com índices que vão de 85% a 70% de 
suas áreas cobertas por pastagem cultivada. 

A maioria dos municípios mais antropizados estão localizados na Região Fitoecológica da Floresta 
Ombrófila. O município que apresenta índices de vegetação nativa mais conservada é Maurilândia do 
Tocantins e localiza-se na Região Fitoecológica do Cerrado junto à margem esquerda do rio 
Tocantins. As manchas das categorias de florestas identificadas exibem-se alteradas ou perturbadas, 
sendo difícil encontrar áreas ainda intactas. Os remanescentes das florestas ombrófilas encontram-se 
representados por mosaicos dispersos e pouco contínuos, e são encontrados em vários municípios e 
sub-bacias, os quais estão localizados principalmente no sudoeste e norte da área em estudo. 

As áreas mais extensas da classe de Cerrado Sentido Restrito, que estão concentradas nas partes 
centro-sul, leste e sudeste, assumem uma elevada função ecológica por compor uma paisagem de 
chapadas que funciona como áreas de recarga para as águas subterrâneas e ao mesmo tempo divisor de 
águas dos sistemas Araguaia e Tocantins. 

Essa diversidade de ecossistemas e a fragilidade típica de áreas de transição, impõem a adoção de 
políticas de planejamento e gestão ambiental que contribuam para minimizar os impactos nos recursos 
naturais e na biodiversidade da área de abrangência do ZEE do Norte do Tocantins. 

Os dados levantados no ZEE permitem afirmar que tanto o processo erosivo quanto a disponibilidade 
de água são fortemente dependentes da cobertura vegetal existente em condições naturais. A supressão 
desta implica em risco de erosão e em modificação do sistema hidrológico de recarga de aqüíferos, 
particularmente nas áreas de chapada. Assim, a atividade agrícola deve ser realizada por meio de 
práticas conservacionistas, adotadas na microbacia hidrográfica, de modo a garantir a manutenção do 
funcionamento da paisagem como um todo. Recomenda-se a priorização de práticas que favoreçam a 
manutenção das taxas de cobertura do solo, que favoreçam a diversidade de plantas com 
profundidades de enraizamento variadas, bem como sistemas de produção adaptados às condições 
edafo-climáticas locais. 

5.5 - Objetivos do Subprograma 

5.5.1 - Objetivo geral 

O objetivo geral do Subprograma é: 

• coletar, organizar e apresentar procedimentos para a implementação de iniciativas de manejo e 
recuperação de microbacias hidrográficas incorporadas em parte ou no seu todo ao processo 

                                                 
99 SEPLAN (2002a,b,c,d,e). 
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produtivo com ênfase nas Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Reserva Legal 
(ARL) da Região Norte do Tocantins. 

5.5.2 - Objetivos específicos 

Considerando o caráter e especificidade do Subprograma de Manejo e Recuperação Ambiental foram 
definidos como objetivos específicos: 

• apresentar um roteiro de procedimentos básicos para a elaboração de projetos de manejo e 
conservação dos solos da área do ZEE do Norte do Estado do Tocantins utilizando como 
unidade de planejamento a microbacia hidrográfica; 

• descrever um roteiro de procedimentos básicos para a elaboração de projetos de recuperação de 
solos, com ênfase nas Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Reserva Legal 
(ARL); 

• dar um roteiro de procedimentos básicos para a elaboração de projetos para a implantação e 
operação de viveiros municipais, e em projetos de assentamento e colonização na área do ZEE 
do Norte do Estado do Tocantins; 

5.6 - Estratégias do Subprograma 

O Subprograma deve ser desenvolvido segundo três princípios fundamentais a serem aplicados por 
microbacias hidrográficas: 

i) desenvolvimento de ações de manejo e conservação de áreas agrícolas; 

ii) execução de atividades para recuperação e preservação das capacidades ambientais de APPs e 
ARLs, e; 

iii) promover a implantação e operação de viveiros para a produção de sementes e mudas de 
árvores nativas dos ambientes de Cerrado e floresta para suporte às atividades de recomposição 
vegetal. 

Em paralelo, devem ser implementadas de maneira sistemática, nas microbacias, atividades de 
extensão rural e assistência técnica para os projetos de agricultura familiar, bem como a promoção da 
regularização ambiental dos projetos de colonização executados pelo INCRA100 e Itertins101, e nas 
propriedades privadas.  

O Subprograma de Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas tem que estar associado aos demais 
subprogramas, sobretudo, ao de Conscientização Ambiental, de Instrumentos Legais e Econômicos, e 
Inclusão Social para que sejam obtidos resultados como o crescimento e aperfeiçoamento do capital 
social e a valorização da participação e consciência ambiental dos agentes sociais para a eficácia da 
gestão territorial no Norte do Estado do Tocantins, tendo como preocupação legar às gerações futuras 
um patrimônio natural com capacidade de renovação. 

                                                 
100 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
101 Instituto de Terras do Estado do Tocantins. 
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As formas de manejo e recuperação de áreas degradadas foram propostas para modificar ou melhorar 
os atuais sistemas de produção com o uso de tecnologias que possam propiciar o desenvolvimento das 
atividades econômicas com a preservação e/ou recuperação da capacidade ambiental das zonas 
ecológicas econômicas, e melhoria dos níveis de qualidade ambiental existentes. 

5.7 - Atividades 

A seguir são apresentados, para cada uma das estratégias, os procedimentos básicos para elaboração de 
projetos, as principais metas, os possíveis parceiros na execução das atividades e os resultados 
esperados.  

5.7.1 - Atividades para manejo e conservação de áreas agrícolas em microbacias hidrográficas 

5.7.1.1 - Caracterização fisiográfica e socioeconômica de microbacias hidrográficas do Norte do 
Tocantins 

A meta desta etapa é estruturar uma base de dados geoambientais, por município, das MBH 
localizadas na área delimitada para o ZEE do Norte do Estado do Tocantins em Sistema de 
Informações Geográficas (SIG). Para tanto, são necessários os desenvolvimentos de tarefas que 
permitam: 

• definir os limites físicos das MBH, em escala 1:20.000 ou maior, e; 

• associar a cada MBH as informações disponíveis de clima (chuva e temperatura 
principalmente), solos (tipo de solo102, textura e fertilidade, principalmente), declividade, uso da 
terra e vegetação original, rede hidrográfica e águas superficiais (rios, lagoas e represas), 
estrutura fundiária, estradas e áreas urbanas, estabelecendo um cadastro de informações 
fisiográficas e socioeconômicas. 

5.7.1.2 - Diagnóstico dos problemas e potencialidades das MBH do Norte do Tocantins 

Deve-se fazer um levantamento dos principais problemas e potencialidades de cada MBH103 utilizando 
técnicas de diagnóstico rural participativo (DRP) adaptadas às condições locais. Para o diagnóstico são 
fundamentais os mapas estabelecidos na Etapa 1 e a identificação, junto com as comunidades 
envolvidas, de zonas críticas e de potencialidades de cada MBH. Por fim, incorporar ao cadastro de 
dados geoambientais as informações e dados levantados. 

No final desta etapa, deverá ser possível responder inúmeras questões, dentre as quais destacam-se: 

• qual o tamanho das áreas desmatadas em beira de rios, em cabeceiras de rios, em divisores de 
água?  

                                                 
102 Considerando a dimensão de um trabalho deste tipo e dos elevados custos para realização de levantamentos detalhados de 

solos, recomenda-se que a tipologia de solos seja estabelecida visando a separação de grandes grupos diferenciados pelo 
seu comportamento físico-hídrico e de fertilidade, avaliados de forma qualitativa. Este trabalho pode ser feito a partir das 
informações disponíveis em escala 1:250.000, agregando-se informações obtidas por meio de diagnóstico rural 
participativo (DRP), e utilizando-se técnicas de geoprocessamento. 

103 O trabalho realizado nas oficinas com prefeitos e comunidade local em diferentes municípios constitui material muito rico 
de informações que podem ser espacializadas com auxílio dos interlocutores. 
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• quais as áreas apresentam sinais de erosão do solo?  

• existem cursos d’água com excesso de sedimentos? Quais? Onde? 

• quais os principais agrotóxicos utilizados? Onde são descartadas as embalagens? 

• qual a taxa de aplicação de agrotóxicos? 

• qual o tipo de uso das águas (irrigação, consumo doméstico, pesca, recreação, geração de 
energia elétrica etc)? Qual o consumo de água? 

• qual o estado das várzeas e dos remanescentes de vegetação natural? 

• quais os diferentes usos agrícolas? Quais as produtividades? Quais as alternativas de uso? 

5.7.1.3 - Consolidação de informações para subsidiar os planos de manejo 

A meta aqui é a de se estabelecer um quadro diagnóstico dos problemas e potencialidades, a partir da 
sistematização das informações levantadas e/ou compiladas nas Etapas 1 e 2. O quadro diagnóstico 
deverá permitir um panorama dos seguintes aspectos: 

• erosão hídrica: identificar as causas e as ocorrências; determinar e/ou estimar a erosividade das 
chuvas; avaliar a adequação de uso agrícola e de sistemas de manejo de solos; identificar a 
estrutura fundiária e possíveis conflitos; avaliar o efeito de traçados de estradas (escoamento de 
água, impacto em áreas de nascentes etc); avaliar a produtividade das terras e os riscos de 
degradação dos solos (compactação, queda de atividade biológica, desequilíbrio nutricional etc); 

• poluição de mananciais: identificar assoreamentos de cursos d’água e contaminações por 
agrotóxicos; identificar riscos de contaminação de cursos d’água por dejetos animais oriundos 
de atividades agropecuárias; avaliar a compatibilidade de consumo de água com a 
disponibilidade de água; 

• biodiversidade: avaliar a existência de desmatamentos e de uso de fogo para limpeza de áreas; 
avaliar o grau de preservação de corredores ecológicos; 

• sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola: avaliar a diversidade de culturas; avaliar os 
canais e mecanismos de comercialização e escoamento de produção; avaliar o grau de equilíbrio 
entre produção para consumo local e produção para comercialização externa; avaliar a ocupação 
de mão de obra e a saúde de produtores e trabalhadores rurais; 

5.7.1.4 - Plano de manejo 

Nesta etapa são definidos os planos de manejo com base nas informações levantadas e consolidadas 
nas etapas anteriores. Algumas ações são recomendadas a partir dos resultados já obtidos no ZEE do 
Norte do Tocantins. 

• Definição das áreas de preservação permanente, em atendimento ao Código Florestal 
brasileiro 

a) todas as formas de vegetação natural, situadas ao longo dos rios ou de outro qualquer curso 
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d’água, considerando seu nível mais alto, que ocorrem em faixa marginal de largura mínima: de 
trinta metros para cursos d’água de menos de dez metros de largura; cinqüenta metros para os 
cursos d’água que tenham de dez a cinqüenta metros; cem metros para os cursos d’água que 
tenham entre cinqüenta e duzentos metros de largura; duzentos metros para os cursos d’água 
que possuam entre duzentos e seiscentos metros de largura; quinhentos metros para os cursos 
d’água com largura superior a seiscentos metros; 

b) todas as formas de vegetação natural, situadas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água 
naturais ou artificiais, considerando seu nível mais alto medido horizontalmente, que ocorrem 
em faixa marginal com largura de cem metros para os situados em áreas rurais, exceto os corpos 
d’água com até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será de cinqüenta metros; 

c) todas as formas de vegetação natural, situadas nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos 
chamados olhos d’água, seja qual for à situação topográfica, num raio mínimo de cinqüenta 
metros de largura; 

d) todas as formas de vegetação natural, situadas no topo dos morros, montes e montanhas, em 
áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação 
em relação à base; 

e) todas as formas de vegetação natural, situadas nas encostas ou parte destas, com declividade 
superior a 100% ou 45º na sua linha de maior declive; 

f) todas as formas de vegetação natural, situadas nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da 
linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais; 

g) todas as formas de vegetação natural, situadas nas áreas metropolitanas, assim entendidas as 
compreendidas nos perímetros urbanos, definidos por Lei Municipal, e nas regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observando-se o 
disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitado os limites a que se 
refere o artigo 2o da Lei Federal no 7.803/1989; 

h) todas as formas de vegetação natural, situadas nas montanhas ou serras, quando ocorrem dois ou 
mais morros, cujos cumes estejam separados entre si por distâncias inferiores a 500 metros, a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 a altura em relação à base do morro mais baixo do 
conjunto. 

• Definição das áreas de reserva legal, em atendimento à Legislação Brasileira 

Recomenda-se que a reserva de cada proprietário (o percentual previsto no Código Florestal) seja 
representada por apenas uma área de vegetação (e não por mais de um fragmento), e até mesmo que as 
reservas legais de propriedades vizinhas sejam limítrofes, formando em conjunto uma grande área de 
vegetação nativa, o que é facilitado quando planos de gestão ambiental são definidos considerando 
como unidade de planejamento a MBH. 

Na medida do possível, essa reserva legal única deve englobar os diferentes tipos de ambientes 
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presentes em uma determinada propriedade ou região. Os benefícios biológicos, para um mesmo 
percentual de reserva legal, podem ser ampliados com o planejamento da distribuição espacial das 
reservas de várias propriedades vizinhas de forma a que fiquem unidas umas às outras.  

Essa agregação é particularmente recomendada para as áreas de Cerradoa e de floresta, onde não 
existe mais conectividade biológica e a vegetação nativa se encontra intensamente fragmentada. 

Quanto ao porcentual da área total que deve ser mantido sob reserva, ainda existem discussões na 
legislação. No entanto, existem argumentos científicos sólidos que sustentam a necessidade de manter 
reservas legais florestais de no mínimo 60% da área total da propriedade (na Amazônia) e com grau 
máximo de agregação (em todos os biomas), para reduzir o risco de extinção de espécies. Tais 
argumentos biológicos baseiam-se na função principal das reservas legais que é a conservação e o uso 
sustentável da biodiversidade. 

Enfatiza-se aqui o que já foi destacado anteriormente de que a área de abrangência do ZEE do Norte 
do Tocantins deve ser considerada, efetivamente, como parte da Amazônia, e as áreas de reserva legal 
das propriedades da região em área florestada devem obedecer aos percentuais estipulados para aquela 
região (hoje definido no Código Florestal como sendo de 80%). 

Considerando a execução das ações citadas anteriormente, os seguintes resultados são esperados: 

• aumento da produção vegetal, com aumento da população de plantas nos diferentes cultivos a 
partir da definição de épocas adequadas de plantio em função das recomendações do 
zoneamento de risco climático por culturas, das recomendações de uso de variedades adaptadas, 
da escolha criteriosa de culturas e variedades/cultivares adaptadas, das recomendações de 
adubação e calagem, e da recuperação de pastagens; 

• preparo em nível do solo, respeitando-se as características dos solos e as condições sócio-
econômicas dos produtores rurais; 

• adoção de plantio direto na palha e de cultivo mínimo, como alternativa de manejo e 
conservação dos solos; 

• uso de adubação verde, com escolha adequada de espécies, de época de plantio e de manejo; 

• rotação de culturas, com sistemas de rotação adaptados para as condições edafoclimáticas e 
sócio-econômicas do Norte do Tocantins; 

• consorciação de culturas, com sistemas de consorciação adaptados para as condições 
edafoclimáticas e sócio-econômicas do Norte do Tocantins; 

• uso de faixas de vegetação permanente e de cordões de contorno, para separação de glebas, 
vegetação de terraços e proteção de APP e ARL; 

• uso de cobertura morta para eliminar queimadas e aumentar a proteção do solo; 

• terraceamento, com escolha do tipo de terraço, localização, construção e manutenção conforme 
critérios técnicos, para evitar rompimento de terraços; 
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• adequação de estradas vicinais e de caminhos entre glebas, para que estes se integrem ao 
manejo do solo e da água na microbacia; 

• manejo e recuperação de sulcos de erosão e de voçorocas, para eliminá-los e/ou estabilizá-los; 

• construção de pequenos açudes para uso e manejo conservacionista dos recursos hídricos 
disponíveis; 

• reflorestamento, visando o controle de erosão hídrica e eólica, o estoque energético e a 
exploração de madeira; 

• implantação de sistemas agrossilvopastoris adaptados às condições edafoclimáticas e sócio-
econômicas do Norte do Tocantins; 

• implantação de abastecedouros comunitários, visando a instalação de pontos de abastecimento e 
lavagem de pulverizadores, de modo a impedir contaminações de cursos d’água; 

• implantação de depósitos de lixo tóxico, visando a instalação de construções, de acordo com 
recomendações técnicas específicas, para depósito de embalagens de agrotóxicos, após a tríplice 
lavagem, para posterior encaminhamento para reciclagem, visando a redução da contaminação 
de agricultores e seus familiares, dos mananciais hídricos e de animais. 

• adoção de princípios básicos de boas práticas agrícolas, em particular das recomendações de uso 
restrito de agrotóxicos, dentro de recomendações técnicas específicas, uso de práticas de 
conservação do solo e respeito às legislações Ambiental e Trabalhista e ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente104, vigentes no Brasil, bem como os princípios éticos de igualdade de salários 
entre trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

5.7.1.5 - Considerações sobre a adoção de práticas conservacionistas em áreas agrícolas de MBH 

A definição de técnicas adequadas deve levar em conta a perspectiva de produtores locais, visando 
conciliar o aumento de produtividade e o aumento de renda das propriedades agrícolas, com a redução 
de custos e riscos da produção agrícola e dos impactos ambientais. 

É necessário estimular a participação de produtores rurais na definição de práticas a serem adotadas, 
para assegurar a auto-sustentação a médio e longo prazos, bem como a adoção de ações integradas na 
microbacia hidrográfica. É de fundamental importância que os gestores públicos e produtores rurais 
tenham consciência de que a conservação do solo e da água não é uma prática casual, que se adota de 
acordo com a conveniência ou não num determinado momento. Trata-se de um conjunto de 
procedimentos que devem ser adotados de forma permanente. É necessário também atacar as causas 
da erosão e da degradação dos recursos naturais por meio de ações conjuntas e com participação de 
toda a comunidade, papel importante da educação ambiental, e de órgãos públicos que atuam na área 
agrícola e ambiental em nível local - papel importante das políticas públicas e dos orçamentos 
participativos. 

                                                 
104 BRASIL (1990). 
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5.7.2 - Atividades para recuperação e preservação de APP e ARL em microbacias hidrográficas 

5.7.2.1 - Definição das APP e ARL 

Aqui, como na seção anterior, a definição das APP e ARL deve estar em acordo com a legislação 
vigente. O trabalho a ser desenvolvido deve contar com a participação de comunidades locais de modo 
a permitir o estabelecimento de áreas contínuas de reserva legal (procurar formar grandes blocos). A 
partir do cadastro elaborado para cada MBH, deve ser possível responder às seguintes questões, 
básicas para o planejamento e gestão ambiental no Norte do Tocantins: 

• qual a área das APP e ARL? 

• como se organiza o mosaico de APP e ARL existentes nas MBH? Qual a relação de área desses 
diferentes componentes? 

• como se dá a circulação (estradas principais, estradas vicinais, acessos às propriedades) entre as 
APP e ARL? 

• quais os ecossistemas protegidos pelas APP e ARL definidas? 

• qual a extensão e onde estão localizadas as áreas que se encontram pouco perturbadas? 

• qual a extensão e onde estão localizadas as APP e ARL que se encontram em estágios de 
degradação médio e alto? 

5.7.2.2 - Recuperação e proteção de APP e ARL 

Atividades como extração de madeira, queimada, mineração, agricultura e pecuária são as principais 
causas de degradação de ambientes naturais, em particular de matas de galeria que compõem as ARL 
adjacentes a cursos d’água. Essa degradação se dá em diferentes graus, que vão desde a perturbação do 
ecossistema até a sua degradação acentuada. Um ecossistema perturbado ainda tem capacidade de se 
regenerar devido à presença de banco de sementes, banco de plântulas, rebrota etc. Esta regeneração 
pode se dar naturalmente ou com auxílio da ação antrópica. Já em um ecossistema degradado os meios 
de regeneração biótica foram eliminados e o retorno a um estágio não degradado será tanto mais lento 
quanto maior for o grau de degradação. Nesses casos, somente com a ação antrópica consegue-se em 
curto prazo a regeneração do ecossistema (REZENDE, 1998). 

Portanto, as estratégias e práticas a serem adotadas na recuperação e proteção de APP e ARL devem 
ser definidas em função do estágio de degradação em que se encontram. De um modo geral, pode-se 
prever duas situações básicas: 

i) as APP e ARL que se encontram pouco perturbadas pelo uso, bem como aquelas que não 
apresentam sinais de ação antrópica, devem ser submetidas a um manejo que permita a 
preservação/regeneração natural, com ou sem auxílio de ações induzidas de revegetação; 

ii) as APP e ARL que se encontram em estágio médio a avançado de degradação devem ser alvo de 
um plano de recuperação a ser definido e implantado de acordo com as características locais, 
tanto do ambiente físico-biótico, quanto da comunidade sócio-econômica envolvida. 
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Em ambas as situações, algumas ações mínimas serão necessárias para garantir a conservação da 
capacidade produtiva de MBH; a preservação de mananciais hídricos e a conservação dos solos e dos 
recursos naturais: 

• definição de áreas a serem recuperadas e de áreas a serem protegidas; 

• conscientização das comunidades locais sobre a extensão e importância dessas áreas; 

• escolha de variedades para recuperação de APP e ARL degradadas; 

• preparação de viveiros, e; 

• plantio e replantio em épocas favoráveis. 

5.7.2.3 - Manejo para preservação/regeneração natural 

Após a definição de APP e de ARL, em particular daquelas que podem ser recuperadas por meio de 
regeneração natural, com ou sem auxílio de ações induzidas de revegetação, é necessário estabelecer, 
junto com a comunidade local, um plano de manejo que permita manter essas áreas isoladas da ação 
antrópica. 

Recomenda-se: 

• definir, sempre que possível, o remanejamento de ARL 105  de modo a favorecer o 
estabelecimento de áreas o mais contínuas possíveis dentro de uma mesma MBH; 

• definir áreas dentro das APP e ARL que serão submetidas a ações induzidas para regeneração 
da vegetação natural; 

• definir que espécies devem ser utilizadas na indução da regeneração natural; 

• definir o número de indivíduos para cada espécie a ser utilizada na indução da regeneração 
natural; 

• estabelecer um plano de ação que permita a coleta de sementes e plântulas em áreas adjacentes 
com composição florística semelhante para replantio nas áreas perturbadas; 

• definir o melhor arranjo e a melhor época de plantio de espécies de regeneração; 

• acompanhar a recuperação dessas áreas de modo a avaliar a regeneração da vegetação, 
definindo-se novas ações de indução quando se fizerem necessárias. 

5.7.2.4 - Manejo para recuperação de APP e ARL 

A recuperação de APP e de ARL que se encontram em estágios de degradação médio e avançado deve 
ser feita segundo critérios técnicos estabelecidos de acordo com as condições encontradas na área 
degradada. Aqui também a participação da comunidade local é fundamental para se definir um plano 
de manejo adequado e compatível com as condições sócio-econômicas da comunidade envolvida. 
                                                 
105 O remanejamento de ARL é recomendado sempre que a área considerada como reserva legal apresenta sinais fortes de 

degradação e/ou apresenta-se muito fragmentada. Esse remanejamento deve ser realizado dentro de critérios técnicos e 
conciliando os diversos interesses envolvidos. De todo modo, deve-se evitar o registro de áreas degradadas como reserva 
legal.  
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Recomenda-se: 

• definir quais e onde se encontram as APP e ARL que serão submetidas a ações induzidas para 
recuperação da vegetação natural; 

• avaliar as condições físicas e químicas dos solos nas áreas degradadas; 

• controlar, por meio de técnicas apropriadas106, processos erosivos em áreas degradadas; 

• estabelecer um plano de manejo conservacionista dos solos degradados, prevendo-se o uso de 
fertilizantes e corretivos, preferencialmente aplicados na cova; 

• definir espécies devem ser utilizadas nos plantios de enriquecimento e nos plantios mistos de 
espécies arbóreas, dando-se ênfase a espécies de crescimento rápido e adaptadas a área; 

• definir o número de indivíduos para cada espécie a ser utilizada; 

• estabelecer um plano de ação que permita produção de mudas para replantio, seja pela coleta de 
sementes e plântulas em áreas adjacentes com composição florística semelhante seja com 
estabelecimento de viveiros criados especificamente com a finalidade de recuperar áreas 
degradadas; 

• definir o melhor arranjo e a melhor época de plantio de espécies; 

• acompanhar a recuperação dessas áreas de modo a avaliar a regeneração da vegetação, 
definindo-se novos replantios quando se fizerem necessários; 

• estimular o emprego de árvores nativas, na proporção adequada entre árvores pioneiras107, 
secundárias108 e clímax109. 

5.7.3 - Implantação e operação de viveiros para produção de sementes/mudas de árvores nativas 

A implantação de viveiros implica em observação de critérios como: localização geográfica; 
localização física; infra-estrutura; caráter temporal e a demanda por tipos de espécies nativas em 
detrimento dos ecossistemas. 

A seguir são comentados aspectos importantes de cada um dos pontos citados anteriormente, 
considerando as suas peculiaridades: 

• Localização Geográfica 

o deve ser definida em função da demanda regional e local; tanto quanto possível, o viveiro 
deverá ser locado no epicentro da área de demanda, principalmente visando uma futura 

                                                 
106 Muitas vezes esses processos erosivos são intensificados porque são lançadas nas APP e ARL águas provenientes de 

terraços e de estradas construídos nas áreas agricultadas. O controle da erosão nesses casos deve ser feito de forma 
integrada com a área em uso. 

107 Árvores pioneiras: nascem primeiro; em geral crescem rápido, mas não vivem tanto tempo, nem ficam muito grandes. 
Fazem sombra, dando mais condições para outras espécies nascerem e se desenvolverem melhor. 

108 Árvores secundárias: crescem mais lentamente, porém ficam maiores. Normalmente são as adotadas na arborização 
urbana. 

109 Árvores clímax: em geral, crescem apenas na sombra e levam mais tempo para se desenvolver. A madeira é bem dura e o 
porte é maior. São as chamadas árvores de madeira de lei. 
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expansão do raio de atendimento, suprindo outras comunidades. 

• Localização Física 

o Topografia: o terreno deve ter, preferencialmente, uma topografia uniforme, quase plana, com 
declividade em torno de 2% para permitir a drenagem da superfície. Quando a topografia for 
mais acidentada, deve-se utilizar o sistema de patamares, lembrando sempre de controlar a 
erosão, plantando (gramíneas ou arbustos) nas áreas não utilizadas para os canteiros e 
circulação. 

o Luminosidade: na escolha da área deve-se atentar para a incidência de luz e de ventos. A pouca 
insolação das mudas pode causar um menor desenvolvimento, bem como torná-las susceptíveis 
a doenças fúngicas e queima quando do seu plantio definitivo em locais de alta insolação. A alta 
incidência de ventos é outro fator negativo para produção de mudas, causando, além de grande 
perda de água, tombamento e deformação que prejudicam sua qualidade. 

o Água: o local escolhido deve ter condição de ser abastecido com água em quantidade e 
qualidade suficientes. Não se deve cogitar, em hipótese alguma, a abertura de viveiros onde o 
suprimento de água for insatisfatório. Quanto ao sistema de irrigação a ser utilizado, vai variar 
de acordo com o tipo de viveiro, fonte de abastecimento, tamanho do viveiro, produção, 
finalidade etc. Cada caso exigirá uma solução específica. 

o Acesso: as vias de acesso devem propiciar um fácil transporte das mudas durante todo o ano. 

o Tamanho: a área de uma viveiro florestal está diretamente ligada à produção e finalidade que se 
pretende. Em um viveiro permanente, a área deverá incluir, além das áreas de produção, as áreas 
de infra-estrutura, sementeiras, estaquias, "espera", etc. A área dos canteiros corresponde a mais 
ou menos 40% da área total do viveiro; os outros 60% são destinados às áreas de circulação e 
serviços.  

o  Infra-estrutura: toda unidade de produção permanente de mudas deverá apresentar uma infra-
estrutura básica para suporte da produção, a saber: 

- galpão contendo escritório, banheiros, cozinha, almoxarifado e área coberta, aberta dos 
lados, para trabalho em dias chuvosos; 

- sistema de irrigação: conjunto moto-bomba ligado a um conjunto de canos e aspersores 
(módulo); 

- sementeiras e caixas de enraizamento; 

- ripado sombreado para repicagem ou produção de mudas de essências ombrófilas; 

- o viveiro deverá ser cercado de preferência com alambrado ou com no mínimo oito a dez 
fios de arame farpado; 

- área de canteiros e estaleiros (tubetes): o ideal é que cada canteiro tenha 1 metro de largura 
por dez metros de comprimento. Deve-se deixar sempre corredores de aproximadamente um 
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metro de largura entre os canteiros, para facilitar as atividades rotineiras. Os canteiros devem 
ser construídos no sentido leste-oeste para garantir melhor insolação; 

-  área de "espera"; 

- área para preparo de substrato: o substrato é formado por 60% de terra, 20% de esterco 
curtido e 20% de bagaço de cana curtido; o material deve ser bem misturado e passado por 
uma peneira de tela grossa (vãos de 2cm de diâmetro, aproximadamente) para eliminar 
torrões; 

- pátio para carga e descarga de insumos e equipamentos, e; 

- área de circulação. 

A dimensão da infra-estrutura encontra-se intimamente ligada ao tipo de produção, quantidade, 
finalidade, etc. Para cada unidade a ser aberta, deverá ser elaborado um projeto técnico, de acordo com 
as condições locais. 

Nos viveiros temporários e/ou comunitários a infra-estrutura deverá constituir-se de maneira mais 
rústica e econômica possível, utilizando sempre recursos da comunidade a ser atendida. 

Em áreas infestadas por formigas e cupins de solo é necessário seu combate, não só na área do viveiro 
como também nas áreas adjacentes. 

A composição do viveiro deverá atender à demanda local conforme o destino a ser dado às mudas 
(reflorestamento visando o uso sustentado de florestas, regeneração de ecossistemas, recomposição de 
matas ciliares, mudas para implantação de produção de frutas, árvores para jardins e áreas urbanas). 

5.8 - Recomendações 

Em função de alguns aspectos destacados anteriormente como fatores condicionadores do manejo e 
recuperação ambiental de terras em microbacias hidrográficas da área de abrangência do ZEE do 
Norte do Tocantins, recomenda-se que: 

• as áreas de aptidão boa para lavouras anuais, embora sejam de extensão muito pequena ou de 
ocorrência muito restrita, devem ser usadas com a devida atenção na aplicação de práticas 
conservacionistas adequadas; 

• nas áreas de aptidão regular e restrita para lavouras anuais é fundamental a previsão de 
investimentos que permitam sanar as restrições de fertilidade, visando a garantia de 
produtividade e rendimentos econômicos compensadores; 

• nas áreas com aptidão para pastagem e para atividade pecuária é necessário prever o manejo 
adequado das pastagens, com aplicação de corretivos e fertilizantes, rotação dos pastos com 
culturas (reformas e integração pecuária-lavoura) e dotação adequada de animais por unidade de 
área e 

• as áreas de solos arenosos, particularmente de Areias Quartzosas situadas desde São Bento do 
Tocantins até a extremidade leste de Araguaína, não devem ser utilizadas para lavouras, em 
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particular para cultura de grãos, visto a baixíssima capacidade de retenção de cátions e de água 
desses solos. A relação custo/benefício de lavouras anuais nesses solos é muito alta e os 
impactos ambientais são elevados quando se busca a redução das fortes limitações que esses 
solos apresentam para a agricultura intensiva. 

Os estudos e projetos de manejo e recuperação de microbacias hidrográficas devem: 

• recomendar e estimular que áreas cobertas com pastagem que possuem aptidão para lavouras 
sejam incorporadas à produção de culturas anuais, visto que as áreas com aptidão para lavouras 
ocupam pequenas áreas, comparativamente com as áreas com aptidão para pastagens; 

• fazer uma análise detalhada de alternativas de uso em áreas com aptidão para lavouras e para 
pastagens, visando a adoção de sistemas de agricultura que minimizam os impactos ambientais 
(como por exemplo, plantio direto na palha, cultivo mínimo, sistemas agroflorestais, culturas 
consorciadas, etc); 

• promover ações que permitam agregação de valor ao produto agrícola no local de produção, por 
meio da implantação de agro-indústrias nas MBH, nas vilas e cidades adjacentes, de modo a 
aumentar a renda do produtor rural; 

• promover o trabalho artesanal, com uso sustentado de recursos naturais disponíveis (sementes, 
madeira, materiais provenientes da produção agrícola e sem valor comercial in natura); 

• buscar alternativas de produção agrícola adequadas às condições edafo-climáticas, eco-regionais 
e sócio-econômicas do Norte do Tocantins; neste sentido, são fortemente recomendadas as 
culturas perenes (frutíferas, para produção de madeira e energia) e as pastagens, todas 
manejadas dentro de princípios técnicos compatíveis; 

• promover ações que impeçam o uso de áreas de preservação permanente, principalmente, em se 
tratando das drenagens e suas nascentes. 

Na implantação de projetos agropecuários ou de colonização é fundamental que se considere que 
florestas comerciais podem ser implantadas em áreas com aptidão para lavouras e/ou para pastagens, e 
não apenas em áreas com aptidão para silvicultura. Isto porque a floresta comercial pode constituir 
uma importante vantagem competitiva para produtores rurais do Norte do Tocantins e dificilmente 
constituirá uma atividade produtiva competitiva no nível meso-regional se ficarem restritas somente as 
áreas indicadas no mapeamento da aptidão agrícola. Além disso, a floresta comercial poderá atender 
satisfatoriamente a demanda do mercado regional e, conseqüentemente, reduzir a pressão sobre os 
remanescentes de floresta existentes. 
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6 - Subprograma de Instrumentos Legais e 
Econômicos 

 

6.1 - Introdução - política pública e instrumentos 

Um instrumento de política é um mecanismo utilizado para atingir um objetivo de política pública. A 
política pública é, por sua vez, uma ação governamental que intervém na esfera econômica para atingir 
objetivos que os agentes econômicos não conseguem obter atuando livremente. Ou seja, ela tenta 
corrigir falhas de mercado110 e, assim, melhorar a eficiência econômica. 

De forma geral, podemos distinguir dois tipos de instrumento: instrumento de controle (IC) e 
instrumento econômico (IE). 

Um instrumento de controle atua fixando parâmetros técnicos para as atividades econômicas que 
garantam o objetivo de política desejado. Já um instrumento econômico atua diretamente nos custos de 
produção e consumo (aumentando ou reduzindo-os) dos agentes econômicos cujas atividades estão 
contempladas nos objetivos da política. 

Vale observar que IE não é uma multa, pois a multa está relacionada com o não-cumprimento da lei ou 
norma. 

Em suma: 

• os IEs são amplamente utilizados em diversas políticas públicas em todos os países e não são 
exclusivos da política ambiental; 

• a natureza do IE está fortemente associada ao objetivo de política pública; 

• um IE deve ser avaliado em relação a outro instrumento alternativo (por exemplo, IC); 

• o melhor instrumento é aquele que atinge o objetivo de política na menor relação 
custo/benefício social, isto é, melhor eficiência econômica. 

6.1.1 - Natureza do instrumento econômico ambiental111 

O uso dos recursos ambientais gera custos externos negativos intra e intertemporais. Dessa forma, os 
preços de mercado ou os custos de uso destes recursos ambientais não refletem seu valor econômico 
(ou social). 

No caso da política ambiental, por exemplo, o usuário de um recurso, diante do novo preço do recurso 
ambiental, decide o seu novo nível individual de uso vis-à-vis os custos que ele vier a incorrer 
associados a este preço. 

Os IEs são mais flexíveis porque incentivam maior redução do nível de uso daqueles usuários mais 
eficientes com custos menores para realizar estas reduções e penaliza os menos eficientes. Isto, 
                                                 
110 Essa intervenção, quando mal desenvolvida ou implementada, pode gerar “falhas de governo”. Ver SERÔA da MOTTA 

(1998a). 
111 Ver textos seminais deste tema em BAUMOL & OTAES (1988). 
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conseqüentemente, tornará menor o custo total de controle para a sociedade. Além disto, incentiva a 
inovação tecnológica que reduza o custo de uso ou de poluição a ser pago pelo usuário/poluidor. 

A natureza do IE pode assumir várias formas. No Quadro 19, apresentamos uma taxinomia destas 
formas, variando de IEs menos flexíveis e mais orientados para controle para aqueles mais flexíveis e, 
portanto, mais orientados para o mercado. Observe que, além disto, os IEs mais orientados para o 
mercado se dividem naqueles com base em precificações e nos que criam mercados de direitos. 

Neste contínuo teríamos também IEs que se utilizam de incentivos de demanda que valorizam as 
características ecológicas de um bem ou serviço percebidas pelo consumidor ou comprador. Estes não 
seriam compulsórios e sua adoção é voluntária na medida que o produtor a considere vantajosa em 
termos comerciais. 

Por último estariam os instrumentos de litígio, onde disputas judiciais atuariam ex-post aos impactos 
ambientais na forma de indenizações ou compensações.  

Quadro 19 - Mecanismos de gestão ambiental que incorporam incentivos econômicos 
<-Orientados para o Controle-> 

  <-Orientados para o Mercado-> 
<-Orientados para o Litígio-> 

Regulamentos e 
Sanções 

Precificação: Taxas, 
Impostos e Cobranças 

Criação de Mercado 
de Direitos 

Intervenção de 
Demanda Final 

Legislação de 
Responsabilização 

Exemplos Específicos 
• padrões de emissões; 
• licenciamento para 

atividades econômicas 
e relatório de impacto 
ambiental; 

• restrições ao uso do 
solo; 

• normas sobre o 
impacto da construção 
de estradas, oleodutos, 
portos ou redes de 
comunicações; 

• diretrizes ambientais 
para o traçado das vias 
urbanas; 

• multas sobre 
vazamentos em 
instalações de 
armazenagem situadas 
no porto ou em terra; 

• proibições aplicadas a 
substâncias 
consideradas 
inaceitáveis para os 
serviços de coleta de 
resíduos sólidos; 

• quotas de uso de água. 

• cobrança pelo uso ou 
degradação de um 
recurso natural; 

• tributos convencionais 
fixados sob ótica 
ambiental; 

• royalties e 
compensação 
financeira para a 
exploração de recursos 
naturais; 

• bônus de desempenho 
para padrões de 
construção; 

• impostos afetando as 
opções de transporte 
intermodal; 

• impostos para 
estimular a reutilização 
ou reciclagem de 
materiais; 

• cobrança por 
disposição de resíduos 
sólidos em aterro 
sanitário. 

• licenças 
comercializáveis 
para os direitos de 
captação de água, e 
para emissões 
poluidoras no ar e na 
água; 

• desapropriação para 
construção incluindo 
“valores 
ambientais”; 

• direitos de 
propriedade ligados 
aos recursos 
potencialmente 
impactados pelo 
desenvolvimento 
urbano (florestas, 
solo, pesca 
artesanal); 

• sistemas de 
reembolso para 
resíduos sólidos de 
risco. 

• Rotulação de 
produtos de 
consumo 
referente a 
substâncias 
problemáticas 
(por exemplo 
fosfatos em 
detergentes); 

• educação para a 
reciclagem e a 
reutilização; 

• legislação 
sobre 
divulgação, 
exigindo que os 
fabricantes 
publiquem a 
geração de 
resíduos 
sólidos, 
líquidos e 
tóxicos; 

• lista negra dos 
poluidores. 

• Compensação de 
danos; 

• responsabilização 
legal por negligência 
dos gerentes de 
empresa e das 
autoridades 
ambientais; 

• bônus de 
desempenho de 
longo prazo para 
riscos possíveis ou 
incertos na 
construção de infra-
estrutura. 

 

Fonte: SERÔA da MOTTA, RUITENBEEK & HUBER (1999). 
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6.2 - Instrumentos econômicos precificados 

Um IE precificado pode assumir três tipos: i) preço da externalidade, ii) preço de indução e iii) preço 
de financiamento. Cada um gera um sobre-preço de cunho ambiental que deverá ser adicionado ao 
preço atual do recurso. 

i) preço da externalidade: adota o critério do nível ótimo econômico de uso do recurso quando 
externalidades negativas, como, por exemplo, os danos ambientais, são internalizadas no preço 
do recurso. Uma vez que este sobre-preço da externalidade é determinado e cobrado de cada 
usuário, os níveis de uso individual e agregado do recurso se alteram. Os novos níveis, desse 
modo, refletiriam uma otimização social deste uso porque agora os benefícios do uso são 
contrabalançados por todos os custos associados a ele, ou seja, cada usuário paga exatamente o 
dano gerado pelo seu uso. Este preço da externalidade é chamado na literatura econômica de 
imposto “pigouviano”112  e para sua determinação precisamos identificar os custos externos 
negativos que, somados ao preço de mercado, representariam o preço social do recurso. 
Obviamente esta é uma tarefa que enfrenta inúmeros problemas de implementação associados à 
mensuração destes custos sociais e, de fato, nunca foi implementado na sua forma pura113; 

ii) preço de indução: na impossibilidade de adotar o preço da externalidade, aplica-se o critério de 
custo-efetividade no qual o novo preço do recurso é determinado para atingir um certo nível 
agregado de uso considerado política ou tecnicamente adequado. Ou seja, o nível agregado de 
uso não é determinado por otimização dos custos e benefícios econômicos do uso do recurso e 
sim exógeneamente pela sociedade com base em parâmetros ecológicos politicamente 
avaliados. Assim sendo, um sobre-preço é determinado de tal forma que induza variações no 
uso individual que, no agregado, resulte no nível de uso desejado. Enquanto no preço da 
externalidade o nível agregado de uso resulta da determinação implicitamente do sobre-preço 
estimado pelos danos ambientais, nos preços de indução a determinação do sobre-preço depende 
do nível agregado que se deseja a priori atingir. Assim, sua determinação tem que ser baseada 
em simulações que identificam alterações do nível de uso individual diante das variações de 
preço do recurso. Ou seja, temos que conhecer as funções de demanda ou de custo de controle 
de cada usuário para, então, observarmos o impacto agregado resultante. Este é princípio que 
reflete os objetivos de custo-efetividade; 

iii) preço de financiamento: adota o critério de nível ótimo de financiamento no qual o preço é 
determinado para atingir principalmente um certo nível de receita desejado. Assim, o preço de 
financiamento está associado a um nível de uso e orçamento predeterminado e não a um nível 
de qualidade ótimo ou permitido. 114  Este é o conceito que está presente na maioria das 
experiências com IEs, no Brasil e no mundo, mas seu objetivo de geração de receita não implica 

                                                 
112 Teoricamente, a taxa pigouviana seria o dano ambiental no ótimo econômico da poluição. Tal nomenclatura deve-se ao 

economista Arthur Cecil Pigou que o formulou pela primeira vez na década de 1920. 
113 Veja SERÔA DA MOTTA (1998a) para uma discussão das dificuldades de valoração econômica ambiental. 
114Na literatura econômica este preço adotaria a “regra de Ramsey”, assim denominada em associação ao seu primeiro 

proponente. 
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necessariamente no uso eficiente do recurso ambiental. 

Embora os três tipos estejam associados ao “princípio do poluidor/usuário pagador”115, eles, conforme 
visto e a seguir ilustrado, são conceitual e monetariamente distintos. A adoção de uma ou outra 
natureza ou formulação de valor de um IE dependerá dos objetivos de política e das restrições legais e 
institucionais. 

6.3 - Criação de mercado de direitos 

Na seção anterior procurou-se demonstrar que a precificação dos IEs não é trivial quando se deseja 
introduzir critérios econômicos de eficiência para a sua racionalização. Tendo em vista tal realidade, 
será importante analisarmos a criação de um mercado transacionável de direitos de uso ou poluição. 

Nestes mercados são distribuídos ou vendidos direitos de uso ou poluição que no agregado não 
ultrapassem os níveis de uso ou de poluição desejados. Uma vez realizada esta alocação inicial, níveis 
de uso ou de poluição acima das cotas individuais teriam que ser obtidos por transações destes direitos 
entre os usuários/poluidores. Por exemplo, o usuário/poluidor que tenha um custo alto de controle terá 
um incentivo para comprar cotas daqueles com custos menores. 

Note que é a ausência de, ou dificuldade de assinalar, direitos completos de propriedade dos recursos 
ambientais que torna seu uso menos eficiente. Caso a especificação dos direitos completos seja 
possível, uma negociação entre os usuários poderia ocorrer de forma que os usos de maior retorno 
(mais eficiente) seriam priorizados, ou seja, as trocas de direitos no mercado induziriam que os 
usuários de maior benefício de uso (ou menor custo) fossem aqueles que pagariam mais por estes 
direitos. Os termos da negociação seriam acertados com base nos custos e benefícios percebidos pelas 
partes. 

Para que um mercado de direitos, entretanto, se realize será necessário que os direitos de propriedade 
sejam bem definidos e que haja um grande número de participantes comprando e vendendo com 
diferentes custos e benefícios. Por outro lado, um mercado, assim, institucionalizado, diversificado e 
atomizado, requer um apoio institucional e legal mais sofisticado. Assim, há que se atentar para estes 
três principais condicionantes: 

i) alocação inicial: a alocação inicial destes direitos poderá ser realizada na proporção do nível 
atual de uso ou poluição116 ou através de leilões que permitem a geração de receitas. No caso de 
leilão, cada usuário/poluidor pagaria pelas cotas de acordo com o valor destas para sua 
atividade. No caso da distribuição gratuita haverá uma questão distributiva a ser enfrentada 
dado que estes direitos seriam na verdade fonte de custos e benefícios dos seus titulares. 

ii) informação imperfeita: o poder público e os usuários/poluidores não estariam perfeitamente 
informados sobre o nível de uso ou poluição do recurso e os seus custos. Assim, os custos de 
transação destes direitos seriam altamente elevados e o nível de transações seria mais baixo e, 

                                                 
115 Na sua concepção ex-ante na qual o usuário percebe o pagamento do dano antes do ato de uso. A sua formulação ex-post 

está mais associada à reparação de danos via meios judiciais após seu uso ter gerado o dano. 
116 Grandfather system. 
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portanto, menos eficiente. Embora tal imperfeição possa ser amenizada valendo-se de mercados 
futuros, a administração de tal sistema é complexa para ser implementada de forma abrangente 
em regiões de grande extensão e com uma alta diversidade de usuários/poluidores; e  

iii) poder de mercado: os usuários ou poluidores com poder concentrado de mercado tenderiam a 
manipular a compra de direitos para a criação de barreiras à entrada para concorrentes (ou 
competição regional) ou ainda para realizar arbitragens de preço visando a lucros anormais. Tais 
imperfeições podem ser amenizadas com limites de uso ou emissão por usuário ou restrição de 
transferências, embora sua administração seria também complexa ao exigir uma gama extensa 
de informações dos principais usuários. 

6.4 - Contexto legal  

A seguir analisamos algumas questões associadas a contextos legais que restringem ou dificultam a 
implementação de instrumentos econômicos. 

6.4.1 - Legislação ambiental 

A legislação ambiental prevê dois tipos gerais de normas: 

i) normas de emissão: as que especificam procedimentos individuais dos agentes econômicos. Por 
exemplo, o nível de carga orgânica de um efluente industrial ou o nível de emissão de monóxido 
de carbono de um automóvel, e; 

i) normas de qualidade ambiental: as que identificam características do ambiente que devem ser 
asseguradas à sociedade. Por exemplo, as condições sanitárias dos corpos d’água ou níveis de 
concentração de poluentes na atmosfera. 

No caso das normas de emissão, se o agente econômico não atender a estas normas estará sujeito a 
diversas sanções, tais como: 

• administrativas, aplicadas pelo órgão ambiental, que podem ser simples advertências, multas e 
até mesmo interrupção da atividade geradora da degradação ambiental; 

• penais, atualmente consolidadas na Lei da Natureza, que são aplicadas pelo Judiciário, que as 
investe na categoria de crime ambiental, inclusive com pena de reclusão. 

• sanções compensatórias de ações cíveis, com o objetivo de ressarcir danos a terceiros. 

Quanto às normas de qualidade ambiental, dado que são relativas ao meio e não resultam de uma fonte 
específica, têm uma responsabilidade difusa; o seu não atendimento, portanto, não resulta em ações 
específicas a um determinado agente econômico. 

A legislação nestes casos coloca à disposição do órgão ambiental um poder discricionário para criar 
medidas restritivas temporárias de forma a garantir a qualidade ambiental exposta na lei. Exemplos 
clássicos são as restrições à circulação de automóveis ou imposições de turnos de produção nas 
indústrias em áreas onde estejam ocorrendo concentrações elevadas de contaminação atmosférica. Ou 
seja, são normas de meio ambiente orientadas para o agregado da degradação e não para uma fonte 
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específica. Entretanto, na realidade, dado o seu alto custo político e econômico, estas normas são 
pouco aplicadas. 

Um IE vai, assim, atuar no sentido de oferecer um instrumento de menor custo social para o 
atendimento das normas de qualidade ambiental que refletem as metas ambientais desejadas para a 
sociedade. 

Assim sendo, um IE incidiria somente sobre as emissões legais. Se fosse possível abolir as normas de 
emissão, ele poderia então incidir sobre todos os níveis de degradação de todas as fontes. Assim 
procedendo, estaríamos minimizando ainda mais os custos sociais de atendimento às normas 
ambientais. 

Se o IE objetiva atender uma norma de qualidade ambiental, sua aplicação terá que ser restrita a um 
meio, área geográfica, ou qualquer outra dimensão espacial desta norma. Todavia, esta exclusividade 
de competência cria custos políticos restritivos. 

Apesar de tecnicamente razoável, esta iniciativa se defrontaria com um problema legal, pois poderão 
existir barreiras legais para discriminação de regiões, como, por exemplo, entre estados e municípios. 

6.4.2 - Questão distributiva 

Outra alegação bastante comum é que os IEs desfavorecem os mais pobres que enfrentam maiores 
restrições de renda. Vale lembrar que, se a meta ambiental é para ser cumprida, convém que o 
instrumento que a concretize seja aquele que ofereça o menor custo de implementação. Logo, a 
questão distributiva está em conflito com as metas ambientais e não com o instrumento econômico. 

Já se mencionou também anteriormente que IEs oferecem oportunidades de agir distributivamente ao 
criar isenções a certos grupos ou atividades entendidas como menos favorecidos. Esta é uma prática 
universal, tanto nos impostos como em certas tarifas (água e eletricidade, por exemplo). 

Um IE pode também incidir sobre um produto que seja muito difícil identificar com segurança o grupo 
social de seus consumidores. Neste caso, haveria que se desenhar medidas compensatórias, e seria 
nesta oportunidade que o destino das receitas geradas pela contribuição podem ser muito importantes. 

Medidas compensatórias neste contexto significam restituir níveis de renda de certos grupos afetados. 
Nos casos onde estes grupos são de difícil identificação, as medidas têm que ser abrangentes. Uma 
delas, ocorrente em vários países, consiste em transferir as receitas tributárias resultantes para fundos 
governamentais de assistência aos menos favorecidos ou a programas de bem-estar que beneficiam 
estes grupos. 

• Destino e o rateio das receita 

Dessa forma, os critérios de rateio das receitas dos IEs são de extrema importância. Para viabilizar 
politicamente um IE, os critérios de rateio tendem a beneficiar direta ou indiretamente os grupos 
afetados pela sua incidência. Por exemplo, a receita da um IE poderia ser destinada a um fundo de 
financiamento de investimentos de controle ambiental. 
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Mais ainda, considerando-se as atuais tendências de se incorporar cada vez mais a variável ambiental 
nas questões de comércio internacional, a existência de IEs ambientais não só reduziria os custos de 
controle ambiental, como geraria adicionalmente uma imagem ambiental positiva para o país. 

• Subsídios 

É comum também se propor que ao invés de tributos sobre usuários e poluidores, que acabam por 
onerar as atividades econômicas, dever-se-iam, ao invés, oferecer subsídios. Na verdade, em curto 
prazo, tanto os subsídios como os tributos induzem o alcance do mesmo objetivo ambiental. No 
entanto, existem dois problemas com os subsídios, a saber: 

i) seu financiamento é formado de saques da arrecadação tributária total e, portanto, ou terminaria 
por impor aumentos na carga fiscal ou por reduzir gastos governamentais em outros setores. 
Dessa forma, seriam os contribuintes de outros tributos que pagariam a conta ambiental, 
independentemente de quanto contribuíram para o problema ambiental.  

ii) se em curto prazo a consecução de metas ambientais é indiferente quanto ao tributo ou subsídio, 
em longo prazo o subsídio, ao reduzir o custo privado de degradar, estimula justamente as 
atividades intensivas em uso de recursos ambientais (seja como insumo, consumo direto ou para 
lançamento de poluentes) e retarda o avanço tecnológico. 

Em suma, os subsídios não parecem se aplicar como um instrumento duradouro, embora por questões 
estratégicas possam ser aplicados ocasional e temporariamente. 

6.4.3 - O uso dos instrumentos econômicos no Brasil 

O Quadro 20 a seguir apresenta sumariamente os mais importantes instrumentos econômicos 
atualmente implementados ou em discussão no Brasil. 

Como pode ser visto, o mais ambicioso e recente instrumento prevê a cobrança pelo uso da água com 
uma experiência federal em andamento na bacia do rio Paraíba do Sul onde, como previsto em lei, as 
quantidades de água derivada e usada para diluição de poluentes são cobradas junto com a concessão 
da outorga. Além da lei nacional, vários estados estão iniciando a regulamentação das suas leis 
similares estaduais. 

Uma iniciativa de sucesso e com baixos custos de implementação tem sido a distribuição das receitas 
do ICMS com critérios adicionais de montante de área de conservação imobilizada pelo município. 
Estados como o Paraná, Tocantins, Minas Gerais e Rondônia, por exemplo, já estão bastante 
avançados na operacionalização deste instrumento. 

As taxas de esgoto por conteúdo de carga orgânica são utilizadas nos estados de São paulo e Rio de 
Janeiro, mas seu objetivo principal é o de recuperar os custos da oferta de serviços de esgoto. 
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Quadro 20 - Aplicação de instrumentos econômicos no Brasil 
Instrumentos Situação Atual Objetivos Principais Problemas 

Cobrança pelo uso da água 
em bacias hidrográficas por 
volume e conteúdo 
poluente: 
• rios federais; 
• rios estaduais (por 

exemplo: São Paulo, 
Tocantins, Minas Gerais, 
Paraná, etc). 

• cobrança federal:  
- aprovada no Congresso 

Nacional em janeiro de 
1997 em fase de 
regulamentação e 
experimentação na bacia 
do rio Paraíba do Sul; 

• cobrança estadual: 
- ainda sem aplicação. 

• cobrança (preço público) 
pelo uso da água para 
financiamento de bacias 
hidrográficas e indução do 
uso racional de recursos 
hídricos. 

• Inexistência de clareza 
nos critérios econômicos 
de cobrança: 

- financiamento x indução; 
- articulação entre bacias. 
• Conflito de jurisdição na 

gestão dos recursos 
arrecadados entre bacia e 
Governo Federal. 

Tarifa de esgoto industrial 
baseada no conteúdo de 
poluentes: 
• Estado de São Paulo; 
• Estado do Rio de Janeiro. 

• São Paulo: 
- parcialmente 

implementada desde 
1981. 

• Rio de Janeiro: 
- implementada desde 

1986. 

• tarifa de esgoto por 
conteúdo de poluente para 
recuperação de custos de 
estações de tratamento de 
esgoto. 

• São Paulo: 
- definição de tarifa que 

evite que as empresas 
optem por tratamento e, 
assim, evitem o 
pagamento da tarifa. 
obrigação de descarga no 
sistema geral questionada 
judicialmente. 

• Rio de Janeiro: 
- valor da tarifa muito 

baixo, sem receita 
expressiva. 

Compensação financeira 
devido a exploração dos 
recursos naturais: 
• geração hidroelétrica; 
• produção de óleo; 
• mineral (exceto óleo). 

• totalmente 
implementada desde 
1991. 

• compensação, não-
tributária, baseada em 
percentual fixo das receitas 
brutas destas atividades 
para compensar 
municípios e estados onde 
se realiza a produção, e 
também as agências de 
regulação. 

• a incidência e alocação 
dos recursos resultantes 
não obedecem qualquer 
critério ambiental 
objetivo. 

Compensação fiscal por 
áreas de preservação: 
• vários estados (por 

exemplo: Paraná, 
Tocantins, Minas Gerais, 
Rondônia, etc). 

• implementada 
inicialmente em 1992 no 
Paraná. 

• instrumento de rateio de 
uma percentual receita do 
ICMS para compensar 
municípios de acordo com 
as restrições de uso do solo 
em áreas de mananciais e 
de preservação florestal. 

• critério de definição do 
percentual nem sempre 
obedece uma avaliação das 
medidas compensatórias 
necessárias versus os 
objetivos ambientais; 

• difícil fiscalização de 
cumprimento dos 
parâmetros e de 
acompanhamento 
sistemático dos resultados.  

Taxas Florestais: 
• Fundo Federal de 

Reposição Florestal pago 
por usuários sem 
atividades de 
reflorestamento; 

• Taxa de Serviço Florestal 
em Minas Gerais pago por 
usuários de produtos 
florestais. 

 

• Federal: 
- implementado desde 

1973; 
• Minas Gerais: 
- parcialmente 

implementada desde 
1968. 

• Federal: 
- pagamento de taxa federal 
de acordo com volume de 
uso de recursos florestais 
para financiar projetos de 
reflorestamento público. 
• Minas Gerais: 
-pagamento de taxa estadual 
de acordo com volume de 
uso para financiar 
ativipdades do serviço 
floprestal do estado. 

• Federal: 
- valor sem qualquer 

objetividade ambiental e 
ausência de 
acompanhamento 
sistemático da aplicação 
dos recursos. 

• Minas Gerais: 
- dificuldades legais para 

utilizar o instrumentos 
para fins de indução de 
uso. 
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A taxa florestal federal é muito baixa e seu objetivo é o de financiar o reflorestamento, mas tem 

apresentado eficácia muito baixa. No caso da taxa florestal de Minas Gerais o objetivo era de financiar 
o serviço florestal117 e, assim, seu poder tributário está limitado à geração de receitas. Todavia, seu 
sobre-preço foi ajustado de tal forma que acabou agindo na substituição de carvão vegetal na região. 

Todavia, as principais questões destas experiências são relacionadas à definição do valor da cobrança 
e na distribuição das receitas resultantes, principalmente no caso da cobrança da água. 

Além destes instrumentos apresentados no Quadro anterior, vale mencionar o papel das agências 
financeiras e de fomento governamentais (BASA118, Banco do Brasil, etc), que só concedem créditos a 
empresas regularizadas juntos aos órgãos ambientais. No caso dos empréstimos agrícolas, existe, 
inclusive, a exigência de comprovação de averbação das reservas legais das propriedades 
beneficiadas119. 

A seguir discutimos exemplos internacionais e recentes iniciativas brasileiras para aplicação de 
instrumentos econômicos para recursos hídricos e recursos florestais, e os mecanismos internacionais 
associados ao combate do aquecimento global. 

6.4.3.1 - A nova lei brasileira de recursos hídricos 

A nova Lei 9.433 da Política Nacional de Recursos Hídricos, de 8 de janeiro de 1997120, introduz a 
cobrança pelo uso da água. Esta lei ainda não foi totalmente regulamentada e está em experiência na 
bacia do rio Paraíba do Sul. 

Vários estados também já promulgaram legislações estaduais compatíveis para seus rios estaduais. 

Embora no Brasil a nova Política Nacional de Recursos Hídricos adote exatamente os princípios 
franceses de gestão por bacia, no caso brasileiro, diferentemente do que ocorre na França, os comitês 
de bacia são criados espontaneamente por seus usuários121 e a cobrança é facultativa à decisão dos 
comitês. A cobrança é um ato “condominial” decidido pelo comitê e não impositivo pelo Governo 
Federal122. 

O sistema concebido oferece a possibilidade de um processo gradual que permita a formação de 
competência. Entretanto, essa competência terá que compreender as perdas de eficiência que um 
sistema descentralizado impõe e que, mesmo a níveis mais modestos, o esforço institucional não é 
trivial. Tal esforço requer, antes de tudo, capacidade técnica de compreensão das questões 
econômicas, e não apenas de infra-estrutura de engenharia, relativas aos usos de água, e uma mudança 
radical na concepção econômica da água como bem ambiental. 

Uma questão ainda em debate é a base de cálculo da cobrança (financiamento versus indução) e os 

                                                 
117 Sua criação enfrentou uma década de questionamento judicial por razões de bi-tributação. 
118 Banco da Amazônia S.A. 
119 Esta foi uma iniciativa do Protocolo Verde de Kyoto. 
120 BRASIL (1997). 
121 Desde que atendam os critérios de representatividade. 
122 Ver SERÔA da MOTTA (1998) para uma resenha das implicações desta nova lei e suas similares nos estados brasileiros e 

em outros países. 
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critérios de rateio da receita gerada (alocação entre diversos projetos). 

6.4.3.2 - Resíduos sólidos 

Atualmente no Brasil utiliza-se alíquotas de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes 
sobre as sucatas iguais a zero. Todavia, existem inúmeras iniciativas legislativas para financiar os 
custos de coleta e disposição de lixo e os sistemas de reciclagem de embalagens no Brasil123. 

Em resumo podemos apontar cinco mecanismos que são adotados em muitos países desenvolvidos e 
que são cogitados no Brasil124: 

a) subsídio fiscal para sucatas associado a um imposto de valor agregado; 

b) imposto específico sobre embalagens, baterias ou outros bens geradores de resíduos; 

c) conjugação dos dois instrumentos acima (imposto e subsídio) num sistema depósito/retorno, e; 

d) financiamento do serviço com uma taxa cobrada nas contas de água ou energia elétrica. 

Como pode ser observado, os três primeiros seriam mecanismos indutores para alterar o padrão de 
geração e disposição de resíduos sólidos, enquanto o último é um típico mecanismo de financiamento. 

6.4.3.3 - Recursos florestais 

A seguir analisamos a criação de um mercado de obrigações de reserva legal e as concessões de 
exploração de florestas públicas. 

• Mercado de obrigações de reserva legal 

As propostas de revisão do artigo 44 do Código Florestal125 no que se refere à reserva legal introduzem 
possibilidades de flexibilização das obrigações de reserva legal. Em que pesem algumas distorções, 
este mecanismo traz no seu bojo uma flexibilização na localização da reserva ao permitir que a área de 
reserva seja desvinculada da propriedade. 

Este instrumento seria um tipo de certificado de área de reserva legal que seria emitido para o 
proprietário rural contra áreas protegidas averbadas na sua propriedade que excedessem o índice 
previsto para reserva legal. Os detentores destes direitos poderiam transacioná-los junto a proprietários 
de terra que não queiram alcançar estes índices na sua propriedade. 

Conforme pode ser observado, trata-se de um instrumento de mercado que objetiva reduzir o custo 
privado da reserva legal. Se uma propriedade demonstra um alto padrão de aptidão agrícola e, portanto 
com valor da terra mais elevado de mercado, o seu proprietário poderia alcançar seu índice de reserva 
legal em outra propriedade, cujo valor a terra fosse menor, adquirindo estes certificados. 

Da mesma forma, o proprietário de terras de valor inferior, poderia se beneficiar ao alocar maiores 
proporções da sua propriedade para este tipo de transação. Como todas as propriedades teriam que 
alcançar os índices legais, o custo econômico da reserva legal seria menor e, portanto, haveria um 

                                                 
123 São muitas iniciativas estaduais, particularmente no Estado de São Paulo, mas que ainda não foram aprovadas. 
124 Ver SERÔA da MOTTA & SAYAGO (1998). 
125 BRASIL (1965). 
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maior incentivo para o cumprimento da legislação da reserva legal com seus respectivos benefícios 
ecológicos e econômicos. Além disto, o esforço institucional dos órgãos ambientais seria reduzido. Ou 
seja, o novo instrumento seria custo-efetivo para alcançar um dado objetivo ambiental. 

• Concessões florestais126 

As florestas nacionais ou estaduais podem ser um instrumento de grande impacto para controle do 
processo de desmatamento. Esta dimensão econômica e social do setor florestal brasileiro é agora 
objeto de uma política nacional instituída no Programa Nacional de Florestas127. Esta é uma iniciativa 
do Ministério do Meio Ambiente com a missão de promover o desenvolvimento sustentável, 
conciliando a exploração com a proteção dos ecossistemas e a compatibilização da política florestal 
com os demais setores de modo a promover a ampliação do mercado interno e externo e o 
desenvolvimento institucional do setor. 

Seu princípio básico é de cessão de exploração a entes privados, via concessões públicas, na 
observância de padrões ambientais e baseados em pagamentos pelos usos do recurso ambiental 
explorado. 

O estabelecimento de leilões para a alocação de concessões para a exploração madereira tem 
apresentado grandes vantagens. O governo poderá utilizar uma série de informações para descriminar 
entre as empresas as possíveis participantes. A aprovação de um candidato deve ser feita com base na 
sua solidez financeira; na comprovação de um histórico de exploração pouco destrutivo em outras 
áreas geográficas; na sua experiência em manejo florestal, bem como em operações de extração e 
processamento madeireiro em outras regiões; na existência de planos de utilização e operação da área 
concessionada; e na perspectiva de geração de empregos locais. A preferência relativa por empresas 
nacionais sobre empresas estrangeiras também pode ser um ponto na pauta de decisão. 

Um sistema de pagamentos das concessões pode ser feito através de um sistema de tarifas de múltiplas 
partes ou royalties. Estes pagamentos servem para sinalizar a disposição a pagar pela apropriação da 
concessão e permite ao governo apropriar a renda (lucro acima dos custos marginais de produção) da 
exploração (resource rent ou stumpage value)128. Como já foi dito anteriormente, o grande problema 
na maioria dos países onde existem sistemas de concessões florestais reside na impossibilidade de 
apropriação desta renda associada a árvore em pé (stumpage value)129. 

O governo, como agente regulador, terá de utilizar uma série de instrumentos para incentivar as 
empresas a cumprirem um padrão de extração sustentável. Uma forma consiste em fixar a quantidade 
máxima de madeira que pode ser extraída de uma concessão por um período determinado de tempo. 

                                                 
126 Esta seção foi extraída de FERRAZ & SERÔA DA MOTTA (1998).  
127 O Programa Nacional de Florestas foi criado pelo Decreto Presidencial nº 3.420 de 20 de abril de 2000. 
128 O stumpage value é calculado como o preço de mercado de uma tora de madeira menos os custos de extração e transporte. 

No caso de madeira processada, é necessário subtrair os custos de processamento e os lucros associados aos investimentos 
de extração e processamento. O stumpage value representa, portanto, a renda em excesso do lucro normal dos 
investimentos. Ele pode ser capturado como receita pelo governo por meio de taxas ou pela indústria madereira por meio 
de lucros excessivos (GRAY, 1997). 

129 Ver REPETTO & GILLIS (1988) para críticas a aplicação do sistema de royalties em vários países e VINCENT (1990) 
para uma análise detalhada do caso da Malásia. 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 174

Desta forma, uma empresa que ultrapasse este limite pagará uma multa fixa. Esta multa tem de ser 
suficientemente alta de forma a incentivar a empresa a não ultrapassar o limite de extração 
preestabelecido. 

A reforma institucional do órgão regulador é fundamental para o cumprimento das metas de 
sustentabilidade. Se a empresa madeireira associa uma probabilidade muito baixa a ser descoberta 
desviando-se do contrato assinado e sofrer alguma punição custosa, ela se desviará do padrão de 
exploração sustentável130. 

6.4.3.4 - Mercado de carbono131 

O Protocolo firmado na Conferência das Partes de 1997, da Convenção do Clima, em Kyoto, fixou um 
teto de emissões de gases do efeito estufa (GHG) para reduzir a concentração de carbono na atmosfera 
para o período 2008-2012. Para tal, vários países (listados no Anexo B do Protocolo) terão que atingir 
metas de redução de GHG neste prazo. 

Para reduzir os custos de atendimento foram introduzidos mecanismos de criação de mercado 
baseados no comércio de certificados de emissões de carbono. 

Os países ricos e os da Europa Oriental listados no Anexo 1 do Protocolo, agora em diante 
denominados de PA1, terão que reduzir emissões totais de seis GHGs em cerca de 5% abaixo dos 
níveis de 1990 até o período entre os anos 2008-2012. Não constam neste Protocolo reduções similares 
de emissões para os países em desenvolvimento que não estão listados no Anexo 1 (NPA1). 

Os PA1 concordaram com reduções diferenciadas: 8% para a União Européia, 7% para os Estados 
Unidos, 6% para o Canadá, Japão, Hungria e Polônia e 5% para a Croácia. A Rússia e a Ucrânia 
prometeram estabilizar-se aos níveis de 1990, enquanto que se permitiram à Noruega, Austrália e 
Islândia aumentos de 1,8 e 10%, respectivamente. 

Para os PA1 este comércio será com base nos direitos de emissões de cada país dentro dos seus tetos. 
Assim, cada PA1 pode comprar ou vender para outro PA1 seus direitos de emissão de forma a 
procurar uma estratégia de redução do seu custo de atingir o teto estabelecido. 

Entre os PA1 e NPA1, outro instrumento semelhante, chamado Clean Development Mechanism132 
(CDM), foi criado para o comércio de emissões entre países com um teto e países que não o tivessem. 
Neste caso, os NPA1 ao realizarem reduções voluntárias de GHG, podem se creditar destas e vendê-
las para os PA1. 

Muitos dos procedimentos necessários ao prosseguimento do comércio de emissões conforme a 
Convenção, como linha de referência, adicionalidade, certificados, etc., devem ainda ser definidos. 
                                                 
130 Esta situação pode ser modelada formalmente utilizando a teoria dos jogos. Desta forma, pode estudar a relação governo-

empresa como um jogo dinâmico onde a empresa calcula o valor presente esperado de uma atuação correta e o compara 
com o lucro associado a desviar-se e extrair mais madeira do que permitida. Se o valor presente esperado de desviar-se for 
maior que o valor presente do lucro associado a não desviar-se, a empresa extrairá madeira em excesso. Para penalidades 
suficientemente baixas e taxas de desconto altas, pode demostrar-se matematicamente que existe um equilíbrio de desvio. 
Isto não é mais do uma aplicação do folk theorem de teoria de jogos dinâmicos. 

131 Texto baseado em SERÔA DA MOTTA (1996) e SERÔA DA MOTTA, YOUNG E FERRAZ (1999). 
132 Em português, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 
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Ainda assim, o CDM é com certeza a grande estrela nascida do Protocolo de Kyoto, pois abrange 
todos os incentivos necessários a acelerar a cooperação e aumentar a eficiência dos custos do controle 
global da emissão de GHG. 

O CDM é um instrumento típico de criação de mercado. Espera-se agora que as forças do mercado 
assumam seu lugar e criem os incentivos necessários a fazer com que a cooperação seja proveitosa 
para todas as nações no combate ao aquecimento global. Os investidores privados, mais do que os 
governos, poderão tomar a dianteira e tornar possível a cooperação usando o mercado como a arena 
em que se criarão os incentivos econômicos. 

As reduções de GHG serão, então, considerados como uma típica commodity, transacionada em um 
mercado, de modo a maximizar os lucros privados. Assim, os efeitos escala serão reconhecidos e os 
custos de aprendizagem reduzidos, já que a tecnologia será necessária e promovida para garantir os 
retornos privados. As economias em que o CDM é aplicado para criar reduções transacionáveis na 
emissão de GHG receberão grandes investimentos com benefícios que vão desde oportunidades de 
emprego até melhorias na balança comercial, criando ganhos razoáveis em eqüidade para os países em 
desenvolvimento. 

6.5 - Recomendações de instrumentos 

A seguir apresentamos recomendações de instrumentos econômicos que ao serem aplicados poderão 
contribuir para assegurar maior eficiência na implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Norte do Estado de Tocantins nos seguintes objetivos: 

• orientar ocupação do solo através de zoneamento; 

• financiar corredor ecológico; 

• reduzir custo de conservação; 

• gerir o uso dos recursos hídricos. 

Foram quatro os instrumentos selecionados, a saber: 

i) mercado de reserva legal; 

ii) cobrança estadual do uso da água; 

iii) subsídios para certificação florestal, e; 

iv) fomento para desenvolvimento de projetos florestais para certificado de carbono. 

Na descrição de cada instrumento identificamos inicialmente como este instrumento contribuirá para a 
consecução mais eficiente dos objetivos da ZEE descritos acima. Em seguida apontamos as iniciativas 
legislativas e administrativas (e suas esferas de governo) que seriam necessárias para a implementação 
do instrumento. Nos dois primeiros instrumentos, dada a sua novidade, acrescentamos um 
detalhamento da natureza do instrumento no seu desenho e procedimentos operativos. 
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• Mercado de reserva legal 

Discute-se atualmente no Congresso Nacional uma nova redação ao artigo 44 do Código Florestal 
visando alterar os dispositivos da reserva legal. Uma das alterações visa uma flexibilização na 
localização da reserva, ao permitir que a área de reserva seja desvinculada da propriedade. Esta 
possibilidade se daria através de um novo instrumento denominado de Cota de Reserva Florestal 
(CRF) e Cota de Arrendamento de Reserva Florestal (CARF). 

Estes instrumentos seriam um tipo de certificados de áreas de reserva legal que seriam emitidos para 
áreas protegidas além do índice previsto para reserva legal. Os detentores destes poderiam transacioná-
los junto a proprietários de terra que não queiram alcançar estes índices na sua propriedade. 

Analisemos agora alguns pontos que são condições necessárias para que um mecanismo de criação de 
mercado de reserva legal seja realmente custo-efetivo na prática: 

• criando os direitos de reserva legal: se a segurança de validade destes certificados não for aceita, 
então se gera um desincentivo a sua transação e, portanto, eliminam-se os ganhos esperados de 
eficiência. Daí a necessidade de uma lei federal, como se está realizando, para estabelecer esta 
credibilidade133; 

• objetivos ambiental e privado: o custo privado da reserva legal pode não ser equivalente ao 
custo econômico para a sociedade. Isto porque para o agente privado, engajado em atividades 
agropecuárias, a reserva legal é solo florestal de pouco retorno, enquanto para a sociedade, dado 
que para tanto instituiu a reserva legal, este solo florestal gera valor além do produto 
agropecuário. 

Assim, para que estes certificados estejam de acordo com os objetivos ecológicos da reserva legal, 
seria necessário criar uma relação de paridade entre as áreas a serem transacionadas. Em tese, as 
transações destes certificados teriam que ser realizadas com áreas de mesmo grau de importância 
ecológica. Como tal paridade unitária é muito difícil de se obter, há que se criar paridades não 
unitárias para que as transações sejam ecologicamente equivalentes. 

A definição destas relações de paridade, além de não ser trivial, gera dois efeitos que reduzem o custo-
efetividade do instrumento, a saber: (i) aumenta o custo de transação para identificação destas áreas e 
(ii) reduz as possibilidades de transação. Assim, se devido a razões de política ambiental, esta paridade 
for muito complexa e restritiva, com diminutos ganhos econômicos, as incertezas e os custos políticos 
resultantes podem não compensar esta mudança instrumental. Esta seria então uma questão 
fundamental a ser estudada antes de propor este novo instrumento. 

Um instrumento que cria mercados deve ser implementado em condições competitivas, isto é, com 
inúmeros compradores e vendedores, e com mecanismos de proteção de riscos (por exemplo, 
mercados futuros). A princípio, dada a estrutura, dimensão territorial e a área agropecuária do país, 
estas condições estariam asseguradas. Todavia, esta é outra questão que terá que ser analisada 

                                                 
133 CHOMITZ (1999) formaliza este tipo de instrumento. 
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cuidadosamente, pois dependerá largamente das restrições de transação acima mencionadas que 
podem criar mercados muito concentrados. 

Recomendação 1 - A criação de um mercado de certificados de reserva legal para redução do 
custo de uso da terra. 

Iniciativas Legislativa e Administrativa: 

Como dissemos, esta alteração do Código Florestal prevê várias outros dispositivos além deste 
instrumento de mercado e, assim, tem suscitado inúmeras controvérsias. Recomenda-se, desse modo, 
um projeto de lei específico para este instrumento de forma a não transmitir insegurança devido a estes 
outros pontos contenciosos. 

Como se trata de uma lei federal, há que se iniciar um processo de convencimento junto ao Ministério 
do Meio Ambiente para elaborar um projeto de lei a ser encaminha ao Congresso Nacional. 

Detalhamento do Instrumento: 

Para garantir a integridade ecológica do instrumento, recomenda-se que tais certificados sejam 
somente adotados em territórios que tenha alguma forma de zoneamento ecológico-econômico. Isto 
porque permite a identificação das paridades de troca acima mencionadas. 

As trocas de direitos de reserva legal teriam o objetivo de liberar solo produtivo nas zonas adequadas e 
proteger solo florestal nas zonas de conservação. Para tanto, tocas seriam permitidas tanto para 
tombamento de áreas em propriedades de terceiros como também para regularização fundiária de áreas 
em unidades de conservação. 

Uma sugestão de paridades seria a seguinte: 

i) Paridade igual a um: para qualquer hectare trocado dentro da zona de área de ocupação humana 
(zona A neste relatório). Ou seja, a troca será de um hectare a menos na reserva própria pode ser 
compensado por um hectare em outra propriedade na mesma Zona de Ocupação humana. 
Admite-se assim que nesta Zona o impacto ambiental de um hectare conservado é 
espacialmente equivalente. 

ii) Paridade maior que um: para qualquer hectare trocado entre a Zona de Ocupação Humana por 
um hectare a ser regularizado em zonas de conservação (zonas B, C, D e E deste relatório). Ou 
seja, para cada hectare de reserva legal na Zona de Ocupação Humana seriam necessários mais 
de 1 hectare nas zonas de conservação. Um critério de paridade poderia ser, por exemplo, a 
razão entre o preço da terra com benfeitoria e o da terra nua. Admite-se aqui que a transferência 
de reserva entre áreas gera uma perda ambiental e, portanto, a troca inter-zonal é penalizada. 
Esta penalização não deve ser alta pois, gera, por outro lado, o benefício da conservação onde 
ela é apropriada. 

Não haveria troca de hectares em zonas de conservação. Nestas zonas o objetivo é conservar e daí o 
principal problema é regularizar a propriedade para fins de preservação. Ou seja, áreas em zonas de 
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conservação seriam apenas compradas por proprietários das zonas de ocupação humana. 

• Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

Embora a Política Nacional de Recursos Hídricos134, Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997, e a Política 
Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Tocantins 135 , Lei 1307 de 22 demarço de 2002, 
introduzam a cobrança pelo uso da água, respectivamente, nas águas federais e estaduais, sua 
implementação ainda requer um maior debate e aprimoramento.  

Apesar destas novas leis das águas adotarem exatamente os princípios franceses de gestão por bacia, 
no caso brasileiro, diferentemente do que ocorre na França, os comitês de bacia são criados 
espontaneamente por seus usuários136. Nem todas as bacias e sub-bacias tentarão organizar seus 
comitês, pois, o custo de organização de um comitê e sua gestão eficiente podem exigir gastos 
individuais acima dos benefícios esperados por usuário da bacia, principalmente no caso de 
informação imperfeita em virtude dos baixos níveis de renda. 

A cobrança também é facultativa à decisão dos comitês. A cobrança é, assim, um ato “condominial” e 
não impositivo. Se, por um lado, esta estrutura descentralizada permite uma implementação gradual do 
sistema, por outro, pode gerar externalidades entre bacias e sub-bacias. Isto é, bacias e sub-bacias que 
não se organizam em comitês podem ter conflitos ou serem afetadas por decisões de outras bacias e 
sub-bacias. 

Para evitar este problema, há que se incentivar a criação de comitês e seus planos de gestão. Para tal, 
será necessário um esforço institucional significativo por parte do órgão estadual de recursos hídricos. 
Este, antes de tudo, terá que adquirir capacidade técnica de compreensão das questões econômicas e 
gerenciais, e não somente de infra-estrutura de engenharia, relativas aos usos de recursos hídricos e 
uma mudança radical na concepção econômica da água como bem ambiental. 

Em suma, a gestão descentralizada de recursos hídricos preconizada só será efetiva quando houver 
uma rede de comitês atuando local e integradamente. Dessa forma, a formação e a operação de 
comitês de bacia devem ser estimuladas. 

Recomendação 2 - A cobrança estadual de recursos hídricos que incentive este processo de 
criação de comitês. 

Iniciativas Legislativa e Administrativa: 

O sistema de outorga de uso de recursos hídricos já existe no Estado a partir das portarias 006 e 276 do 
Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins)137. Para criar um incentivo à implementação e operação 
destes comitês, o Estado poderia criar por lei uma cobrança por esta outorga, que incidiria em todas as 
outorgas que fossem concedidas a usuários não constituídos em comitês de bacia. Uma vez criado o 
comitê e a este instituído uma cobrança própria, seria cessada a obrigação de pagamento da cobrança 

                                                 
134 BRASIL (1997). 
135 SEPLAN (2004). 
136 Desde que atendam os critérios de representatividade. 
137 TOCANTINS (2001a, b). 
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estadual. 

Os recursos desta cobrança estadual seriam decididos no Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CERH) e sua arrecadação iria para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH), sem 
obrigatoriedade de reverter à bacia pagante. Dessa forma, os usuários teriam um incentivo a formarem 
comitês e aplicarem cobranças para evitar um pagamento definido externamente sem retorno à bacia. 

Para as águas federais, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos solicitaria ao Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos a autorização para adoção da cobrança estadual. 

Detalhamento do Instrumento: 

Esta cobrança seria compulsória e definida pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH). 
Seus valores máximos seriam alcançados no prazo de cinco anos. Esta aplicação gradual seria um 
incentivo adicional para sinalizar que cada ano sem instalação do comitê custará mais caro e, assim, 
agilizar as iniciativas de implementação. 

Um incentivo adicional seria na forma de reversão das receitas da cobrança estadual para a bacia caso 
o comitê esteja em total operação ao final dos cinco anos. Neste ínterim de cinco anos, os comitês 
poderão usar os recursos arrecadados ao FERH para desenvolverem as seguintes etapas de 
implementação e operação dos comitês: 

i) reuniões e estudos técnicos; 

ii) elaboração de Planos de Gestão de Bacia; 

iii) cadastro de outorga; 

iv) sistema de cobrança; 

v) criação da Agência de Bacia. 

Estas etapas e seu cronograma de execução e desembolso seriam propostos num Plano de 
Implementação a ser aprovado pelo comitê ao CERH. Os atrasos e não execuções deste Plano seriam 
penalizados com a devolução ao FERH dos recursos sacados através de incrementos aos valores da 
cobrança acima do estipulado. 

Esta sistemática de cobrança compulsória anterior a formação de comitês não é uma novidade, pois 
sistema semelhante é operado na Alemanha há mais de 40 anos e tem sido apontado como um dos 
instrumentos mais importantes para a consolidação da gestão descentralizada de águas neste país138. 

• Certificação florestal 

Em paralelo a um programa de concessões florestais, e para sua expansão na conformidade da lei, 
evitando também as barreiras de comércio de cunho ambiental e atraindo capital estrangeiro, o setor 
florestal necessita assegurar sua sustentabilidade ambiental. Uma forma de criar um prêmio para a 
produção florestal sustentada é a certificação. 

                                                 
138 Ver SERÔA da MOTTA (1998). 
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Como a certificação do produto beneficiado é difícil de implementar dada a complexa cadeia 
produtiva do setor, a tendência é a certificação de manejo. Duas iniciativas nesta área estão em curso 
no país. 

Uma delas, ainda em implementação, é o Certificado de Origem de Produto Florestal (Ceflor) que foi 
uma iniciativa lançada em 1992 pela Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS) e coordenada desde 
1996 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em 1998 a ABNT iniciou um processo 
de consultas para definição de critérios. Esta certificação não será amarrada por práticas específicas de 
manejo, mas sim com a sustentabilidade da produção. Embora se pretenda complementar as normas da 
ISO 14000, a conformidade com a lei será muito importante no CEFLOR. Os princípios norteadores 
até agora consensuados são: 

• busca da sustentabilidade e uso racional dos recursos florestais explorados; 

• zelo pela diversidade biológica; 

• respeito às águas, ao solo e ao ar; 

• desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões onde se localiza a atividade 
florestal; 

• cumprimento da lei. 

Paralelamente à iniciativa do CEFLOR, existe já em prática desde 1997 a certificação do Conselho do 
Manejo Florestal. Esta é realizada seguindo os critérios internacionais do Forest Stewardship Council 
(FSC) que é depositária do selo Smartwood. Embora apenas uma, das 18 empresas já certificadas, seja 
produtora da região amazônica, de acordo com IMAZON (1999), existem mais outras seis iniciativas 
na região. Os critérios de certificação estão sendo aprimorados pelo Grupo de Trabalho Brasileiro do 
FSC, secretariado pela WWF-Brasil. 

O sucesso da certificação florestal é condição necessária para qualquer ação de política no setor que 
objetive a viabilidade do manejo ambientalmente sustentável e economicamente viável. Isto porque, 
sem a diferenciação da origem do produto florestal, não é possível discriminar aqueles que não o 
praticam o manejo, bem como criar mecanismos que compensem os custos mais elevados para aqueles 
que o praticam.  

Recomendação 3 - Subsídios fiscais e creditícios para adoção de certificação florestal e a 
viabilidade do manejo sustentável. 

Iniciativas Legislativa e Administrativa: 

Implementar a certificação é onerosa, não só em termos processuais, como também em custos de 
operação mais elevados. Um instrumento de apoio às iniciativas de certificação seriam os subsídios 
financeiros e fiscais. No caso de financiamento poder-se-ia obter alguma linha de fomento de bancos 
ou agentes oficiais, estadual e federal, com juros subsidiados e prazos dilatados de carência. Esta 
possibilidade é, todavia, pouco viável na medida que os tesouros Estadual e Nacional têm coibido 
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estes financiamentos favorecidos, tendo em vista os ajustes fiscais e acordos de dívidas. 

Os incentivos fiscais seriam mais facilmente aplicados e poderiam atuar com o ICMS139 e o IPI140. O 
ICMS de base estadual é de mais fácil implementação, mais ainda por já existir no Estado os 
programas de incentivos fiscais Prosperar141 e Proindústria142 com amplo espectro destes subsídios. 

Já o IPI, mesmo sendo de âmbito federal, poderia ser reduzido com uma iniciativa do Ministério da 
Fazenda, que tem autonomia em diferenciar alíquotas. 

De qualquer forma, vale lembrar que existe uma grande resistência na área econômica federal tendo 
em vista os estrangulamentos das contas públicas. Assim sendo, embora possam ser utilizados em 
pequena escala, os subsídios de creditícios e fiscais não são promissores como fonte estável de 
viabilidade para a exploração manejada. 

• Certificados de Carbono 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto, anteriormente explicado, é 
um tipo de dispositivo comercial de transações de certificados de redução da emissão de gases de 
efeito estufa (GEE).  

Vários modelos analisaram os fluxos de comércio a serem realizados no âmbito do Protocolo de 
Kyoto. Os resultados destes modelos, entretanto, englobam apenas as opções energéticas e, assim, não 
incluem as opções florestais. Os preços de equilíbrio estimados para a tonelada de carbono seriam 
entre US$13 e US$26. Dependendo do preço de mercado, o valor total do comércio de MDL em 2010 
poderia ir de US$ 5,5bilhões a US$17,4 bilhões. Se isso for um indicador do potencial de atividades de 
MDL, significa um total entre US$25 bilhões e US$85 bilhões no período de vigência do Protocolo de 
Kyoto de cinco anos, que vai de 2008 a 2012 (ver SERÔA da MOTTA; YOUNG & FERRAZ, 1998).  

A China aparece sempre como a maior captadora de CDM, abarcando mais de 2/3 do mercado, tendo 
em vista suas amplas possibilidades de melhorias energéticas. A Índia, também, com estas 
possibilidades, mas sem as expectativas de alto crescimento, segue atrás com uma participação em 
torno de 10%. O Brasil não aparece com mais de 1% do mercado, tendo muito em conta a sua já 
eficiente e limpa matriz energética. 

Há que se considerar que as transações de certificados de carbono possam vir a ser influenciadas por 
um mercado “ético/ambiental” que valoriza investimentos associado à conservação e, assim, se 
disponha a pagar um prêmio nestes tipos de projeto. 

O ZEE do Norte do Estado do Tocantins pode oferecer, desse modo, uma oportunidade a projetos 
florestais poupadores de carbono, tais como, os ligados a sivilcultura e a proteção à biodiversidade. A 
obtenção destes certificados seria uma fonte adicional de financiamento de projetos florestais na 
região que contribuiria para a conservação. 

                                                 
139 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 
140 Imposto sobre Produtos Industrializados. 
141 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins. 
142 Programa de Industrialização Direcionada. 
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Recomendação 4 - Fundo de pesquisa e desenvolvimento de projetos florestais para geração de 
certificados de carbono. 

Iniciativas Legislativa e Administrativa: 

A preparação de projetos MDL, ou mesmo os direcionados a contratos bilaterais com entes privados, 
exige um esforço de desenvolvimento de cenários, definição de linhas de base, estimativas de 
certificados, validação com entidades certificadoras e outras despesas de comercialização. 

Além dos MDL já existe um mercado privado atuante no comércio de carbono onde empresas 
“brokers” intermediam projetos de redução de GEE junto a empresas privadas multinacionais e 
governos dos países ricos. 

Daí a necessidade de promover iniciativas de MDL e de projetos florestais mitigadores de mudanças 
climáticas através de um fundo de pesquisa. Este fundo poderia ser oferecido com base em recursos 
destinados a ciência e tecnologia nos moldes do convênio assinado pelo MCT/FINEP/CNPq143 e o 
Governo do Estado do Tocantins em 19/09/2003. 
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7 - Subprograma de Administração do ZEE e 
Cooperação Institucional 

 

7.1 - Introdução 

Na administração do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) devem ser consideradas duas 
vertentes: (i) a da aplicação dos resultados obtidos no ZEE propriamente dito, esperando que as zonas 
e subzonas ecológico-econômicas, hoje cartografadas, estejam perfeitamente respeitadas no terreno 
natural, como se a vida imitasse a arte; e (ii) a da necessidade constante de negociações com a 
sociedade e estabelecimento de parcerias para implementação do ZEE. 

Sabe-se, entretanto, que este processo é complexo porque pressupõe uma mudança na forma 
administrativa do Estado, fundamentada na descentralização da gestão ambiental, que se dá com a 
própria presença governamental no Norte do Tocantins, ou por meio cooperações com instituições 
municipais ou não governamentais. 

Observa-se que as medidas voltadas à consecução dos objetivos do ZEE dependem de um número 
elevado de organizações públicas e privadas, envolvendo instituições do Governo Federal, do Governo 
Estadual, dos governos municipais, empresas pequenas, médias e grandes e, até, indivíduos isolados, 
que influenciam e são influenciados nos e pelos processos deflagrados no ZEE. 

Por envolver tantos órgãos e indivíduos, de alguma forma, o gerenciamento do ZEE é um processo de 
negociação. Isto impede que se estabeleça, aprioristicamente e com precisão metas, prazos e custos 
para a maioria das atividades da gestão, dada a necessidade de incorporação de mudanças de decisões 
e de ações. 

Os administradores do ZEE devem conduzir as atividades programadas com dinamismo e 
flexibilidade, incorporando decisões locais quando solicitadas e descartando-as quando necessário. 
Para tanto devem usar um plano gerencial como referência para atribuição de tarefas e cobranças de 
resultados, e mantendo a disposição de mudá-lo sempre e quando houver razões para isto. 

7.2 - Estratégias do Subprograma 

As estratégias do Subprograma contemplam levar ao conhecimento da sociedade e dos governos as 
potencialidades dos recursos naturais e as fragilidades da área do ZEE do Norte do Estado do 
Tocantins, bem como as formas de operação dos orgãos estaduais de meio ambiente (OEMAs) para, 
conjuntamente com a sociedade, garantir a sustentabilidade ambiental das atividades socioeconômicas 
das populações residentes nessa região. 

As ações dos Oemas, instituições e indivíduos devem ser focadas na preservação, conservação e 
ordenação do uso dos recursos naturais, segundo formas claras de gestão ambiental, capazes de 
facilitar o desenvolvimento local e manter os bancos genéticos de flora e fauna. A gestão deve ser 
voltada para estimular a produção ecologicamente correta e pautada numa nova ética, ou seja, que 
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demanda novas reflexões de ações sobre a dignidade, as opressões e desigualdades, onde o ideário seja 
a qualidade de vida das pessoas. Deve ser buscado um novo comportamento individual e coletivo, 
gerando conhecimento local sem perder de vista o global. 

Deve haver um engajamento, das maiores autoridades estaduais e regionais ao mais humilde dos 
beneficiados ou usuários, dos desdobramentos do ZEE e serem valorizados todos os esforços a que se 
requeiram para êxito dos subprogramas de gestão territorial.  

Para tanto as três grandes estratégias a serem alcançadas neste subprograma são:  

• mobilizar e firmar parcerias e compromissos com produtores rurais, associações de mulheres, 
ONGs 144 , sindicatos e órgãos governamentais para participação na administração 
descentralizada do ZEE e de suas revisões quanto ao planejamento das atividades de curtos, 
médios e longos prazos em busca do desenvolvimento sustentável; 

• disseminar informações do ZEE do Norte do Estado do Tocantins, e torná-lo a base do 
licenciamento ambiental das atividades socioeconômicas com o intuito de minimizar os 
impactos ambientais e maximizar a proteção das principais fontes de recursos hídricos e 
genéticos de flora e fauna, e; 

• dar dinamismo à execução das atividades resultantes do ZEE, tendo flexibilidade e buscando 
lograr êxito nas tarefas planejadas, de modo que a sociedade esteja integrada e comprometida 
com a gestão ambiental (cooperação institucional). 

7.3 - Objetivos do Subprograma 

7.3.1 - Objetivo geral 

• Estabelecer as ações governamentais para a gestão territorial do Norte do Estado do Tocantins, 
contemplando a participação da sociedade civil organizada e dos governos municipais, para 
integração e comprometimento na implementação do ZEE. 

7.3.2 - Objetivos específicos 

• institucionalizar os resultados do Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Norte do 
Estado do Tocantins; 

• rever a forma de coordenação interinstitucional do ZEE, sobretudo o papel e a composição da 
Comissão Estadual Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CEZEE); 

• estabelecer acordos entre entidades e órgãos de financiamento federal e o Governo Estadual 
para o fortalecimento da gestão territorial por meio do ZEE; 

• realizar o licenciamento ambiental, a autorização de desmatamento e a averbação de áreas de 
reserva legal baseando-se no ZEE; 

• propiciar mecanismos para a manutenção e revisão dos estudos de ZEE no Norte do Estado do 

                                                 
144 Organizações não Governamentais. 
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Tocantins, e; 

• efetuar cooperações com a sociedade civil organizada e os governos municipais buscando 
dinamizar a implementação do ZEE do Norte do Estado do Tocantins e as ações de gestão 
ambiental (cooperação institucional). 

7.4 - Atividades 

As principais atividades ou ações que possibilitam alcançar os objetivos específicos encontram-se 
descritas a seguir. 

7.4.1 - Institucionalização do Plano de ZEE do Norte do Estado do Tocantins  

Todo o esforço de preparação, elaboração e disponibilização dos estudos de ZEE no Estado do 
Tocantins, até o momento, tem exibido pouco impacto no planejamento estadual, o que pode ser 
observado nos planos plurianuais (1999/2003 e 2004/2007) e na maioria das ações que utilizam 
recursos naturais. 

Os dados do ZEE Tocantins, apesar de disponíveis desde 1996, têm sido timidamente considerados na 
concepção de formulação de projetos públicos e privados, o que, por exemplo, pode ser atestado nos 
processos de implantação dos projetos Campos Lindos, Sampaio e Javaés, e mais recentemente no 
controle da expansão das áreas de cultivo de soja, preferencialmente desenvolvido em solos arenosos. 

O maior exercício do planejamento de ações e formulação de projetos usando o ZEE Tocantins se 
reporta aos projetos de financiamento internacional pleiteados pelo Governo Estadual junto ao Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD145) e do Banco Interamericano para 
Desenvolvimento (BID146). 

Os fatos evidenciados requerem que a Seplan imprima um esforço maior de coordenação e mais 
agilidade quanto à disseminação dos resultados do ZEE Tocantins, sobretudo dos resultados mais 
recentes obtidos no ZEE do Norte do Estado do Tocantins. Todas as formas utilizadas, até então, 
foram importantes para a divulgação dos resultados de ZEE, e devem ser agregadas novas formas para 
melhorar a internalização dos conhecimentos sobre recursos naturais e cumprimento dos acordos entre 
sociedade e governo firmados para a implementação do ZEE. 

A institucionalização do ZEE, tal como foi negociado com a sociedade nas oficinas e nas consultas 
públicas, fazendo-o um documento de orientação das ações do Governo Estadual em todo o Norte do 
Tocantins, deve se dar com as seguintes ações: 

• criação de uma lei estadual e de um decreto do governo. O primeiro autorizando o poder 
executivo a implementar o ZEE, e o segundo reconhecendo o ZEE como instrumento de Política 
de Meio Ambiente do Norte do Estado do Tocantins (anexos 1 e 2); 

• interação periódica com os órgãos governamentais (estadual e federal), coordenada pela 

                                                 
145 Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável do Tocantins (PDRS) e o Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR). 
146 Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Jalapão. 
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DZE/Seplan 147 , para a divulgação e informação sobre como acessar e utilizar os dados e 
resultados do ZEE em suas rotinas de elaboração de projetos e orientação de investimentos 
privados; 

• reafirmação do papel da Seplan como coordenadora do ZEE e das políticas de desenvolvimento 
sustentável fundamentadas no ZEE, por meio de reuniões ou eventos com os técnicos dos 
órgãos dos governos estadual, federal e municipais, ONGs e prestadores de serviços nas área 
rural. Deve ser enaltecido o ZEE como base para planejamento e licenciamento de projetos 
públicos e privados, e evitado o tratamento dispensado ao mesmo até agora, aquele, de ZEE 
igual a base de dados cartográficos, e; 

• reformulação da home page do ZEE no sítio da Seplan para tornar mais acessível ao público 
todos os dados de recursos naturais e socioeconômicos já disponíveis, além, é claro, do 
arcabouço legal do ZEE para preparação e licenciamento de projetos públicos e privados. 

O método de obtenção de resultados nestas ações é a negociação (barganhas) e seus resultados são 
sempre incertos, pois envolvem quatro aspectos: (i) saber o que negociar; (ii) com quais recursos 
negociar; (iii) com quem negociar, e; (iv) disposição para negociar. 

Em princípio, os negociadores devem ser membros das equipes técnicas dos organismos envolvidos no 
processo de negociação (Seplan, Naturatins e SDS/MMA148), coordenados pela DZE/Seplan e pela 
própria Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável (SDS), respectivamente, no âmbito 
estadual e federal, por meio de um instrumento de cooperação técnica específico. 

7.4.2 - Coordenação interinstitucional do ZEE 

Os responsáveis pela aplicação dos instrumentos de gestão são aqueles nomeados pelo arcabouço 
legal, os quais, no caso dos recursos ambientais do Brasil, se resumem aos organismos de 
licenciamento e de fiscalização específicos (Ibama149 e OEMAs). 

Já no caso de recursos naturais e de recursos culturais, que também são objeto da conservação 
ambiental, a legislação amplia o número de organismos responsáveis, envolvendo, entre outros, a 
ANA (Agência Nacional de Águas); a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica); a ANP 
(Agência Nacional do Petróleo); o Ministério de Minas e Energia (MME); o DNPM (Departamento 
Nacional da Produção Mineral); a CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear); o IPHAN 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional); a FUNAI (Fundação Nacional do Índio); o 
Ministério da Cultura (Minc); o Ministério e as secretarias da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
e ainda outros organismos assemelhados de níveis estadual e federal. 

                                                 
147 Diretoria de Zoneamento Ecológico-Econômico/Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente. 
148 Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável (SDS) do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
149 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
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Como decorrência, os responsáveis pelos ZEEs (comissões, diretorias, grupos de trabalho, outros), 
seja no nível federal, seja no nível estadual, não substituem os organismos citados, embora lhes dêem 
suporte e os fortaleçam com os estudos e bancos de dados desenvolvidos no âmbito dos ZEEs. 

Observa-se, por outro lado, que os encadeamentos de decisões que perpassam as instituições 
relacionadas são tênues, pois normalmente eles se limitam a programas de governo preparados em 
nível estratégico, deixando o nível tático para os organismos executores que, não raro, estabelecem 
prioridades independentes umas das outras, perdendo-se as vantagens de obter os efeitos sinérgicos 
derivados da concentração de investimentos. 

Para evitar que o processo de ZEE caia no vazio, a DZE/Seplan tem a necessidade de buscar: 

• a criação de uma comissão interinstitucional para coordenar os órgãos estaduais, municipais e 
federais que estarão envolvidos na implementação das ações previstas no ZEE. Aqui deve haver 
sem dúvidas uma maior proximidade da Seplan/TO com a SDS/MMA; 

• a revisão da forma de funcionamento da Coordenação Interinstitucional do ZEE, por meio da 
Comissão Estadual Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CEZEE), de pouca 
expressão política e atuação, e; 

• a revisão das competências e atuação do sistema de proteção ambiental institucionalizado no 
Estado do Tocantins, formado pela Seplan, Naturatins, CEZEE e -150. 

A criação de uma comissão interinstitucional para coordenar os órgãos estaduais, municipais e federais 
deve ser uma espécie de conselho de desenvolvimento regional sustentável, cuja secretaria técnica 
devesse cuidar da implementação de ações previstas no ZEE (implementação descentralizada). Para 
isso funcionar deveria se acordado uma forma de composição e de funcionamento com objetivos 
claros e recursos financeiros constantes em planos operativos anuais, cuja elaboração seria coordenada 
pela DZE/Seplan e SDS/MMA para maior proximidade das duas instituições. 

A revisão da CEZEE deve ser orientada para a sua reformulação, de tal modo que se tenha a adesão de 
outros organismos que deverão ser atraídos para ela mediante negociações, e que não se tenha uma 
composição majoritariamente de entidades governamentais. Isto porque, o ordenamento territorial é 
um processo progressivo e que compromete diversas autoridades setoriais, regionais e locais que 
intervêm na qualificação das condições de uso do espaço. 

O Anexo 3 apresenta uma proposta de reestruturação da CEZEE, ainda que majoritariamente 
governamental, trazendo uma inovação onde está determinado que as deliberações da CEZEE sobre os 
resultados e proposições dos estudos de ZEE sejam sempre encaminhadas ao Conselho Estadual de 
Meio Ambiente (Coema) para ampliação das discussões e homologação final, no caso de situações de 
mando estadual. No caso de situações que envolvam o setor federal, o Coema/TO deve submeter 
sempre suas deliberações sobre ZEE ou advindas dele para o Conselho Nacional de Meio Ambiente 

                                                 
150 Conselho Estadual de Meio Ambiente. 
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(Conama). As decisões do Coema sobre o ZEE ou ordenamento territorial serão efetuadas por meio de 
resoluções (Anexo 4). 

O sistema de proteção ambiental institucionalizado no Estado do Tocantins, formado pela Seplan, 
Naturatins, CEZEE e Coema, também deve ser revisado para melhor definir as competências e o papel 
de cada segmento. Observam-se dois fatos que são destacados: 

• as evidentes superposições entre as atividades das diretorias de Zoneamento Ecológico-
Econômico (DZE) e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (DMA) na Seplan, bem como entre 
estas e o Naturatins, e; 

• o aparente gigantismo do Naturatins, quando se leva em consideração a quantidade e a 
diversidade de funções e objetivos a ele atribuídos, à medida que concentra ações de 
licenciamento e de fiscalização, operação de Unidades de Conservação (UCs), reprodução de 
espécies e até pesquisa básica em projetos localizados, entre outros. 

No primeiro caso, hoje é notável a harmonia entre os três organismos (DZE/Seplan, DMA/Seplan e 
Naturatins), pois as superposições institucionais são geralmente resolvidas por meio das ótimas relações 
profissionais entre seus dirigentes. Entretanto, não parece recomendável a manutenção do status quo, haja 
vista a transitoriedade dos cargos que estes dirigentes ocupam. 

No segundo caso, observou-se que o Naturatins opera com estrutura semelhante a do Ibama, atendendo 
uma multiplicidade de tarefas que mantém o órgão permanentemente em foco, sujeito a críticas 
constantes, num momento porque “não fiscalizou direito”, em outro porque “não licenciou direito”, mais 
adiante porque “permitiu o saque de produtos florestais da UC”, e assim sucessivamente. 

Visando estabelecer um plano de superação dessas inconsistências institucionais e operacionais, deve ser 
realizado um diagnóstico dos Oemas, conforme prevê o PDRS151. 

7.4.3 - Licenciamento ambiental e ordenamento florestal 

O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou 
atividade potencialmente poluidora, ou degradadora do meio ambiente. As principais diretrizes para a 
execução do licenciamento ambiental, tanto em nível federal, executado pelo Ibama, quanto em nível 
estadual, executado pelos órgãos estaduais de meio ambiente, estão expressas na Lei 6.938/1981152 e 
nas Resoluções Conama Nº 001/1986153 e Nº 237/1997154. 

O licenciamento ambiental é um instrumento fundamental para os organismos responsáveis pelo 
processo de tomada de decisão, permitindo-lhes associar as preocupações ambientais às estratégias de 
desenvolvimento social e econômico, numa perspectiva de curto, médio e longo prazos. 

No nível federal, os procedimentos de licenciamento ficam a cargo da Coordenação Geral de 

                                                 
151 O PDRS financiado pelo Banco Mundial tem recursos alocados para investir no estudo institucional do sistema estadual de 

meio ambiente, bem como para subsidiar implementação das suas recomendações em termos prático e operacional. 
152 BRASIL (1981). 
153 BRASIL (1986). 
154 BRASIL (1997). 
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Licenciamento Ambiental da Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental do Ibama 
(CGLA/DLQA/Ibama). No Tocantins, o licenciamento é um tarefa do Naturatins, por meio da 
Diretoria de Controle Ambiental (DCA), especificamente pela Coordenadoria de Licenciamento 
Ambiental (CLA)155. 

Os procedimentos de licenciamento ambiental estão previstos em leis, decretos, e resoluções federais e 
leis, decretos e portarias estaduais. As principais atividades impactantes licenciadas pelo Naturatins 
são, principalmente, aquelas ligadas às agroindústrias e obras civis diversas, tais como: projetos 
agrícolas, piscicultura, frigoríficos, laticínios, rodovias e aproveitamentos hidrelétricos. 

No processo de licenciamento ambiental das diversas atividades impactantes ao meio ambiente, devem 
ser apresentados à CLA estudos ambientais que venham subsidiar o processo de análise técnica para 
concessão ou não das licenças ambientais requeridas. Dentre os estudos ambientais a serem 
apresentados ao Naturatins, constam: 

• Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE); 

• Diagnóstico Ambiental Simplificado (DAS); 

• Relatório de Controle Ambiental (RCA); 

• Plano de Controle Ambiental (PCA); 

• Plano de Recuperação e Áreas Degradadas (PRAD); 

• Estudo de Impacto Ambiental (EIA), e; 

• Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

À CLA cabe a determinação das diretrizes adicionais que pelas peculiaridades do projeto e 
características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão de 
análise dos estudos ambientais. 

O ordenamento florestal do Tocantins é realizado pela Coordenadoria de Ordenamento Florestal 
(COF) da DCA que desenvolve ações de controle, monitoramento e fiscalização dos recursos 
florestais. Cabe à COF, a averbação de Áreas de Reserva Legal (ARL), autorização para 
desmatamento de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e cobrança para recomposição de áreas 
degradadas, especialmente nas APPs, além de traçar as diretrizes e estabelecer normas e critérios que 
disciplinam o uso e a exploração dos recursos florestais. 

Desde a Lei 261/1991156, que institui a política ambiental no Tocantins e o licenciamento, este vem 
passando por transformações e atualizações em decorrência das discussões que foram ocorrendo em 
nível nacional, nos diversos estados brasileiros, e que aqui, começaram a ser implementadas mais 
rotineiramente, após a inserção do Tocantins no Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais 

                                                 
155 A CLA tem como objetivo principal a harmonização do desenvolvimento sócio-econômico à proteção do meio ambiente, 

promovendo o uso racional dos recursos naturais. 
156 TOCANTINS (1991). 
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no Brasil (PPG-7)157. 

As inovações são tanto em termos de legislação ambiental quanto de recursos tecnológicos para 
automatização dos processos de licenciamento ambiental. No campo tecnológico, houve um 
investimento massivo na questão de montagem de um Sistema Integrado de Controle Ambiental 
(Sicam) para o Naturatins, que dispõe de recursos de licenciamento ambiental integrado com uma base 
de dados georreferenciados que cobre todo o território tocantinense. 

O Sicam foi concebido para automatizar os procedimentos de licenciamento e dar agilidade e eficácia 
ao Naturatins nas questões processuais e na gestão ambiental estadual, e não para se transformar 
apenas num instrumento de acompanhamento processual. 

A introdução de uma base de dados georreferenciada no sistema e processo de licenciamento 
ambiental é o que permite ao governo do Estado estabelecer, de vez, a conexão física e com mais 
agilidade do licenciamento ambiental com o ZEE, ou melhor, com os ZEEs (industriais, ambientais, 
expansão urbana, aterro sanitário, etc.).  

A integração ZEE e licenciamento ambiental é uma realidade e necessidade, porque o ZEE ao ser 
elaborado pode facilitar não só análise dos EIAs por parte do Naturatins ou Ibama, como também 
auxiliar os próprios empreendedores no direcionamento da escolha de áreas mais favoráveis a 
determinadas atividades produtivas, com menores comprometimentos ambientais e com grande 
diferencial prévio de concepção em relação às medidas mitigadoras que estarão implícitas nessa 
escolha (SOUZA, 2000). 

O ZEE, por ser de domínio público, é considerado um subsídio ao licenciamento, pois suas 
informações ambientais de base são essenciais para a elaboração de termos de referência (TdRs) pelo 
Naturatins e demais entidades e órgãos estaduais contratantes de serviços158 que, de forma antecipada, 
já teriam indicações de escalas superiores quanto às possíveis restrições e quanto aos impactos que 
necessariamente deveriam ser esclarecidos pelo empreendedor (OLIVEIRA, 2004). 

Observando os objetivos do EIA e do ZEE, e entendendo que ambos reforçam os objetivos da Política 
Nacional de Meio Ambiente (PNMA) da qual pertencem, verifica-se estreita relação entre os dois 
instrumentos. O ZEE, ao indicar áreas de maior ou menor potencial ou restrições para a implantação 
de atividades específicas, pode dispensar ou reforçar a necessidade de elaboração do EIA. Caso haja 
necessidade do EIA, as informações do ZEE servirão não só para respaldar o TdR que existe no 
processo de licenciamento, como também a sua própria elaboração, auxiliando na determinação da 
área de influência do empreendimento proposto e na escolha de alternativas locacionais com o intuito 
de minimizar a necessidade de adoção de medidas mitigadoras (ALVARENGA, 1997; SOUZA, 
2000). 

                                                 
157 O Tocantins ingressou-se no PPG-7 em 1995, com a celebração de convênio com o Ministério do Meio Ambiente para 

fortalecimento institucional das Oemas (Seplan e Naturatins). 
158 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins (Dertins); Secretaria de Infra-Estrutura (Seinf); Secretaria 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seagro); Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) e Secretaria do Planejamento e 
Meio Ambiente (Seplan). 
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Assim, a utilização do ZEE no licenciamento acabaria por inibir extensas caracterizações ambientais 
comuns nos EIAs, que adota um enfoque exaustivo em detrimento do enfoque dirigido, e que tornam-
se pouco conclusivos, pouco úteis para a gestão ambiental do empreendimento proposto e do próprio 
ambiente (SOUZA, 2000). 

No Tocantins, o ZEE tem que ocupar um papel fundamental no Licenciamento Ambiental de 
Propriedades Rurais (LAPR), principal instrumento para o Ordenamento Florestal do Estado. O LAPR 
foi totalmente idealizado a partir dos sistemas dos estados de Mato Grosso159 e Pará160 (SILVEIRA, 
2002; FEARNSIDE, 2002; LEITE, 2002; SANTOS, 2002), conforme orientação do MMA, mas 
moldado às peculiaridades tocantinenses. Ele consiste na aplicação da legislação ambiental e florestal 
por meio de fiscalização, licenciamento e monitoramento das atividades agropecuárias e de 
responsabilização aos infratores ambientais. Além de gerar as intervenções corretivas, o LAPR pode 
propiciar ações proativas ou preventivas por parte do Naturatins quanto à regulação de atividades de 
uso dos recursos naturais.  

O LAPR surge porque, mediante toda uma melhoria na atuação dos órgãos estadual e federal de meio 
ambiente, ainda não foi possível fazer cumprir a legislação florestal. Preocupados com os seus papéis 
de mantenedores dos interesses comuns e em resguardar para gerações futuras, ecossistemas 
conservados e preservados e, principalmente, recursos naturais renováveis, os governos estadual e 
federal vêm buscando implementar instrumentos novos e eficazes para gestão territorial. 

Aqui o não atendimento às legislações florestais é conseqüência da existência passada e ainda presente 
de grandes vetores de ocupação, destacando-se: (i) projetos de colonização promovidos pelos 
governos estadual e federal; (ii) a política de regularização fundiária; (iii) o surgimento da rodovia 
Belém-Brasília - principal vetor de ocupação do território tocantinense; (iv) a implantação de um 
amplo programa de infra-estrutura estadual para integração das diversas regiões do Estado; (v) a 
inserção de produtores rurais em programas de crédito especial para a Amazônia Legal, e; (vi) a 
utilização do Cerrado como uma nova fronteira agrícola, para o desenvolvimento da agricultura de 
grãos e pecuária. 

Considerando o fato de que a maioria das propriedades rurais não possui reserva legal averbada e, 
muitas vezes, áreas de preservação permanentes inexistentes ou perturbadas, esses passivos ambientais 
podem ser, inicialmente, amenizados e posteriormente revertidos ao se consorciar às atividades do 

                                                 
159 O método do monitoramento do desmatamento no Estado do Mato Grosso, utilizando um sistema de controle ambiental 

em propriedades rurais, tem por objetivo regularizar as atividades agropecuárias, em consonância com a legislação 
ambiental, por meio de cadastramento das propriedades e expedição da Licença Ambiental Única (LAU), em caráter 
obrigatório, coordenando as atividades de desmatamento, exploração florestal e projetos agropecuários, visando a 
diminuição das taxas de desmatamento para conservação dos recursos florestais e de áreas protegidas em Mato Grosso. 
Este sistema foi terceirizado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEMA) para suprir as deficiências de pessoal e de 
especialização tecnológica (SILVEIRA, 2002). O sistema do Mato Grosso é visto por FEARNSIDE (2002) como um 
sistema de baixo custo e que deveria ser expandido para outros estados amazônicos, o que de fato foi tentado pelo MMA, 
usando os recursos do PPG-7. 

160 O Sistema de Informações Ambientais Georreferenciadas (SIGA) operado no Pará, foi desenvolvido para facilitar as 
atividades de licenciamento, fiscalização e monitoramento. O módulo de licenciamento de atividades rurais permite o 
acompanhamento e monitoramento das áreas de preservação permanente e de reserva legal com vista a uma avaliação do 
grau comprometimento da bacia hidrográfica onde os imóveis rurais estão inseridos (SANTOS, 2002). 
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LAPR com outros instrumentos de gestão territorial, sobretudo, com o ZEE. 

Assim, para o licenciamento ambiental do Tocantins tornar-se mais eficaz, são indispensáveis as 
realizações das seguintes ações: 

• criação e institucionalização do LAPR no Estado do Tocantins por meio de decreto 
governamental, designando o Naturatins como seu executor, e tornando-o um dos instrumentos 
de Política de Meio Ambiente do Tocantins; 

• preparação e publicação de uma portaria Seplan, obrigando que as atividades de licenciamento 
ambiental e ordenamento florestal efetuadas pelo Naturatins sejam executadas mediante as 
recomendações do ZEE; 

• avaliação da operacionalização do LAPR, por meio de ONG ou OSCIP161 , para evitar as 
ingerências políticas, maior transparência nos processos e para dar mais autonomia no processo 
e continuidade do mesmo independentemente de governos com distintos interesses ambientais. 
As cooperações técnicas ou convênios devem ser firmados segundo intervalos de tempo de 4 
anos de modo, que se inicie em uma adminstração e continue por pelo menos um ano na 
administração, aos moldes dos PPA162s; 

• levantamento da capacidade institucional do Naturatins em termos de equipe técnica para 
execução do licenciamento ambiental, quanto à operação do Sicam e do LAPR, definindo 
necessidades de treinamento de recursos humanos, atualização e número de licenças de 
programas computacionais, equipamentos (servidor de rede, sistema de rede, acesso a internet, 
capacidade de transmissão de dados, entre outros) e veículos para fiscalização, bem como 
orçamento anual de custeio e investimento; 

• disponibilização de recursos financeiros do Fundo Estadual de Meio Ambiente para a operação 
do licenciamento ambiental e LAPR; 

• emissão trimestral de relatórios para avaliação da performance de funcionamento do Sicam e da 
eficácia das rotinas de licenciamento do LAPR; 

• incorporação do ZEE na preparação de termos de referência (TdRs) para EIAs de projetos, 
sobretudo, na elaboração de diagnóstico ambiental em termos de: alternativas locacionais do 
projeto frente à capacidade de suporte da cada zona onde ele será previamente localizado, 
determinação da área de influência do empreendimento, ponderação dos fatores ambientais, 
determinação de capacidade de suporte do meio, e subsidiando o processo de participação da 
sociedade. 

                                                 
161 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 
162 Planos Plurianuais. 
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Recomenda-se que o ZEE seja usado para uma Avaliação Ambiental Estratégica163 (AAE) do PPA 
2004/2007, para o Norte do Estado do Tocantins, visando examinar os possíveis impactos ambientais das 
PPPs (políticas, programas e planos) e definir a implementação mais objetiva de medidas de 
monitoramento e mitigação dos impactos cumulativos nos níveis estratégicos por longos períodos de 
tempo. 

7.4.4 - Mecanismos para manutenção da administração do ZEE do Norte do Estado do Tocantins 

O ZEE vive de recursos oriundos de empréstimos ou de doações internacionais, e chama a atenção o fato 
que todos os exercícios de ZEE possuem o Banco Mundial como grupo de interesse fiduciário. Isto é 
verificado nos nove estados da Amazônia Legal, onde o ZEE encontra-se, ora associado ao PPG-7 (Acre, 
Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Roraima, Maranhão), ora ao Prodeagro164 e Planafloro165 (CHAVES, 
2000).  

Transparece de modo geral uma falta de credibilidade política do ZEE, emanada dos próprios executores 
estaduais, que na maior parte das vezes cumprem apenas compromissos firmados ora com o Governo 
Estadual, ora com doadores internacionais ou entidades de financiamento. Fica um velho ciclo do faz de 
conta, onde, tampouco, há compromisso formal de que os dados do zoneamento serão utilizados para a 
elaboração das políticas setoriais. Corre-se o risco de que o trabalho feito seja “engavetado”, e que o 
contribuinte arque com as despesas (CHAVES, 2000). 

Obviamente, poucos ou nenhum tomador de decisão está pronto para impor uma série de custos à sua 
administração, no que tange ao ZEE, e arcar com o ônus político de tal decisão. Portanto, na ausência de 
mecanismos de compensação pelos custos sociais e privados do zoneamento, este tem pouca 
probabilidade de ver suas prescrições sequer consideradas, quanto mais cumpridas. 

Para que isto não se amplie na sua totalidade, para o Tocantins, é necessário acreditar na implementação 
do ZEE do Norte do Tocantins de maneira institucional, conforme descrito neste documento, e, sobretudo, 
vislumbrar as diferentes fontes de recursos próprios ou externos que auxiliem no processo de gestão 
territorial dessa área. 

Os recursos para a continuidade do ZEE devem advir: 

• do Fundo Estadual de Meio Ambiente (recursos das multas e processos de licenciamento 
ambiental, averbação de reserva legal, autorização de desmatamento, taxas de transporte de 
madeira, entre outros; 

• do ICMS166 Ecológico. Cabe uma alteração da Lei prevendo que um percentual seja alocado ao 
ZEE para futuros trabalhos em escalas municipais, com a formulação de planos de 

                                                 
163 É um instrumento de avaliação de impacto ambiental de políticas, planos e programas subsidiando o processo decisório. 

Contribui para a obtenção de melhores resultados ambientais dentro do processo decisório de planejamento. O foco da 
AAE é permitir que os princípios da sustentabilidade permeiem políticas, planos e programas, e estabelecer o vínculo 
necessário para a implementação dos projetos, assegurando se possível, que a capacidade de suporte não seja ultrapassada, 
ou monitorando e mitigando as situações irreversíveis (THÉRIVEL et al., 1994). 

164 Programa de Desenvolvimento Agro-Ambiental do Estado do Mato Grosso. 
165 Programa Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia. 
166 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 
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desenvolvimento sustentável locais; 

• de um percentual dos projetos de infra-estrutura e agropecuários financiados por agências de 
crédito nacionais e internacionais; 

• dos recursos de compensação ambiental de grandes empreendimentos; 

• sempre que possível de empréstimos ou cooperações internacionais.167, e; 

• convênios ou cooperações com o Governo Federal168. 

7.4.5 - Estabelecimento de acordos entre agências de financiamento e o Governo Estadual 

Como disposto no Art. 12 da Lei 6.938/1981169, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, o 
crédito é um instrumento muito útil para apoiar o ZEE e deve estar a serviço da sustentabilidade 
ambiental. A Lei prevê também, para aqueles que não cumprirem as determinações exigidas, a “perda 
ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público, em caráter geral ou condicional,” e a 
“perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de 
crédito”. 

Fica, portanto, claro que a DZE/Seplan tem que estar articulada com as instituições financeiras 
existentes no território nacional: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 
Banco do Brasil (BB), Banco da Amazônia S.A. (BASA) e a Caixa Econômica Federal (CEF)170, que 
já vêm colaborando no cumprimento desta política ambiental e com o desenvolvimento local. 

O BNDES, atuando de forma positiva e levando em consideração mais do que os aspectos 
formalmente legais, tem como alvo preservar a qualidade de vida, o meio ambiente e o equilíbrio 
ecológico. O BNDES dispõe de linhas de crédito específicas para o meio ambiente, como o apoio ao 
controle ambiental das empresas produtivas, também, as que objetivam o apoio à coleta, tratamento e 
disposição do lixo urbano e hospitalar. O Departamento de Meio Ambiente utiliza um sistema de 
classificação prévia dos projetos, segundo o grau de risco ambiental. 

O Banco do Brasil não financia serrarias que utilizem madeiras provindas da floresta nativa e mantém 
convênios com empresas de assistência técnica que se comprometem a defender o meio ambiente; em 
programas especiais como o FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) e 
reforma agrária, o Banco exige, na apresentação dos projetos, o cumprimento da legislação ambiental. 

O Basa exige a preservação das áreas de reserva legal (ARL), apóia o turismo ecológico (Prodetur171), 

                                                 
167 O Tocantins já tem assegurado um empréstimo com o Banco Mundial, Contrato 72.080-BR, Projeto de Desenvolvimento 

Regional Sustentável do Tocantins. 
168  Ministério do Meio Ambiente (Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável - SDS / Secretaria de 

Coordenação da Amazônia - SCA / Secretaria de Políticas de Biodiversidade - SPB) e Ministério da Integração Nacional 
(Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional - SDR) 

169 “As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a 
esses benefícios, ao licenciamento, na forma da Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos 
pelo Conama”. 

170 A Caixa Econômica Federal leva em conta a variável ambiental nos programas de habitação, saneamento básico e infra-
estrutura urbana. 

171 Programa de Desenvolvimento do Turismo. 
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a sustentação e preservação do meio ambiente (Prosuman172) e o extrativismo (Prodex173). 

Para a promoção do desenvolvimento regional e local sustentável, aumento das áreas de reserva legal, 
criação e implantação das unidades de conservação, implementação e manutenção do Corredor 
Ecológico Tocantins-Araguaia, além da recuperação de áreas de pastagens degradadas (evitando a 
abertura de novas áreas) são necessárias as seguintes ações: 

• apresentação do ZEE do Norte do Tocantins aos técnicos dos ministérios da Fazenda e do 
Desenvolvimento e Integração Nacional que formulam as linhas estratégicas operacionais dos 
bancos oficiais, bem como dos próprios bancos; 

• adaptação das linhas de crédito para atender os projetos ambientais que, por sua vez, requerem 
maiores prazos de maturação; 

• incorporação pelas instituições financeiras da variável ambiental nas suas linhas de crédito, pois 
atualmente os recursos são do crédito oficial, de benefícios fiscais, ou de doações e empréstimos 
estrangeiros; 

• criação de um grupo que se dedique a identificar as relações entre o meio ambiente e as atividades 
econômicas, para desenvolver estratégias e atrair o apoio das instituições pertinentes, inclusive 
quanto aos financiamentos; 

• negociação com ministérios e bancos oficiais na implementação de condições de financiamentos 
que incentivem o plano de conservação ambiental inerente ao ZEE; 

• diálogo com os agentes financeiros e repasse de informações sobre o meio ambiente, por meio de 
treinamento, intercâmbio de experiências, elaboração e análise de projetos ambientais, entre outros. 
Aqui deve ser incluído o tema da diferenciação de prazos e juros nas operações creditícias que 
levem em conta passivos e riscos ambientais. Deve-se ainda demonstrar a necessidade de criar 
linhas de financiamento para as atividades de reciclagem, recuperação de resíduos e de áreas 
degradadas; 

• fortalecimento da harmonia entre o crédito e a gestão ambiental, por meio da promoção do 
relacionamento dos agentes financeiros com os órgãos componentes do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente, a fim de encontrar soluções aos problemas de desenvolvimento regional e local; 

• colaboração para que as empresas financiadas (agroindústrias e agropecuárias) adotem os 
princípios de gestão ambiental estabelecidos, como por exemplo, a ISO174 14.000; 

• apresentação do ZEE do Norte do Tocantins aos técnicos dos ministérios da Fazenda, do 
Desenvolvimento e Integração Nacional, e dos bancos oficiais, e; 

• vinculação da liberação de créditos aos proprietários rurais de propriedades licenciadas por 
meio do LAPR ou que contenham Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

                                                 
172 Programa de Apoio à Sustentação e Preservação do Meio Ambiente. 
173 Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo. 
174 International Standardization for Organization. 
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Os custos envolvidos nestas negociações devem ser cobertos pelas verbas de custeio dos órgãos 
envolvidos. 

7.4.6 - Cooperações com a sociedade civil organizada e os governos municipais 

A desconcentração e a descentralização da gestão ambiental são necessidades cada vez mais prementes, 
porque os governos estaduais e federal não têm capacidade e força de trabalho suficiente para estar 
presentes em todos os momentos e locais com a mesma qualidade e dinamismo. 

A descentralização da gestão ambiental está disposta na Constituição de 1988175, em seus artigos 1º, 18º e 
23º, que confere competência comum aos entes federativos para "proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas". No seu Artigo 225º, a Constituição consagra o meio ambiente 
como "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e 
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 

A Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981176, devidamente recepcionada pela Constituição Federal 
de 5 outubro de 1988, estabelece as bases da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), cria o 
Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), e dispõe sobre a articulação e responsabilidade dos seus 
órgãos competentes envolvendo os três níveis de governo. 

Cabe, portanto, a cada ente federativo integrante do Sisnama desenvolver os mecanismos necessários ao 
cumprimento de sua missão constitucional, adequando sua estrutura administrativa, incorporando uma 
atuação integrada entre os órgãos do Sistema, e criando o seu próprio sistema de gestão ambiental. 

Devem, pois, os municípios estabelecer critérios, normas e padrões referentes à qualidade ambiental a ser 
exigida em seu território, adotando os procedimentos necessários para sua avaliação e controle. Com a 
resolução Conama nº 237/1997177, os municípios, interessados em ampliar seus espaços de contribuição 
para com as questões ambientais, passam a ter diretrizes para o exercício da competência de licenciamento 
ambiental e para a integração da atuação dos órgãos competentes do Sisnama na execução da PNMA. 

No entanto, para o exercício desta importante função, a Resolução estabelece que "os entes federados, 
para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter implementados os Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação social e, ainda, possuir em seus quadros ou a sua 
disposição profissionais legalmente habilitados (Artigo 20)". 

Em termos de competência para o exercício da fiscalização, a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998178), ao definir a infração administrativa ambiental como "... toda ação ou 
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente" 
(Artigo 70), indica: "são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar 
processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente - Sisnama, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias 

                                                 
175 BRASIL (2000). 
176 BRASIL (1981). 
177 BRASIL (1997). 
178 BRASIL (1998). 
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dos Portos, do Ministério da Marinha." (Artigo 70 § 1º). 

Em complemento e reforçando a atribuição dada, os parágrafos 2º e 3º do Artigo 70 estabelecem: "§ 2º - 
Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas 
no parágrafo anterior, para efeito do exercício de seu poder de polícia", e § 3º - "A autoridade ambiental 
que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade." 

Considerando que as partes integrantes do município, são os meios urbano e rural, o mesmo deverá ter 
preocupações com: 

• parques, áreas de proteção ambiental, mananciais e áreas verdes; 

• o controle da qualidade do ar, envolvendo atividades industriais, comerciais, agrícolas, de 
transporte com veículos automotores; 

• o controle da qualidade das águas, envolvendo atividades relacionadas ao seu uso para 
abastecimento público, industrial, produção de energia, comercial, recreacional, agrícola e na 
pecuária; 

• o controle do uso, ocupação e qualidade do solo envolvendo atividades imobiliárias, agrícolas, 
turísticas, industriais, de controle de cheias e de erosão; 

• o controle de resíduos sólidos domésticos, industriais, comerciais, de serviços de saúde, 
envolvendo todas as atividades e processos do acondicionamento ao tratamento e disposição 
final, e práticas de redução, minimização e comportamentais referentes a cuidados sanitários, 
ocupacionais e para reaproveitamento; 

• o controle de ruído e vibrações, envolvendo atividades comerciais, industriais e serviços; 

• o monitoramento e atendimento a emergências ambientais. 

A diversidade dessas ações na área ambiental tem envolvimento em todos os setores da atividade 
humana, o que exige uma atuação baseada na busca do entendimento e na construção de parcerias com 
os mais variados segmentos das administrações públicas e da sociedade civil. 

Aqui não cabe um discurso evasivo ou repetitivo, e sim uma série de ações efetivas do Governo do Estado 
para uma desconcentração e descentralização da gestão ambiental, haja vista que nas 14 oficinas de 
zoneamento participativo e gestão territorial foram explicitadas publicamente as seguintes questões: 

• morosidade do Naturatins e Ibama quanto a execução de fiscalizações de rotina e atendimento 
às denúncias; 

• falta de capacidade técnica e de recursos tecnológicos e operacionais para atender a demandas 
dos serviços na área ambiental, e execução de campanhas de fiscalização de desmatamento 
irregular, e caça e pesca predatórias; 

• dificuldade de licenciamento de desmatamento e averbação de reserva legal, em função da fraca 
presença do Naturatins e Ibama na região. O primeiro com dois escritórios regionais - 
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Araguaína e Araguatins, e o segundo com apenas um escritório para atender uma região de 34 
mil km2, e; 

• redução dos valores das infrações por meio da intervenção de políticos, enfraquecendo o poder de 
fiscalização do Naturatins. 

A causa da falta da descentralização da gestão não é somente política, ela está vinculada a baixa 
capacidade dos governos estaduais e municipais de arrecadação, uma solução difícil e que no Tocantins é 
uma realidade contundente. Apesar dessa realidade, ações de descentralização vêm ocorrendo no país, e 
os estados amazônicos apoiados pelo Governo Federal estão sempre se fortalecendo em termos técnicos, 
tecnológicos e operacionais.  

Várias parcerias foram firmadas pelo MMA com os estados e municípios, por meio do Sisnama, 
Programa de Execução Descentralizada, da Política Nacional de Meio Ambiente e do Fundo Nacional de 
Meio Ambiente (FNMA). A Secretaria de Coordenação da Amazônia tem sido um agente muito 
importante no estabelecimento de parcerias que vão além de estados e municípios, envolvendo 
organizações não-governamentais. 

O Projeto de Gestão Ambiental Integrado (PGAI) e sua continuidade são mostras dessa descentralização, 
e por meio dele o Tocantins deu um salto de qualidade na gestão ambiental e seus recursos são 
indispensáveis para a manutenção do sistema estadual de meio ambiente. O que o Tocantins recebeu e 
recebe do Governo Federal, vem sendo parcialmente empregado nos municípios, por meio da elaboração 
de planos de desenvolvimento, capacitação de recursos humanos e criação do setor ambiental nas 
prefeituras. 

A continuidade dessas ações começa a se ampliar para todo o Estado, principalmente nas regiões mais 
carentes, onde se tenta por meio do ICMS Ecológico ajudar a resolver a questão da fragilidade 
administrativa dos municípios, melhorar as suas capacidades de arrecadação e auxiliá-los na implantação 
de um sistema de gestão ambiental, cuja existência está facilitada pelo arcabouço jurídico-legal descrito 
anteriormente, para que o município faça o efetivo exercício da ação ambiental. Além disso, o Tocantins 
conta com o PDRS, onde há um Componente de Fortalecimento da Gestão Regional e Municipal que visa 
promover o planejamento e a gestão regional e municipal dos programas públicos por meio de critérios 
técnicos, econômicos e ambientais, com a participação das comunidades envolvidas, em particular para 
fortalecer: (i) os projetos-piloto existentes, como a implantação de Conselhos de Desenvolvimento 
Regional (Conder) e fóruns locais; (ii) a capacidade gerencial das prefeituras municipais, através de 
assistência técnica, capacitação e estudo, e; (iii) o gerenciamento dos serviços de infra-estrutura rural. Este 
componente pode ser revisto e ampliado no que tange a implementação e consolidação de um sistema de 
gestão ambiental municipal. 

São importantes as seguintes ações para implementação do ZEE no Norte do Tocantins e uma gestão 
ambiental descentralizada: 

• estabelecimento de novas parcerias entre governos estadual e federal em diferentes setores, não 
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somente o ambiental, que sejam bastantes práticas e com transferências de responsabilidades para o 
Governo Estadual, de tal modo, que ele possa fazer valer o desenho das zonas e subzonas 
ecológico-econômicas; 

• revisão das capacidades técnicas e operacionais das organizações identificadas como importantes 
para participação no processo de ZEE179 e agora para auxiliar na sua implementação; 

• estabelecimento das bases para o funcionamento do sistema municipal, envolvendo tanto o setor 
público quanto os demais setores associados, tais como as indústrias e as organizações não-
governamentais; 

• apoio governamental para capacitação profissional técnica dos recursos humanos operadores do 
sistema de gestão ambiental municipal e de ONGs. O reconhecimento da capacidade técnica do 
órgão é resultado de investimentos efetuados na capacitação profissional de seus quadros e dos 
quadros das instituições parceiras; 

• promoção de troca de experiências e idéias entre os profissionais dos setores público, privado e da 
sociedade civil, como também o apoio técnico do órgão ambiental e de seus profissionais ao 
Ministério Público, na forma de cooperação institucional, enriquecendo o papel das entidades 
envolvidas. 

• criação e implantação de mais quatro sedes regionais do Naturatins, localizando-as nas cidades de 
Axixá do Tocantins, Ananás, Tocantinópolis e Arapoema, tendo capacidade operacional para 
agilizar processos de licenciamento e de fiscalização ambiental; 

• definição de uma coordenação geral por parte da Seplan para um constante acompanhamento das 
atividades de implementação do ZEE delegadas aos municípios ou a entidades da sociedade civil 
organizada; 

• auxílio financeiro do Governo Estadual aos municípios para o sistema de gestão municipal na sua 
capacidade operacional, segundo o modelo Seplan/MMA ou Naturatins/MMA e em termos de: 

o mobilidade produzida por veículos apropriados e na quantidade adequada aos compromissos 
assumidos; 

o equipamentos, materiais e produtos utilizados para trabalhos de campo, laboratoriais e outros, 
revisados sistematicamente e com manutenção definida; 

o serviços de telefonia, comunicação e informática devidamente dimensionados e com 
manutenção adequada; 

o espaço institucionalmente identificado para utilização pela sociedade, pelos conselhos, comitês 
e comissões; para audiências públicas e participação popular na discussão de projetos; para 
atividades específicas de educação ambiental, e; 

                                                 
179 O documento Caracterização das Organizações Sociais Formais do Norte do Estado do Tocantins (SANTOS & BORGES, 

2003) é fundamental para a identificação das entidades que devem participar na implementação do ZEE. 
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o instalações e suporte administrativo adequados para o exercício da missão institucional, das 
funções delegadas pelo governo municipal, das funções acordadas com outros níveis de 
governo, das responsabilidades assumidas em parceria com outras instituições, das ações 
articuladas em parcerias. 

• apoio a estruturação de uma assessoria jurídica, com profissional capacitado em direito ambiental, 
para fundamentar claramente a aplicação de penalidades para que estas produzam os efeitos 
desejados e não transformem o setor em campo de batalhas jurídicas improdutivas, do ponto de 
vista da melhoria das condições ambientais; 

• apoio político e social trabalhado por meio de relações e ações institucionais específicas, 
envolvendo diretamente o Gabinete do Prefeito, a Câmara Municipal, seus vereadores e assessores, 
os juízes, promotores e delegados, lideranças da sociedade civil, diretores e professores da rede de 
ensino, lideranças ambientais, e; 

A inserção do Sistema Municipal de Meio Ambiente nas relações interinstitucionais deve ser objeto de 
interesse dos seus administradores, por possibilitar o acesso a informações e conhecimentos mais 
atualizados, o intercâmbio de experiências e a troca de idéias com outros profissionais da área, o 
crescimento profissional dos técnicos envolvidos quando participantes de atividades técnico-científicas, e 
finalmente, a possibilidade de cooperação financeira de outras instituições para projetos que se 
caracterizem de interesse como boas e melhores práticas ambientais. 

7.5 - Referências bibliográficas 

ALVARENGA, S. A análise das áreas de proteção ambiental enquanto isntrumento de política 
nacional do meio ambiente: o caso da APA Corumbataí - SP. São Carlos, Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo, 1997. 225p. (Dissertação de Mestrado). 

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. Brasília, 1981. Disponível 
em <http://www.servidor.ipaam/br/legislacao/FEDERAL/PROTECAO%20%MEIO%20 
AMBIENTE/>. Acesso em: 20 fev. 2004. 

________. Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Dispõe sobre critérios básicos e 
diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. Brasília, Brasília, Conselho Nacional do 
Meio Ambiente, 1986. Disponível em <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res 0186.html>. 
Acesso em: 20 nov. 2004. 

________. Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Regulamenta os aspectos de 
licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. Brasília, Conselho 
Nacional do Meio Ambiente, 1997. Disponível em 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>. Acesso em: 20 nov. 2004. 

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Diário Oficial [da] 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 203

República Federativa do Brasil, Brasília (DF), 13 fev. 1998. v.136, n.31, p.1-30. 

________. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Texto 
Constitucional de 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais de 
nº 1/92 a 28/2000 e Emendas Constitucionais de Revisão nº 1 a 6/94. Brasília, Senado 
Federal/Subsecretaria de Edições Técnicas, 2000. 393p. 

CHAVES, F. T. Planejamento virtual: o zoneamento ecológico-econômico (ZEE) na Amazônia 
enquanto instrumento de política ambiental e territorial. Brasília, Universidade de Brasília, 2000, 120p. 
(Dissertação de Mestrado). 

FEARNSIDE, P. Controle de desmatamento em Estado do Mato Grosso: um novo modelo para 
reduzir a velocidade de perda de floresta amazônica. In: Aplicações do sensoriamento remoto e sistemas 
de informação geográfica no monitoramento e controle do desmatamento na Amazônia brasileira. 
Brasília, MMA/SCA/PPG-7, 2002. 96p. 

LEITE, P. Uso do sensoriamento remoto e SIG no monitoramento e licenciamento ambiental de 
propriedades rurais em Mato Grosso. In: Aplicações do sensoriamento remoto e sistemas de 
informação geográfica no monitoramento e controle do desmatamento na Amazônia brasileira. Brasília, 
MMA/SCA/PPG-7, 2002. 96p. 

OLIVEIRA, I. S. D. A contribuição do zoneamento ecológico-econômico na avaliação de impacto 
ambiental: bases e propostas metodológicas. São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, 2004. 111p. (Dissertação de Mestrado). 

SANTOS, F. A. dos Sistema de licenciamento ambiental e monitoramento de queimadas no Pará. In: 
Aplicações do sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica no monitoramento e controle 
do desmatamento na Amazônia brasileira. Brasília, MMA/SCA/PPG-7, 2002. 96p. 

SANTOS, L. F. dos; BORGES, R. S. T. Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente (Seplan). 
Diretoria de Zoneamento Ecológico-Econômico (DZE). Projeto Gestão Ambiental Integrada da 
Região do Bico do Papagaio. Zoneamento Ecológico-Econômico. Caracterização das Organizações 
Sociais Formais do Norte do Estado do Tocantins. Org. por Lindomar Ferreira dos Santos e 
Rodrigo Sabino Teixeira Borges. Palmas, Seplan/DZE, 2003. 90p. 

SILVEIRA, R. B. Métodos de tratamento do desmatamento no Estado do Mato Grosso. In: 
Aplicações do sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica no monitoramento e controle 
do desmatamento na Amazônia brasileira. Brasília, MMA/SCA/PPG-7, 2002. 96p. 

SOUZA, M. L. Instrumentos de gestão ambiental: fundamentos e prática. São Paulo, Riani Costa, 2000. 

TOCANTINS. Lei nº 261, de 20 de fevereiro de 1991. Dispõe sobre a política ambiental do Estado do 
Tocantins e dá outras providências. Palmas, 1991. In: Legislação Ambiental Estadual. Palmas, 2001. 
Disponível em <http://www.seplan.to.gov.br/dma/legislacao/Legislacao_Ambiental_Estadual.pdf> 
Acesso em: 31 nov. 2004. 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 204

THÉRIVEL, R. et al. Strategic environment assessment. London, Earth, 1994. 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 205

 

ANEXOS 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 206

 

ANEXO 1 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 207

PROJETO DE LEI N.° XXX, DE XX DE XXXX DE XXXX. 
 
 

Autoriza o Poder Executivo a implementar o 
Zoneamento Ecológico-Econômico no território 
do Estado, e dá outras providências. 

 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, 
 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1°. Fica autorizado o Poder Executivo a implementar o Zoneamento Ecológico-

Econômico em todo o território do Estado. 
 
Art. 2º. A Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente é o órgão responsável pela 

elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE do Estado do Tocantins, devendo submetê-lo 
à aprovação da Comissão Estadual Coordenadora do ZEE e após ao Conselho Estadual do Meio 
Ambiente - COEMA, para aprovação final. 

 
Art. 3º. O ZEE do Estado do Tocantins será elaborado em conformidade com os 

estudos socioeconômicos, de recursos naturais e ecológicos, indicando-se as características de cada 
zona estabelecida, os respectivos cartogramas ilustrativos e as diretrizes e políticas setoriais a serem 
cumpridas pelo Poder Público, com o objetivo de promover o desenvolvimento do Estado e orientar a 
realização de investimentos e a utilização do território pela população em geral. 

 
Parágrafo único. Durante as etapas de formulação e implementação do ZEE é 

imprescindível a ampla participação do público. 
 
Art. 4°. Visando a formulação das diretrizes mencionadas no artigo anterior, devem 

ser observadas as características geológicas, geomorfológicas, edáficas, faunísticas e da cobertura 
vegetal, considerando seu potencial florestal agrícola e todos os aspectos socioeconômicos das áreas a 
serem delimitadas, a fim de suprir às necessidades humanas, identificando as vulnerabilidades e as 
potencialidades dos ecossistemas. 

 
Art. 5°. O Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins deverá indicar, 

no mínimo: 
 
I - as áreas de proteção ambiental e de conservação dos recursos naturais renováveis e 

não-renováveis, em decorrência da ordenação do território, indicando as áreas a serem conservadas 
para proteção integral da biodiversidade, ou para a prática de usos sustentáveis; 

 
II - as áreas para ocupação humana favoráveis à realização de atividades antrópicas e 

implantação de empreendimentos, de caráter temporário ou permanente, promovidos por agentes 
públicos ou privados, e em conformidade com a legislação vigente, e; 

 
III - as formas de gestão ambiental indicadas para a configuração do ZEE proposto, 

pautado por ações governamentais embasadas em processos participativos envolvendo as populações 
que sofrerão e/ou se beneficiarão de seus efeitos para a otimização da aplicação de recursos públicos e 
bem estar social dos grupos de interesse e população diretamente afetada. 
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Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Palácio Araguaia, em Palmas, aos XX dias do mês de XXXX de XXXX; XXX da 

Independência, XXX da República e XX do Estado. 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
GOVERNADOR DO ESTADO 
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MINUTA DE DECRETO N.º XXX, DE XX DE XXXX DE XXXX. 
 

Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico 
do Norte do Estado do Tocantins e dá outras 
providências. 

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 40, inciso II, da Constituição do Estado e consoante o disposto na Lei Estadual n.º 
XXX, de XX de XXXX de XXXX e no Decreto Federal n.º 4.297, de 10 de julho de 2002, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. O Zoneamento Ecológico-Econômico do Norte do Estado do Tocantins - 

ZEE/Norte, como instrumento de Política de Meio Ambiente desta região, obedecerá aos critérios 
estabelecidos neste Decreto. 

 
CAPÍTULO I 

 
DA FINALIDADE, OBJETIVO E PRINCÍPIOS 

 
Art. 2º. O ZEE/Norte tem por finalidade definir o ordenamento territorial da região 

estabelecendo medidas e padrões de proteção do ambiente, destinados a assegurar a qualidade 
ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população local. 

 
§ 1º. Todos os órgãos do Poder Executivo Estadual ficam obrigados a consultar e 

seguir as orientações do ZEE/Norte. 
 
§ 2º. A implementação de quaisquer planos, obras e atividades públicas e privadas 

deverão, obrigatoriamente, seguir as diretrizes deste Regulamento. 
 
Art. 3º. O ZEE/Norte tem como objetivo orientar a implantação das atividades 

socioeconômicas, as condições de ocupação do solo e as ações que, direta ou indiretamente, utilizem 
recursos hídricos, sendo definido de acordo com as características e limitações físico-ambientais, 
observando-se a setorização do espaço geográfico, de forma a garantir a sustentabilidade local. 

 
Art. 4º. O processo de elaboração e execução do ZEE/Norte obedeceu aos seguintes 

princípios: 
 
I - sustentabilidade ecológica, econômica e social, com vistas a compatibilizar o 

crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais, em favor das presentes e futuras gerações; 
 
II - participação democrática, compartilhando suas ações e responsabilidades entre as 

administrações públicas de todos os níveis e a sociedade civil local; 
 
III - o princípio da função socioambiental da propriedade, da prevenção, da precaução, 

do poluidor-pagador, do usuário-pagador, do acesso eqüitativo e da integração. 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS DIRETRIZES, DA ELABORAÇÃO DO ZEE E DAS DEFINIÇÕES 
 

Art. 5º. O zoneamento a que se refere o art. 1º tem como diretrizes específicas: 
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I - a divisão territorial da região Norte do Estado do Tocantins em zonas e subzonas, 
em função de suas limitações, vulnerabilidade ambiental, grau de ocupação, aptidão de uso dos 
recursos naturais, unidades de conservação, demandas socioeconômicas e demais características; 

 
II - a indicação de áreas que devam ser objeto de pesquisa, com vistas à implantação 

de unidades de conservação, recuperação de áreas degradadas, em função das condições de fragilidade 
e importância ambiental, como também dos valores históricos, culturais, arqueológicos e paisagísticos. 

 
Art. 6º. A elaboração e a execução do ZEE/Norte compete ao Poder Público Estadual 

e observou os pressupostos técnicos, institucionais e financeiros. 
 
Art. 7º. Dentre os pressupostos técnicos, os executores do ZEE/Norte apresentaram: 
 
I - termo de referência detalhado; 
 
II - equipe de coordenação composta por pessoal técnico habilitado; 
 
III - normatização técnica com base nos referenciais da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas e da Comissão Nacional de Cartografia para produção e publicação de mapas e 
relatórios técnicos; 

 
IV - compromisso de disponibilizar informações necessárias à execução do 

ZEE/Norte; 
 
V - projeto específico de mobilização social e envolvimento de grupos sociais 

interessados. 
 
Art. 8º. Dentre os pressupostos institucionais, os executores do ZEE/Norte deverão 

apresentar: 
 
I - arranjos institucionais destinados a assegurar a inserção do ZEE/Norte em 

programa de gestão territorial; 
 
II - base de informações compartilhadas entre os diversos órgãos da administração 

pública; 
 
III - proposta de divulgação da base de dados e dos resultados do ZEE/Norte; 
 
IV - compromisso de encaminhamento periódico dos resultados e produtos gerados à 

Comissão Estadual Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico. 
 
Art. 9º. Os pressupostos financeiros são regidos pela legislação pertinente. 
 
Art. 10. Para a implementação do ZEE/Norte, ficaram estabelecidas zonas e subzonas, 

tendo como referência a base de dados biofísicos e socioeconômicos da região, definidas para efeito de 
planejamento das ações a serem desenvolvidas pelos setores estaduais público e privado. 

 
CAPÍTULO III 

 
DO USO, ARMAZENAMENTO E PUBLICIDADE DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

 
Art. 11. Os produtos resultantes do ZEE/Norte estão armazenados em formato 

eletrônico, constituindo banco de dados geográficos. 
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Parágrafo único. A utilização dos produtos do ZEE/Norte obedecerá aos critérios de 
uso da propriedade intelectual dos dados e informações, devendo ser disponibilizados para o público 
em geral, ressalvados os de interesse estratégico para o Estado e os indispensáveis à segurança e 
integridade do território estadual. 

 
Art. 12. O Poder Público divulgará junto à sociedade, em linguagem e formato 

acessíveis, o conteúdo do ZEE/Norte e de sua implementação, respeitado o disposto no parágrafo 
único do artigo anterior. 

 
CAPÍTULO V 

 
DA IMPLEMENTAÇÃO 

 
Art. 13. O ZEE/Norte será encaminhado à Comissão Estadual Coordenadora do 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Tocantins e esta, após análise e anuência, deverá enviá-lo ao 
Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA para aprovação final. 

 
Parágrafo único. Após a análise dos documentos técnicos do ZEE/Norte, a Comissão 

Estadual Coordenadora do ZEE poderá solicitar informações complementares, inclusive na forma de 
estudos, quando julgar imprescindíveis. 

 
Art. 14. Após a aprovação do ZEE/Norte pelo COEMA, a Secretaria do Planejamento 

e Meio Ambiente encaminhará à Comissão Estadual Coordenadora do Zoneamento Ecológico 
Econômico proposta de criação das Unidades de Conservação, nos termos do documento aprovado, no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

 
Parágrafo único. A Comissão Estadual Coordenadora do ZEE de que trata este artigo 

deverá analisar as propostas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, 
desde que por motivos justificáveis, e encaminhá-las ao COEMA para anuência e posterior envio ao 
Chefe do Poder Executivo. 

 
Art. 15. A gestão das Unidades de Conservação - UC caberá ao Instituto Natureza do 

Tocantins - NATURATINS, devendo este, em conjunto com a Secretaria do Planejamento e Meio 
Ambiente, elaborar o Plano de Manejo das UCs no prazo máximo de um ano, podendo este ser 
reduzido no ato de criação de cada Unidade. 

 
Art. 16. No ato de criação de cada UC serão definidos os limites das zonas de 

amortecimento. 
 
Art. 17. A alteração dos produtos do ZEE/Norte, bem como quaisquer mudanças nos 

limites das zonas e subzonas, e indicação de novas diretrizes gerais e específicas, poderão ser 
propostas pelos seguintes segmentos da sociedade: 

 
I - Maioria simples dos membros da Comissão Estadual Coordenadora do ZEE; 
 
II - Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente, diante de estudos técnicos 

atualizados; 
 
III - 100.000 (mil) habitantes da região Norte do Estado do Tocantins; 
 
IV - por pelo menos a maioria simples dos prefeitos da região Norte do Estado do 

Tocantins,  
 
V - por pelo menos a maioria simples dos presidentes das câmaras de vereadores dos 

municípios da região Norte do Estado do Tocantins;  
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VI - por pelo menos 13 (treze) deputados estaduais e 4 (quatro) federais; 
 
VII - por pelo menos 2 (dois) senadores em conjunto com um consórcio 

intermunicipal. 
 
§1º. As propostas encaminhadas nos termos dos incisos II a VII deste artigo, deverão 

estar devidamente fundamentadas e assinadas. 
 
§2º. A Comissão Estadual Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Tocantins poderá receber proposta de alteração de outros representantes da sociedade, cabendo a 
maioria simples desta Comissão decidir pelo recebimento ou não da solicitação. 

 
§3º. As alterações previstas neste artigo somente poderão ser realizadas após decorrido 

prazo mínimo de 10 (dez) anos de conclusão do ZEE/Norte, ou de sua última modificação, diante de 
consulta publica e aprovação pela Comissão Estadual de ZEE. 

 
§4º. O prazo a que alude o parágrafo anterior não será exigível na hipótese de 

ampliação do rigor da proteção ambiental da zona a ser alterada, ou de atualizações decorrentes de 
aprimoramento técnico-científico. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 18. Além dos pressupostos técnicos e instrumentais estabelecidos, 

respectivamente, nos artigos 7° e 8º deste Decreto, outros poderão ser exigidos, caso seja necessário. 
 
Art. 19. Este Decreto entra em vigor a partir desta data. 
 
 
Palácio Araguaia, em Palmas, aos XX dias do mês de XXXX de XXXX; XXX da 

Independência, XXX da República e XX do Estado. 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
GOVERNADOR DO ESTADO 
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MINUTA DE DECRETO N.° XXX, DE XX DE XXXXX DE XXXX. 
 
 

Dispõe sobre a Comissão Estadual Coordenadora 
do Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Tocantins, e adota outras providências. 

 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 40, inciso II, da Constituição do Estado, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Comissão Estadual Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico 

possui as seguintes atribuições: 
 
I - planejar, coordenar, acompanhar, avaliar e aprovar a execução dos trabalhos de 

zoneamento ecológico-econômico; 
 
II - articular-se com o Governo Federal, junto ao órgão responsável, buscando apoio 

técnico-financeiro na execução dos trabalhos de Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE com vistas 
a compatibilização desses trabalhos com aqueles executados pelo Governo Federal; 

 
III - articular-se com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 

nacionais, internacionais ou estrangeiras, visando parcerias para a execução do ZEE, por meio da 
obtenção de doações, auxílios ou subvenções e, ainda, da celebração de convênios, acordos, ajustes e 
contratos; 

 
IV - encaminhar as propostas de ZEE para aprovação final do Conselho Estadual de 

Meio Ambiente - COEMA. 
 
Art. 2°. A Comissão Estadual Coordenadora do ZEE será composta por 08 (oito) 

membros e respectivos suplentes: 
 
I - Secretário do Planejamento e Meio Ambiente - SEPLAN; 
 
II - Secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAGRO; 
 
III - Secretário da Infra-Estrutura - SEINF; 
 
IV - Secretário da Ciência e Tecnologia - SECT; 
 
V - Presidente do Instituto Natureza do Estado do Tocantins - NATURATINS; 
 
VI - Presidente do Instituto de Terras do Estado do Tocantins - Itertins; 
 
VII - 02 (dois) representantes de organizações não governamentais dos setores da 

produção e ambiental. 
 
§1°. A Coordenação-Geral da Comissão será exercida pelo Secretário do 

Planejamento e Meio Ambiente. 
 
§2°. Cada membro da referida Comissão indicará o seu suplente para representá-lo, 

podendo fazer substituições sempre que lhe convier. 
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§ 3° Os representantes dos referidos órgãos e instituições serão nomeados por ato do 

Governador do Estado. 
 
Art. 3°. A Secretaria Executiva da Comissão Estadual Coordenadora do Zoneamento 

Ecológico-Econômico será exercida pela Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente, que 
providenciará os recursos humanos, materiais e financeiros quando necessários à viabilização dos 
trabalhos do ZEE do Estado do Tocantins, obedecida a legislação em vigor. 

 
Parágrafo único. As despesas necessárias às atividades ou projetos referentes ao ZEE 

do Estado do Tocantins, serão atendidas por dotação orçamentária da Secretaria do Planejamento e 
Meio Ambiente, gerenciados pela Coordenação-Geral da Comissão. 

 
Art. 4º. A Comissão Estadual Coordenadora do ZEE poderá: 
 
I - contar com o apoio de Câmaras Temáticas, tantas quantas forem necessárias, 

podendo, para as suas composições, serem convidadas outras instituições não-membros da aludida 
Comissão, de acordo com o tema a ser discutido; 

 
II - convidar representantes de entidades governamentais, não-governamentais e de 

outras instituições públicas e privadas para participarem das reuniões ou dos trabalhos de ZEE; 
 
III - debater com a sociedade civil, enriquecendo as propostas de zoneamento 

ecológico-econômico com a participação popular, inclusive por meio do Conselho Estadual de Meio 
Ambiente - COEMA; 

 
IV - requisitar servidores da Administração Pública Estadual para prestação de 

serviços técnicos específicos e imprescindíveis ao desempenho das atividades do zoneamento 
ecológico-econômico. 

 
Art. 5°. O exercício de membro da Comissão Estadual Coordenadora do ZEE é 

considerado serviço público relevante e não será remunerado. 
 
Art. 6°. O Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins norteará as 

ações de Governo necessárias ao desenvolvimento econômico, social e ambiental de seu território. 
 
Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8°. Revoga-se o Decreto 5.562, de 30 de abril de 1992. 
 
 
 
Palácio Araguaia, em Palmas, aos XX dias do mês de XXXXXXX de XXXX; XXX 

da Independência, XXX da República e XX do Estado. 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
GOVERNADOR DO ESTADO  
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MINUTA DE RESOLUÇÃO Nº XXX, DE XX DE XXXX DE XXXX. 
 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - COEMA, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 261, de 20 de fevereiro de 1991, pelo Decreto 
nº 1.757, de 22 de maio de 2003, incisos II e III, e pelos artigos 3º, inciso I, alínea f, item 2 de seu 
Regimento Interno, nos termos dos artigos da Lei nº XXX de XX de XXXX de XXXX, e do Decreto 
nº XXX, de XX de XXXX de XXXX, diante deliberação do Plenário, 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º. Aprovar o Zoneamento Ecológico-Econômico do Norte do Estado - 

ZEE/NORTE, indicando os princípios que nortearão a aplicação deste documento. 
 
Art. 2º. Para a implantação do ZEE/NORTE ficam estabelecidas zonas e respectivas 

subzonas de ordenamento territorial e direcionamento de políticas públicas no Estado, definidas para 
efeito de planejamento das ações a serem desenvolvidas pelos setores estaduais público e privado. 

 
Parágrafo único. As zonas e subzonas são definidas tendo como referência a base de 

dados biofísicos e socioeconômicos do Norte do Estado do Tocantins. 
 
Art. 3º. O ZEE/NORTE, estabelece as seguintes zonas e subzonas: 
 
I - Zona A - Áreas para Ocupação Humana; 
 
II - Zona B - Áreas para Conservação Ambiental e do Patrimônio Natural, divide-se 

em 4 (quatro) subzonas: 
 
a) Subzona B.1 - Áreas para Conservação dos Ambientes Naturais, 
b) Subzona B.2 - Áreas para o Corredor Ecológico Tocantins - Araguaia, 
c) Subzona B.3 - Áreas de Ocorrência de Cavidades Naturais Subterrâneas, 
d) Subzona B.4 - Áreas de Proteção de Captação de Água para Abastecimento 
Público. 
 
III) Zona C - Áreas Prioritárias para Unidades de Conservação de Proteção Integral; 
 
IV) Zona D - Áreas de Unidades de Conservação de Uso Sustentável. 
 
Art. 4º. A Zona A - Áreas para Ocupação Humana, é composta por áreas cobertas ou 

não por vegetação primária ou secundária, favoráveis ao uso pecuário, agropecuário e agroflorestal, 
abrangendo as áreas do Norte do Estado do Tocantins que não oferecem restrições de uso 
especificadas para as unidades de conservação e/ou de proteção ambiental relacionadas nas seções 
seguintes deste documento. 

 
Art. 5º. A Zona B - Áreas para Conservação Ambiental e do Patrimônio Natural, é 

composta por áreas de preservação, já existentes e as que vierem a ser criadas, importantes para 
conservação dos recursos naturais passíveis de uso sob manejo sustentável. 

 
Parágrafo único. A Zona B, divide-se em 4 (quatro) subzonas de ordenamento 

territorial e direcionamento para as políticas públicas, caracterizadas pelo grau de ocupação, 
vulnerabilidade ambiental, aptidão de uso e de importância para conservação:  

 
I - Subzona B.1 - Áreas para Conservação dos Ambientes Naturais, é composta de 

áreas de grande importância para a conservação dos recursos naturais do Norte do Estado, passíveis de 
uso por manejo sustentável; 
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II - Subzona B.2 - Áreas para o Corredor Ecológico Tocantins - Araguaia, engloba 

partes de ecossistemas naturais ou alterados, interligando unidades de conservação e áreas com 
cobertura vegetal preservada, possibilitando o movimento da biota e o fluxo de genes entre elas, 
facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 
populações biológicas que, para serem viabilizadas, demandam áreas com extensão maior do que 
aquelas das unidades de conservação isoladas; 

 
III - Subzona B.3 - Áreas de Ocorrência de Cavidades Naturais Subterrâneas, são 

aquelas identificadas no entorno da Serra do Estrondo; 
 
IV - Subzona B.4 - Áreas de Proteção de Captação de Água para Abastecimento 

Público, é correspondente às áreas captação dos mananciais usados para o abastecimento público. 
 
Art. 6º. A Zona C - Áreas Prioritárias para Unidades de Conservação de Proteção 

Integral, é composta por áreas legalmente instituídas ou indicadas como prioritárias para a proteção 
integral pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas para a manutenção dos ecossistemas e/ou dos 
sítios culturais livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto 
dos seus atributos naturais. 

 
Art. 7º. A Zona D - Áreas de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, do Norte 

do Estado do Tocantins, é composta apenas pela Área de Proteção Ambiental das Nascentes de 
Araguaína, distribuída nos municípios de Araguaína e Wanderlândia, cujo objetivo é a preservação 
dos recursos hídricos que fazem parte da bacia do ribeirão Jacuba, pertencente à bacia do rio Lontra. 

 
Art. 8º. A Zona E - Áreas sob Administração Federal, corresponde às terras indígenas 

Apinayé e Xambioá, bem como a Reserva Extrativista do Extremo Norte do Tocantins (Resex). 
 
Art. 9º. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PRESIDENTE DO COEMA 
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8 - Subprograma de Inclusão Social 
 

8.1 - Apresentação 

8.1.1 - Introdução 

Apesar da marca das transformações das últimas décadas, os desafios sociais de nossa nação 
continuam imensos. Para aproximar o objetivo de inclusão social é preciso aprofundar ainda mais as 
conquistas sociais e principalmente distribuir os benefícios econômicos. Entretanto, com a estagnação 
observada nas décadas de 1980 e 1990, milhares de pessoas a mais engrossaram as fileiras dos que 
precisam de apoio firme para ter acesso ao mínimo que garanta a cidadania. É mister reconhecer as 
dificuldades inerentes a programas voltados à inclusão social de populações muito pobres num mundo 
globalizado. Provavelmente - e lamentavelmente - esta é uma tarefa que envolverá pelo menos uma 
geração, ainda assim se houver eficácia na definição de metas e eficiência na busca dos objetivos. 

As buscas destas eficácias e eficiências passam, obrigatoriamente, pelo aproveitamento de todas as 
oportunidades, priorizando aquelas que oferecerem possibilidades de multiplicarem seus efeitos 
através de sinergias positivas, sejam elas operacionais (por exemplo, promover educação de mulheres 
e saúde neonatal como meios de reduzir a mortalidade infantil e aumentar a renda - ou a 
empregabilidade), sejam gerenciais (procurando concentrar a aplicação de recursos em busca das 
melhores relações de custo-efetividade, evitando duplicidades e superposições não sinérgicas). Em 
ambos os casos, há necessidade de se fazer um esforço considerável para coordenação dos planos, 
programas, projetos e atividades dos diversos níveis de governo (federal, estadual e municipal), 
condição indispensável para a multiplicação dos resultados almejados. 

Este Subprograma de Inclusão Social tem por base o Plano Estratégico180 estabelecido pelo Governo 
Federal e a Mensagem ao Congresso Nacional de 2003181, documentos emitidos pela mais alta esfera 
do executivo, que também é o mais poderoso financeiramente, deverão ser os balizadores de todas as 
ações - ou táticas - que deverão ser empreendidas em busca da inclusão social. 

Destaca-se que no Plano Estratégico consta que:  

“as ações do Governo devem garantir que todos tenham mais e melhores oportunidades. Todas as 

pessoas precisam fazer parte do Brasil que dá certo. As diferenças entre ricos e pobres devem ser cada 
vez menores, mas mesmo os pobres devem estar assistidos com direitos básicos que garantam uma 
vida digna. Esse deve ser o foco das ações do governo: dignidade e cidadania.” 

8.1.2 - Objetivo e desafios 

O Plano Estratégico do Governo Federal estabelece, no Plano Plurianual 2004-2007, como Mega-
objetivo I a inclusão social e redução das desigualdades sociais. Neste Mega-objetivo são 
                                                 
180 BRASIL (2003). 
181 BRASIL (2003). 
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reconhecidos como desafios: 

i) combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional, garantindo a inserção social e a 
cidadania; 

ii) promover o acesso universal e com qualidade à seguridade social (saúde, previdência e 
assistência) e à educação; 

iii) ampliar a transferência de renda e aprimorar os seus mecanismos; 

iv) promover o aumento da produção e a redução dos preços de bens e serviços de consumo 
popular; 

v) implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, 
fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio 
rural; 

vi) implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade e de 
mobilidade urbana; 

vii) promover a redução da vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes em relação à 
marginalização e ao crime; 

viii) democratizar e universalizar o acesso à informação e ao conhecimento por meio das novas 
tecnologias;  

ix) promover a redução das desigualdades raciais e de gênero. 

8.1.3 - Conjugação de programas federais e estaduais - lacunas 

Como complemento para a elaboração deste Subprograma, foram tomados os programas relacionados 
à inclusão social que constam no PPA 2004-2007 do Tocantins182, classificando-os segundo estratégia 
do Governo Federal. 

Nesta tarefa foram observadas três lacunas. A primeira delas refere-se à ausência de destaque aos 
incentivos à formação, desenvolvimento e multiplicação do capital social que perpassa os documentos 
estratégicos do Governo Federal. Nestes, o associativismo, o voluntarismo e o ativismo só aparecem 
como referências de outros programas. Assim foram mantidos no presente documento, apesar da sua 
reconhecida importância como ferramenta da inclusão social. 

A segunda lacuna se trata da não referência aos idosos, aos deficientes físicos e aos desempregados 
nos documentos do Governo Federal, os quais, entretanto, terão um programa específico previsto no 
PPA do Governo do Estado do Tocantins, se assim for aprovado pela Assembléia Legislativa. No 
Subprograma de Inclusão Social esta referência foi mantida e apresentada (item 8.14); 

A terceira lacuna se refere à ausência de programas específicos de combate às desigualdades raciais e 
de gênero no PPA 2004-2007 do Governo do Tocantins, o que, acredita-se, mereceria ações de 

                                                 
182 Lei nº1430, de 16 de dezembro de 2003 (TOCANTINS, 2003). 
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correção. Desse modo, neste documento, mantêm-se apenas as diretrizes emanadas pelo Governo 
Federal. 

8.1.4 - Acrescentar o incentivo à formação do capital social 

Todas as ações governamentais objeto das diretrizes expostas podem ser potencializadas se nelas for 
introduzido o conceito de capital social. O capital social representa o estoque de energia cívica que se 
expressa através de redes associativas e de padrões de reciprocidade e cooperação nas relações 
sociais.183  

O conceito de capital social foi utilizado por PUTNAM (1994) para examinar o papel que certas 
variáveis culturais e institucionais (no sentido amplo e sociológico da expressão instituição) exercem 
sobre a implementação de reformas. Hoje se reconhece que tais variáveis são cruciais não só para o 
êxito de certas reformas mas para o desenvolvimento econômico e social visto como um processo 
histórico.184  

TENDLER (1994) chama a atenção para o fato de que o capital social não existe apenas na sociedade, 
mas também no seio do próprio setor público. Ele está associado à noção de missão e adesão 
desinteressada à programas de interesse coletivo. Itens tradicionalmente conceituados como cultura 
organizacional e profissionalização representam facetas que claramente dizem respeito ao capital 
social no setor público. 

8.2 - Diretrizes e desafios 

8.2.1 - Inclusão social e redução das desigualdades sociais 

A restrição ao exercício dos direitos da cidadania reflete-se em um quadro social alarmante. Embora 
seja verdade que os indicadores sociais brasileiros em geral, e tocantinenses em particular, têm 
melhorado, faz-se mister destacar que o Brasil continua marcado pela desigualdade e pela exclusão. A 
distância entre ricos e pobres é grande e permanece estável ao longo do tempo. Nas últimas duas 
décadas, o coeficiente de Gini calculado para o Brasil manteve-se no patamar de 0,60 - um dos níveis 
mais elevados do mundo. A iniqüidade social se expressa de forma mais contundente no fato de que os 
10% mais ricos se apropriam da metade de toda a renda das famílias, enquanto os 50% mais pobres 
ficam com apenas 10% desse total. 

As desigualdades se manifestam de modo igualmente severo nas dimensões raciais, de gêneros, 
regionais e entre o campo e a cidade. A permanência destas desigualdades concorre para a fome e a 
miséria. A exclusão social traduz-se em indicadores que estão em patamares pouco compatíveis com o 
nível de desenvolvimento econômico do País. A proporção de pobres na população brasileira é três 
vezes maior que a apresentada pelos paises com renda per capita similar à do Brasil. 

                                                 
183 PUTNAM (1994). É importante distinguir capital social de lealdades que se afirmam no âmbito das relações primária, 

basicamente da família (“laços sociais fortes”, na expressão consagrada). As relações que se estabelecem no âmbito da 
esfera pública e não da esfera privada. O capital social expressa - na afirmação consagrada de Granovetter - “o poder dos 
laços fracos”, ou seja dos laços sociais desenvolvidos na esfera pública, na sociedade civil. 

184 Esse ponto foi explorado de forma didática por FUKUYAMA (1995, 2002). 
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A partir da segunda metade da década de 1990, o aumento do desemprego e da informalidade, 
juntamente com a queda dos rendimentos dos trabalhadores, agravaram o quadro social. Isto se 
expressa na precariedade dos postos de trabalho e no incremento do número de trabalhadores sem 
nenhum tipo de vínculo com o sistema de previdência social e sem acesso ao Seguro-Desemprego. 
Essas vulnerabilidades contribuíram para o aumento do número de candidatos a ingressar no mundo 
dos pobres e miseráveis. 

O agravamento das condições de emprego coincidiu com a deterioração dos serviços públicos. A 
despeito dos avanços na área de saúde, persistem falhas na provisão de determinados serviços básicos 
e, sobretudo, na qualidade do atendimento. Também a despeito do avanço da inclusão escolar de 
crianças e jovens, os níveis de educação ainda se encontram em patamares insatisfatórios, pois o País 
conta com aproximadamente 12% de analfabetos e a escolaridade média é de apenas 6 anos de estudo. 
Assim, em que pese o mérito de se ter atingido patamares próximos da universalização do acesso ao 
ensino fundamental, o País dista do efetivo cumprimento do preceito constitucional de uma 
escolarização mínima de oito anos. Ademais, a qualidade na educação se apresenta como um problema 
crítico: em 2001, mais de metade das crianças da 4ª série ainda eram analfabetas e, o que é pior, a 
tendência detectada foi a de uma queda progressiva nos padrões de rendimento escolar. 

As evidências demonstram que a pobreza, a desigualdade e o desemprego, associados às precárias 
condições de alimentação, saúde, educação e moradia, concorrem para a marginalização de 
expressivos segmentos sociais, que não têm acesso a bens essenciais e que se encontram alijados do 
mundo do trabalho, do espaço público e das instituições a ele relacionadas. Enfrentar este quadro é o 
principal desafio do Estado brasileiro. Assim, este Subprograma, que trata da ampliação da cidadania, 
busca organizar o conhecimento sobre os programas de inclusão social, com o fim de contribuir para 
uma atuação articulada e integrada, de forma a garantir a universalização dos direitos sociais básicos e, 
simultaneamente, atender às demandas diferenciadas dos grupos socialmente mais vulneráveis da 
população. 

A universalização dos direitos sociais básicos e a transmissão dos ganhos de produtividade aos salários 
estabelecem a sinergia entre as políticas sociais e de investimento, promovendo o crescimento por 
meio da expansão do mercado de consumo popular. A este respeito, convém assinalar o exemplo 
fornecido pela ampliação dos direitos previdenciários, que aumentou a renda dos beneficiários e teve 
um impacto notável na redução da pobreza. As transferências de renda realizadas por intermédio da 
previdência retiram um enorme contingente de pessoas da pobreza. 

8.2.2 - Orientação das políticas sociais 

Quanto à orientação das políticas sociais, o que o Governo busca é promover a expansão do 
atendimento, com qualidade, e garantir um tratamento prioritário para aqueles segmentos 
tradicionalmente excluídos dos benefícios das ações públicas e discriminados por preconceitos sociais. 
A efetiva universalização dos direitos sociais básicos requer implementar de forma criativa um 
conjunto de medidas que visem a: 
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i) estender a cobertura de políticas mais consolidadas, tais como, as de saúde, previdência social, 

i) assistência social e educação; 

iii) aprimorar a qualidade e reduzir os serviços prestados e bens produzidos, especialmente 
daqueles dirigidos ao consumo popular;  

iv) garantir a segurança alimentar;  

v) promover um atendimento diferenciado para os grupos mais vulneráveis por meio da 
transferência de renda, políticas afirmativas, políticas urbanas e de inclusão digital; e,  

vi) integrar as políticas de geração de emprego e renda com as de desenvolvimento. 

Nos níveis nacional e estadual a ampliação da cidadania também requer, como orientação estratégica, 
o alargamento de espaços que propiciem a veiculação da demanda por direitos. Neste sentido, busca-se 
consolidar instancias plurais de diálogo entre o Estado e a sociedade civil, tais como, conferências 
nacionais norteadoras dos rumos das políticas sociais (isto é, de saúde, assistência social, segurança 
alimentar, cidades), o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Fórum Nacional de 
Trabalho e os próprios fóruns estaduais criados para debater o PPA. No nível regional do PGAI185 e no 
nível municipal deverão ser incentivados os fóruns de desenvolvimento regional e os fóruns de 
desenvolvimento local, tal como previsto no PDRS186. 

Estes fóruns inferem o entendimento de que a inclusão social e a redução das desigualdades sociais 
passam pelo maior envolvimento da sociedade e pelo desafio de se promover o fortalecimento das 
comunidades. Entende-se, pois, que a conjugação do ativismo político e do ativismo social são 
condições necessárias (ainda que não suficientes) para reverter o quadro de iniqüidades apurado. 

Ainda que o Estado permaneça como promotor e principal protagonista de uma política de inclusão 
social, a experiência brasileira tem demonstrado que é necessário redobrar esforços para somar todos 
os recursos - financeiros, políticos, culturais, materiais e organizacionais - disponíveis na sociedade. 
Longe de se pensar em substituições de papéis ou delimitações de campos de ação, trata-se de criar 
mecanismos que evitem superposições, paralelismos e desperdícios e que garantam a 
complementaridade das ações do Estado e das organizações da sociedade, mercantis e não-mercantis. 

Esforços deverão ser direcionados no sentido de promover a articulação dessas políticas de modo a 
romper com ações fragmentadas e dispersas. Deve-se buscar e pôr em marcha um novo padrão de 
gestão das políticas sociais, formuladas, articuladas e implementadas por meio de ações intra e 
intergovernamentais. Além disso, o próprio PDRS prevê que será dado maior ênfase à 
descentralização das ações em direção aos estados e municípios, à transparência das informações e dos 
processos decisórios e ao reforço da participação e controle social. 

Um dos passos concretos que vêm sendo dados pelo Governo Federal, e que reflete as inovações 
                                                 
185 Plano de Gestão Ambiental Integrada. 
186  Governo do Estado do Tocantins, Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável (PDRS) - 2002/2003, com 

financiamento negociado e já aprovado pelo “directors board” do Banco Interamericano de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD). 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 226

anteriormente mencionadas, refere-se à unificação dos programas de transferência de renda. Tal 
procedimento busca abandonar a lógica setorial e departamentalizada que pulveriza recursos, 
sobrepõem atendimentos, gera disputa entre instituições e fragmenta as ações, tornando-as pouco 
eficazes. Tornou-se meta do Governo Federal a implementação de um programa único de transferência 
de renda, de maior cobertura e de maior valor no benefício financeiro. Esta meta corresponde a uma 
resposta do Governo para aumentar emergencialmente a renda das famílias e combater à fome. No 
entanto, é mais do que isso: além de distribuir recursos financeiros a famílias em situação de pobreza, 
trata-se, também, de associar a esse benefício ações de saúde e nutrição, assistência social e educação 
de modo a promover a universalização do acesso a esses direitos sociais básicos. Outrossim, o repasse 
direto de renda associado a outras ações, tais como micro-crédito, saneamento, moradia, energia e 
qualificação profissional, contribuirá para estimular as economias locais criando condições para o 
desenvolvimento econômico e social dos territórios onde vivem essas famílias. 

8.2.3 - Diretrizes gerais dos programas de inclusão social 

Enfim, o PPA 2004-2007 elaborado pelo Governo Federal tem dimensão social que contempla um 
conjunto de diretrizes gerais, a seguir apresentadas: 

1) descentralização da gestão com participação e controle social, com ênfase em novas formas de 
articulação e na capacitação das equipes locais; 

2) informação da sociedade sobre os direitos e deveres, inclusive os previstos na Constituição 
Federal e nos instrumentos internacionais, bem como sobre os órgãos capazes de assegurá-los; 

3) otimização da utilização dos recursos disponíveis, redução de custos e a ampliação da 
capacidade de produção para a democratização do acesso aos serviços; 

4) disponibilização de bens e serviços públicos de forma eqüitativa e com justiça social; 

5) articulação das políticas sociais, com a viabilização da intersetorialidade e transversalidade e 
com a formação de parcerias entre as três esferas de governo; 

6) desenvolvimento da co-gestão e de parcerias com as organizações da sociedade civil, na 
implementação das políticas sociais; 

7) direcionamento do investimento na área social para a promoção da equidade regional e 
microrregional; 

8) valorização das características regionais e das particularidades sócio-culturais na formulação e 
implementação das políticas sociais; 

9) viabilização da inclusão social, da equalização de oportunidades (gênero, raça, etnia, orientação 
sexual e pessoas portadoras de necessidades especiais) e da cidadania; 

10) democratização do acesso às informações e divulgação sobre a evolução dos indicadores de 
desigualdades sociais, com o recorte de gênero, raça, etnia, geração e orientação sexual; 

11) envolvimento da população, grupos vulneráveis e organizações na elaboração das políticas e 
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implementação dos programas sociais; 

12) promoção da inclusão social com iniciativas estruturantes e não apenas emergenciais; 

13) transparência nos investimentos para a área social;  

14) garantia do recorte transversal de gênero, raça, etnia, geracional, pessoa portadora de 
necessidade especial e orientação sexual para formulação e implementação de políticas públicas. 

8.2.4 - Programas estaduais correlacionados 

8.2.4.1 - Programa 145 - Gestão de Políticas Sociais 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Objetivo: capacitar gestores e técnicos, para realizar pesquisas sociais, diagnosticar, monitorar e 
avaliar os programas e projetos da Setas, observando os objetivos propostos, os resultados esperados e 
as metas previamente determinadas; além de analisar os impactos gerados, as demandas sociais 
existentes nos municípios para a melhoria nos resultados dos programas. 

Tipo do programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

Publico alvo: programas de Gestão de Políticas Públicas. Programas e projetos Setas desenvolvidos 
nos 139 municípios do Estado do Tocantins e respectivos beneficiários. 

Justificativa: por terem sido detectados problemas, desvios e distúrbios na execução dos programas 
sociais, viu-se a necessidade da implantação do Programa para combater a desarticulação existente 
entre os setores, a falta de planejamento participativo, a centralização das ações, a ausência de 
resultados e de acompanhamento na execução dos programas. A gestão de políticas públicas tem como 
estratégia acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos programas para a melhoria na execução e nos 
resultados, proporcionando a integração com os demais setores da Secretaria, propondo maior 
articulação dos gerentes do programa com outros órgãos, em busca de impactos sociais positivos nos 
municípios com a finalidade de alcançar o publico alvo, distribuído também nos assentamentos, 
distritos e povoados; para o qual os programas são destinados. 

Estratégia de implementação: será desenvolvido através da articulação entre a Assessoria Técnica de 
Planejamento (Astep) e os demais setores da Setas, onde a assessoria técnica de planejamento será 
responsável pela perfeita execução do Programa, bem como, pela pesquisa social, levantamento dos 
impactos gerados e das demandas sociais existentes nos municípios; além da coordenação dos 
trabalhos de monitoramento executados pelos gerentes dos programas. Para a realização deste trabalho 
serão utilizados instrumentos como questionários de acompanhamento, de diagnóstico e avaliativo; 
boletins informativos, material didático-pedagógico, equipamentos, cronograma único, sistema 0800, 
dentre outros. Estes instrumentos serão utilizados da seguinte forma: no monitoramento auxiliarão o 
acompanhamento e análise das ações executadas com a finalidade de alcançar os objetivos 
determinados pelos programas; na avaliação proporcionarão condições de se verificar o alcance ou não 
dos objetivos e dos resultados esperados possibilitando, assim, a elaboração de relatórios contendo 
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sugestões e propostas para um melhor gerenciamento. 

8.2.4.2 - Programa 147 - Apoio à Pessoa Idosa 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: Secretaria da Saúde (Sesau), Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), Conselho 
Estadual do Idoso, Ministério Público, Serviço Social do Comércio (Sesc), Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc), Secretaria do Esporte. 

Objetivo: apoiar e incentivar ações de inclusão social do idoso carente, possibilitando atender suas 
necessidades básicas, propiciando sua integração social, o fortalecimento dos laços familiares e o 
exercício da cidadania, em conformidade com a política nacional do idoso. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: pessoas idosas a partir de 60 anos, com renda mensal familiar per capita de até ½ 
salário mínimo. 

Justificativa: o Programa de Apoio à Pessoa Idosa é um mecanismo de inclusão social do idoso, tendo 
em vista o acelerado crescimento da população idosa. Segundo dados do IBGE187, o Tocantins revela 
um aumento significativo do número de idosos, que passou a representar 9,1% da população 
tocantinense, totalizando 71.882 idosos. Para enfrentar este desafio foi instituído o Programa de Apoio 
à Pessoa Idosa, para assegurar um envelhecimento digno e com qualidade de vida, tendo como 
diretrizes a inserção, prevenção, promoção, proteção, integração social, independência e autonomia do 
idoso. O Programa será implementado pela Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) através da 
coordenação de assistência social. 

Estratégia de implementação: através de ações executadas pelos municípios; coordenadas, 
gerenciadas e supervisionadas pela Setas. Será implementada através de atividades sócio-culturais 
(lazer, música, oficinas, dança, pintura, artesanato, palestras educativas), com parcerias com a Sesau, 
Ulbra188, Conselho Estadual do Idoso, Ministério Público, Sesc189, INSS190, Secretaria da Cidadania e 
Justiça, Secretaria do Esporte. As parcerias com esses órgãos serão realizadas por meio de recursos 
humanos. 

8.2.4.3 - Programa 154 - Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social - 41010. 

Objetivo: capacitar gestores, técnicos e conselheiros de assistência social, visando a ampliação da 
capacidade técnica do Estado e dos municípios para qualificar a gestão da política de assistência social 
no Estado do Tocantins. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

                                                 
187 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
188 Universidade Luterana do Brasil. 
189 Serviço Social do Comércio. 
190 Instituto Nacional do Seguro Social. 
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Publico alvo: gestores municipais, técnicos, conselheiros de assistência social e funcionários das 
secretarias municipais de assistência social. 

Justificativa: atualmente existem 41 municípios com sistemas descentralizados no Tocantins, os quais 
encontram grandes dificuldades, face à falta de capacidade técnica dos municípios. Os conselhos 
municipais de assistência social do Estado do Tocantins passam por um processo de desmotivação, 
estando alguns inclusive sendo reestruturados devido à mudança de gestores municipais e mesmo de 
organizações da sociedade civil. O sistema descentralizado e participativo da assistência social, 
estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social191 (LOAS), é um conjunto de ações de assistência 
social de responsabilidade da União, Estado e municípios, nos seus respectivos níveis; tais ações são 
articuladas entre si por meio das comissões intergestoras bipartite e tripartite e contam com a 
participação da sociedade civil através dos conselhos. É necessário que se promova a capacitação 
continuada, bem como o acompanhamento dos agentes envolvidos na política de assistência social, 
para atender a demanda de gestores municipais, conselheiros municipais de assistência social, técnicos 
e profissionais envolvidos com a política de assistência social. 

Estratégia de implementação: visando a instalação do sistema descentralizado e participativo da 
assistência social no Estado do Tocantins, os requisitos do processo de descentralização - conforme 
estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Norma Operacional Básica NOB/1999 e 
Resolução CIB nº01/2003 - são: o gestor municipal solicita, através de ofício, a habilitação à gestão 
municipal para a Comissão Intergestora Bipartite (CIB), encaminhando a seguinte documentação: 
comprovação de instituição e funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); 
comprovação de instituição e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS); 
cópia do Plano Plurianual de Assistência Social (PPAS); comprovação orçamentária dos recursos 
próprios destinados à assistência social; cópia da ata da reunião ou resolução do CMAS que considera 
o município apto (capacidade técnica, física e financeira) à gestão municipal; cópia do relatório de 
gestão referente ao exercício anterior; existência de secretaria municipal responsável pela política de 
assistência social, através de lei municipal, preferencialmente denominada Secretaria Municipal de 
Assistência Social; um técnico de nível superior, preferencialmente assistente social, lotado na 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Essa documentação deverá ser protocolada na Comissão 
Intergestora Bipartite (CIB)/TO192, com sede na Setas. O plenário da CIB pactua sobre a habilitação 
com base nos pareceres da secretaria técnica da CIB e devolve à Secretaria Técnica/CIB para 
procedimentos, prepara a resolução de acordo com o parecer da CIB e manda publicar. A Secretaria 
Técnica/CIB encaminha ao gestor municipal e ao CMAS a resolução publicada que habilita ou não o 
município para ciência e providências. A Secretaria Técnica da CIB encaminha à Secretaria Técnica 
da Comissão Intergestora Tripartite (CIT) cópia das resoluções de habilitações dos municípios para 
fins de adequação de fluxo de transferência de recursos financeiros. 

                                                 
191 Lei nº6.742 de 7 de dezembro de 1993 (BRASIL, 1993). 
192 Tocantins. 
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8.3 - Segurança alimentar 

8.3.1 - Segurança alimentar e combate à fome 

O Governo Federal assumiu o compromisso de erradicar a fome por meio de ações integradas que 
aliviem as condições de miséria. O elevado número de pessoas em situação de pobreza ainda é, sem 
dúvida, o problema mais grave do Brasil e se evidencia em um perverso quadro de concentração de 
renda. 

Medir a magnitude da pobreza é de grande relevância para a definição de um diagnóstico acerca da 
fome no Brasil e no Estado do Tocantins. O ponto central do problema é a falta de renda para adquirir 
alimentos na quantidade e qualidade necessárias. Diante da inexistência de metodologias de 
mensuração direta da carência alimentar, utiliza-se a medida da pobreza e/ou da indigência como 
indicativos de vulnerabilidade das famílias à fome. Dependendo da linha metodológica adotada 
obtêm-se resultados distintos na mensuração da pobreza no Brasil. 

No caso do Programa Fome Zero, a metodologia utilizada considerou uma linha de pobreza de US$1/dia 
per capita, a partir da cotação do dólar de setembro de 1999 (ano base do Projeto Fome Zero). A partir 
da renda familiar, imputou-se uma estimativa da produção para autoconsumo e se descontaram as 
despesas fixas com aluguéis, corrigindo esses limites segundo os custos de vida das várias regiões 
brasileiras. Segundo essa metodologia, em 2001 havia 46,06 milhões de pessoas em situação de 
pobreza no Brasil, e o número de pessoas pobres no Tocantins era de 258 mil habitantes urbanos e 183 
mil habitantes rurais, perfazendo um total de 441 mil pessoas, menos de 1% do total nacional. 

Entre as pessoas de famílias pobres, existem 180 mil analfabetos. Estima-se que este número é 
subestimado, porque corresponde às pessoas de sete anos ou mais de idade que efetivamente 
declararam “não saber ler nem escrever”. Considerando como analfabetas as pessoas com menos de 
um ano de escolaridade, ou que simplesmente “assinam o próprio nome”, o número absoluto de 
analfabetos é bem maior. 

Além da escolaridade, quase 1,2 milhão de famílias pobres não tem água canalizada no interior do seu 
domicílio. Da mesma forma, quase 20% das famílias pobres não tem banheiro ou sanitário em seu 
domicílio. Essas carências básicas da população estão em boa parte concentradas no Nordeste do País. 

Visando o enfrentamento desse quadro de pobreza e do problema da fome, o programa de governo 
contempla uma série de políticas estruturais, entre as quais se destacam: 

• o apoio efetivo à agricultura familiar; 

• o direito à Previdência Social; 

• o direito à complementação de renda para que todas as crianças das famílias pobres possam ter 
formação educacional adequada; 

• a ampliação da merenda escolar, atingindo todas as crianças que freqüentam escolas públicas, 
inclusive creches; e, finalmente; 
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• o apoio aos inúmeros programas criados por governos estaduais, municipais e pela sociedade 
civil organizada que buscam combater a fome por meio de restaurantes populares, bancos de 
alimentos, modernização do abastecimento, incentivo à agricultura urbana, apoio à produção 
alimentar para autoconsumo e à agricultura familiar. 

Além disso, para atacar de imediato o problema da fome, dispõe-se do fornecimento do “cartão de 
alimentação” para as famílias muito pobres, possibilitando-lhes comprar os alimentos de que 
necessitam. 

8.3.2 - Formulação das políticas de segurança alimentar 

Do ponto de vista institucional, a criação do Gabinete do Ministro Extraordinário da Segurança 
Alimentar e Combate à Fome (Mesa) reflete a decisão política de priorizar de fato o problema. Isso 
decorreu do diagnóstico de que havia a necessidade de políticas específicas para tratar o problema da 
fome, bem como de apoio e fomento a ações voltadas para mobilização da sociedade civil e de 
políticas estruturais a serem realizadas em conjunto com os diversos ministérios e com os governos 
estaduais e municipais. Assim, o Mesa recebeu a responsabilidade pela implementação do Programa 
Fome Zero193, no âmbito do qual as principais iniciativas compõem três conjuntos de ações, a saber: 

• formulação participativa de uma Política Nacional de Segurança Alimentar, por intermédio do 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea); 

• Mutirão Nacional contra a Fome, envolvendo ações imediatas de combate à fome e à miséria, 
com grande mobilização da sociedade civil organizada, e; 

• políticas públicas para garantir a segurança alimentar. 

A formulação participativa da Política Nacional de Segurança Alimentar teve início com a recriação 
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). O Consea conta com 
representantes da sociedade civil e do Estado e será um instrumento de articulação para propor as 
diretrizes para as políticas e ações na área da alimentação e nutrição. 

Além da recriação do Consea, o Mesa estimulará a formação de conselhos estaduais e municipais de 

segurança alimentar, de maneira que as questões locais e regionais sejam também tratadas de maneira 
específica. 

O Mutirão Nacional contra a Fome implicará a realização de uma campanha voltada para ações 
imediatas de combate à fome e à miséria da população carente, com grande mobilização da sociedade 
civil organizada. O mutirão prevê campanhas de doação de alimentos, campanhas de doação em 
dinheiro, a aprovação do Estatuto do Bom Samaritano, a elaboração e distribuição de cartilhas e 
informativos para a conscientização sobre segurança alimentar e a formação de grupos de voluntários 
para auxiliarem no acompanhamento das famílias beneficiárias pelo Programa Cartão Alimentação e 
na articulação de outros programas do Mesa e do Governo Federal. A campanha nacional de doação 

                                                 
193 BRASIL (2003). 
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de alimentos envolverá toda a sociedade, mobilizando esforços para a captação e distribuição de 
alimentos para famílias de baixa renda e instituições filantrópicas em todo o Brasil, com prioridade 
para os municípios atingidos pela seca no Nordeste e famílias da área rural que aguardam programas 
de assentamento da reforma agrária. O plano governamental também prevê que a campanha para 
doação em dinheiro será articulada para o recebimento de doações diretas de recursos, a serem 
canalizados para ações específicas, como a superação do analfabetismo, o programa de construção de 
cisternas e a constituição dos comitês de gestão do Programa Fome Zero nos municípios, entre outros. 

Também no âmbito do Mutirão Nacional contra a Fome, o Mesa realizará um forte trabalho de 
conscientização junto ao Congresso Nacional e à sociedade, cujo objetivo é a aprovação do Estatuto 
do Bom Samaritano. A proposta para o Estatuto do Bom Samaritano encontra-se em tramitação no 
Congresso Nacional e sua aprovação auxiliará na viabilização do Programa Banco de Alimentos e 
outras iniciativas de segurança alimentar. 

A elaboração de cartilhas faz parte de um amplo projeto de conscientização e envolvimento da 
sociedade nas práticas e políticas relacionadas à segurança alimentar. Serão elaboradas cartilhas para 
públicos específicos, como empresas, universidades, ONGs, prefeituras e governos. O objetivo é 
demonstrar o que cada agente pode fazer para contribuir com o Programa Fome Zero. 

A articulação de uma campanha para a formação de grupos de voluntários do Programa Fome Zero 
terá como objetivo estimular a participação de pessoas e grupos que desejam se engajar em ações do 
Mesa nos municípios. O princípio da campanha será incentivar a participação voluntária e estabelecer 
o elo entre os voluntários e os comitês gestores do Fome Zero nos municípios. 

O conjunto de políticas públicas que sustentam o Programa Fome Zero perpassa a ação de diversos 
ministérios, o que implica uma forte articulação interministerial para a garantia de sucesso do 
programa. Essas ações envolvem desde políticas estruturais, como programas de geração de emprego e 
renda, até políticas específicas realizadas pelos ministérios setoriais e pelo próprio Mesa.  

8.3.3 - Programas específicos 

As programas específicos a serem implementados pelo Governo Federal e que deverão ter apoio dos 
governos estadual e municipais são: 

A - Programas de capacitação de agentes locais 

Os programas de capacitação de agentes locais têm o objetivo de implantar e desenvolver práticas de 
desenvolvimento sustentável nos municípios atendidos pelo Programa Fome Zero. Além dos 
municípios que já vinham sendo atendidos pelo Comunidade Solidária, as ações serão ampliadas para 
atender a novos municípios. A capacitação de agentes locais integra ações como:  

• avaliação do desenvolvimento local integrado e sustentável nos municípios-alvo;  

• capacitação de gestores locais nos municípios-alvo; 

• formação de consórcios intermunicipais de desenvolvimento local integrado e sustentável, e; 
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• apoio ao desenvolvimento de programas inovadores. 

B - Programa Nacional de Banco de Alimentos 

O Programa Nacional de Banco de Alimentos será baseado no incentivo e oferecimento de suporte à 
implantação de bancos de alimentos em médios e grandes municípios. O Programa faz parte de uma 
política de redução do desperdício e viabilizará a doação de alimentos que poderiam ser desperdiçados 
pelos supermercados, restaurantes e empresas em geral para associações e entidades de caridade. 

C - Programa de Restaurantes Populares 

O Programa de Incentivo à Instalação de Restaurantes Populares visa criar uma rede de proteção 
alimentar em zonas de grande circulação de trabalhadores nas áreas metropolitanas. O objetivo é que o 
trabalhador tenha acesso à refeição balanceada e de qualidade a preços populares. 

D - Programa Cartão Alimentação 

O Programa Cartão Alimentação (PCA) oferecerá a famílias de baixa renda um benefício no valor de 
R$50,00 a serem gastos na compra de alimentos básicos na localidade de moradia da família. Com 
início na região do semi-árido, o Programa associará o benefício com políticas de garantia de 
cidadania, visando à emancipação socioeconômica das famílias, como:  

• educação alimentar e nutricional;  

• saúde e nutrição;  

• geração de emprego e renda; 

• abastecimento de água; 

• saneamento básico, e; 

• qualidade na construção ou reforma da habitação. 

E - Programa de Educação Alimentar e Nutricional 

O Programa de Educação Alimentar e Nutricional possui o objetivo de disseminar práticas de 
segurança alimentar, valorizando a melhoria do hábito alimentar e de consumo e a valorização da 
alimentação regional e local. O Programa será baseado na capacitação de agentes locais e na ampla 
utilização de meios de comunicação de massa, como rádio e televisão. 

F - A ampliação e aperfeiçoamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, em parceria 
com o Ministério da Educação 

A ampliação e o aperfeiçoamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) passa pelo 
aumento do repasse por criança matriculada, em especial na pré-escola, a ser realizado pelo Ministério 
da Educação e por ações específicas a serem realizadas pelo Mesa, em especial no que diz respeito à 
capacitação dos municípios para: 

• a aquisição de alimentos na localidade, incentivando a produção local; 
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• o aumento do valor nutritivo da alimentação escolar, e; 

• capacitação das merendeiras. 

G - Programa de Distribuição de Cestas Básicas Emergenciais 

A distribuição de cestas básicas emergenciais deverá ocorrer nos casos em que as famílias em situação 
de risco alimentar tenham preferência pelo fornecimento de alimentos em vez do benefício do 
Programa Cartão Alimentação. O Programa atenderá especificamente:  

• famílias acampadas aguardando programa de reforma agrária; 

• comunidades indígenas em risco alimentar, e; 

• comunidades quilombolas. 

O Mesa pretende, assim, atuar de forma cooperativa na implementação do seguinte conjunto de 
políticas: 

H - Reforma agrária 

• elaboração do Plano Nacional de Reforma Agrária; 

• plano emergencial de assentamento de famílias acampadas, e; 

• recuperação de assentamentos em situação precária. 

I - Fortalecimento da agricultura familiar 

• ampliação do atendimento do crédito rural para agricultores familiares (Pronaf 194- B), e; 

• financiamento para agricultura familiar na safrinha. 

J - Projeto emergencial de convivência com o semi-árido 

• implantação do Seguro Safra; 

• abastecimento emergencial de água, e; 

• construção de pequenas obras hídricas: cisternas e barragens subterrâneas. 

K - Programa de superação do analfabetismo 

• alfabetização de adultos nos municípios atendidos pelo Programa Fome Zero, e; 

• programa de educação de jovens e adultos em áreas de reforma agrária. 

L - Programa de geração de emprego 

• financiamento para habitação e saneamento para famílias de baixa renda; 

• programas de expansão do microcrédito, e; 

• incentivo ao turismo rural. 

                                                 
194 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 
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M - Programa de Combate à Desnutrição Materno-Infantil 

N - Programa Bolsa Alimentação 

8.3.4 - Diretrizes 

1) garantia de acesso a alimentos; 

2) incentivo, de forma sustentável e com ganhos progressivos de produtividade, à produção e à 
comercialização de alimentos básicos; 

3) combate ao desperdício na produção, armazenamento, transporte, comercialização e consumo de 
alimentos; 

4) promoção de ações emergenciais, econômicas e ambientalmente sustentáveis, associadas a 
iniciativas estruturantes de segurança alimentar, econômica e ambientalmente sustentáveis; 

5) regulação da oferta de alimentos mediante a formação e o manejo adequando de estoques 
governamentais; 

6) estímulo ao cooperativismo e ao associativismo; 

7) promoção da educação alimentar da população, contextualizada cultural e regionalmente; 

8) estabelecimento de políticas que direcionem as subvenções e subsídios direta e exclusivamente para 
o beneficiário final; 

9) valorização das características regionais no consumo e no abastecimento alimentar em âmbito local; 

10) disponibilização de financiamentos em volume e condições adequadas à sustentabilidade da 
agricultura familiar e dos pequenos negócios; 

11) priorização da aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar. 

8.3.5 - Programas estaduais correlacionados 

8.3.5.1 - Programa 4 - Provida 

Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde - 30550. 

Outros órgãos: parcerias com Secretaria da Educação e Cultura (Seduc), Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), Secretaria do Trabalho e Assistência 
Social (Setas). 

Objetivo: reduzir a desnutrição no Estado por meio do incentivo a utilização de alimentos regionais e 
dos não convencionais (como multimistura, cultivo de plantas tropicais), ricos em nutrientes 
essenciais, através do processamento caseiro de alimentos, visando a promoção da saúde. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

Publico alvo: famílias de crianças, gestantes, idosos em situação de risco nutricional, trabalhadores 
das áreas de saúde, educação, assistência social e as comunidades indígenas do Estado. 
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Justificativa: existe um alto índice de desnutrição no Estado, (12%, SISVAN 2003195) entre crianças e 
gestantes, principalmente, que necessitam de intervenções para sua minimização e prevenção. Há 
regiões, como o sudeste e extremo norte do Estado, onde estes índices chegam a mais de 20%. Um dos 
fatores que podem interferir positivamente na mitigação desta carência é a educação nutricional. 
Proporcionar o conhecimento de fontes alimentares, acessíveis a população de um modo geral, a fim 
de aumentar suas oportunidades de escolha, é um dos meios de garantir segurança alimentar e 
nutricional. Existe um sub-aproveitamento da riqueza nutricional dos alimentos regionais do 
Tocantins, que poderiam estar sendo utilizados para prevenir não só a desnutrição como também para 
a prevenção e tratamento de doenças como a obesidade, diabetes, hipertensão e câncer, entre outras. O 
processamento e uso da multi-mistura, e a utilização de plantas não convencionais na alimentação da 
população em risco nutricional, são alternativas viáveis para aumentar a diversidade alimentar e 
conseqüentemente o teor nutricional dos alimentos consumidos pela população em geral. Um fator que 
favorece a continuidade destas ações nos municípios é o trabalho dos agentes de saúde voluntários da 
pastoral, que disseminam o trabalho em parceria com o Provida196. Por ser uma das instituições que 
atuam no âmbito da educação nutricional e, sendo esta uma das condições para garantir melhora das 
condições nutricionais da população, é fundamental a realização das ações propostas pelo Programa e 
sua ampliação, principalmente na direção das ações do Programa Fome Zero do Governo Federal. 

Grupo Executivo de Alimentação. 

Data inicio: 01/01/2004. 

Data final :31/12/2007. 

Estratégia de implementação: direta, com vista a algumas parcerias com entidades não 
governamentais, prefeituras municipais, Seplan, Setas, Ruraltins, Funasa197, Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal. A responsabilidade pela execução é do Provida, por meio do deslocamento de sua 
equipe ate os municípios alvo. A responsabilidade dos municípios é de fornecer infra-estrutura local 
para realização das ações bem como mobilizar equipes locais e sociedade para as mesmas. 

8.3.5.2 - Programa 40 - Fomento à Produção Vegetal 

Unidade gestora: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seagro) - 33010. 

Outros órgãos: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins). 

Objetivo: promover o fomento da produção agrícola no Estado, através do aumento e a diversificação 
da produção, no sentido de alavancar a economia das comunidades rurais através da geração de 
emprego e renda para o produtor rural. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: produtores rurais do Estado do Tocantins. 

                                                 
195 BRASIL (2004). 
196 Programa Estadual de Alimentação e Melhoria da Qualidade de Vida do Tocantins. 
197 Fundação Nacional de Saúde. 
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Justificativa: o Estado conta com uma boa parte da sua infra-estrutura de suporte para produção e seu 
escoamento já implantados, devendo explorar ao máximo o seu potencial produtivo existente, 
aproveitando a enorme quantidade de terras agricultáveis, a grande riqueza hidrográfica, e a 
necessidade do uso e o incentivo à prática de diversificação das culturas que venham a atender a 
demanda econômica e social da agricultura no Estado. 

Estratégia de implementação: dar apoio direto aos produtores rurais do Estado, através da aquisição 
e distribuição de equipamentos de tração animal, de corretivos de solos, equipamentos de irrigação, 
sementes e mudas de hortigranjeiros, e realização de diagnósticos para introdução de novas culturas, 
no sentido de direcionar suas atividades produtivas, para obtenção de um melhor aproveitamento de 
suas terras e conseqüente geração de emprego e renda no setor rural. 

8.3.5.3 - Programa 41 - Desenvolvimento Agrário 

Unidade gestora: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seagro) - 33010. 

Outros órgãos: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), Instituto de 
Terras do Estado do Tocantins (Itertins). 

Objetivo: promover o desenvolvimento rural, tendo por fundamento o fortalecimento da agricultura 
familiar e dos pequenos e mini produtores rurais, como segmentos geradores de emprego e renda e 
financiar o acesso a terra para agricultores sem terra ou com pouca terra, bem como os investimentos 
necessários para a estruturação de suas unidades produtivas, para capacitação e assistência técnica, 
com foco na agricultura familiar. 

Tipo de programa: programas finalísticos. continuo? sim. 

Publico alvo: agricultores familiares. 

Justificativa: atacar as causas do êxodo rural e aproveitar a grande capacidade da agricultura familiar 
em absorver mão de obra e gerar renda no campo, responsável pela produção de mais de 50% dos 
alimentos básicos (arroz, milho, feijão, mandioca, etc.). A estrutura agrária do Estado é caracterizada 
pela existência de latifúndios improdutivos, grandes áreas de lavouras mecanizadas e por pequenas 
propriedades com baixa capacidade produtiva. Essa estrutura tem prejudicado o desenvolvimento do 
meio rural, causando o desemprego no campo, diminuição da renda dos pequenos produtores e 
aumento do número de famílias sem terra ou com pouca terra, agravando, com isso, a situação social e 
econômica dessa população. Portanto, a falta de acesso a terra tem sido um sério obstáculo para o 
desenvolvimento social e econômico do Estado, sendo de fundamental importância a adoção de 
políticas que viabilizem o acesso à terras para essas famílias rurais, promovendo uma melhor 
distribuição de terra e conseqüente desenvolvimento social. 

Estratégia de implementação: realizar palestras e encontros, como forma de disseminação do 
conhecimento dos programas Pronaf e crédito fundiário, facilitando a forma de acesso aos seus 

benefícios, junto às entidades envolvidas. 
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8.3.5.4 - Programa 115 - Valorização da Agricultura Familiar: Organizar, Produzir e Agregar 

Unidade gestora: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins) - 34490. 

Outros órgãos: Secretaria do Trabalho e Assistência Social (Setas), Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seagro), Banco da Gente. 

Objetivo: promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar visando a inclusão social e 
a fixação das famílias no meio rural. 

Tipo programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: agricultores familiares. 

Justificativa: no setor produtivo, em especial no seguimento da agricultura familiar, o cenário 
construído através das audiências públicas realizadas nas várias regiões do Estado aponta para a 
crônica insuficiência e ineficiência da assistência técnica. Basicamente, a partir deste problema central 
decorreu as más condições de vida dos agricultores familiares, a desorganização social da agricultura 
familiar, a baixa produtividade, a pouca diversificação das atividades agropecuária, a insuficiência de 
mão-de-obra qualificada, a capacidade ociosa das agroindustrias existentes, a dificuldade de acesso 
aos canais de comercialização e as dificuldades de acesso ao crédito rural. A disponibilização de uma 
assistência técnica suficiente e eficiente para a organização social, a produção, e a verticalização 
produtiva, de modo a agregar valores e a estimular a comercialização resultará na alteração no quadro 
de estagnação deste importante setor, com o conseqüente aumento de emprego e renda, e a redução do 
êxodo rural. Por outro lado, existe uma política agrária federal no sentido de fortalecer a agricultura 
familiar, apoiando financeiramente as ações do Estado quanto à assistência técnica e extensão rural.  

Coordenadoria de Engenharia Rural, Técnica, Capacitação e Desenvolvimento Social. 

Estratégia de implementação: as ações serão conduzidas pelas unidades municipais do Ruraltins, 
apoiadas pelas unidades regionais e estadual. Para isso, estas unidades deverão ser fortalecidas quanto 
a recursos humanos (quantitativamente e qualitativamente), aos recursos físicos (veículos, espaço 
físico adequado, equipamentos e informatização) e recursos financeiros para implementação de 
metodologias participativas e de maior abrangência por parte dos agricultores familiares das 
tecnologias disponibilizadas. As responsabilidades no gerenciamento, na execução e na avaliação de 
resultados das ações caberão às unidades regionais e a cada coordenador responsável pelas mesmas. A 
implementação das ações serão feitas de forma direta, mas buscar-se-á parcerias com órgão federais 
(Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

INCRA198, Embrapa199 e agentes financeiros oficiais), estaduais (Seagro, Setas, Seplan, Prodivino200, 
Banco da Gente, Naturatins e Sictur201), prefeituras municipais e organizações não governamentais. 

                                                 
198 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
199 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
200 Instituto Social Divino Espírito Santo. 
201 Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo. 
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8.3.5.5 - Programa 119 - Regularização de Terras Públicas 

Unidade gestora: Instituto de Terras do Estado do Tocantins (Itertins) - 34510. 

Outros órgãos: Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Secretaria do Planejamento e Meio 
Ambiente (Seplan), Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), Procuradoria Geral do Estado (PGE). 

Objetivo: aumentar o número de imóveis regularizados, permitindo ao pequeno e médio produtor 
rural maior acesso às linhas de crédito; bem como atualizar o cadastro nacional de imóveis rurais. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: pequenos e médios produtores rurais do Estado do Tocantins. 

Justificativa: o Estado do Tocantins tem um grande número de propriedades rurais necessitando de 
regularização fundiária para que o produtor rural consiga acessar o crédito das instituições financeiras 
e os programas voltados para a produção agrícola, bem como o acesso ao licenciamento ambiental. 
Desta forma, a regularização fundiária está diretamente relacionada com o aumento da produção 
agropecuária do Estado. 

Estratégia de implementação: a regularização fundiária do Estado é a finalidade precípua do Itertins, 
onde todas as suas ações convergem para o seu atendimento. Para alcançar esta meta torna-se 
necessário a arrecadação e matrícula das terras devolutas pelo Estado, seguida da medição, 
demarcação e vistoria ocupacional, para compor os processos de regularização fundiária, culminando 
com a efetivação da entrega do documento titulatório. Para otimizar ação de cadastro rural no território 
tocantinense está sendo celebrado um convênio entre o Itertins e o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. Na ação de desapropriação há parcerias com outros órgãos, como Naturatins, Seplan, SRH e 
PGE. 

8.3.5.6 - Programa 155 - Tocantins Solidário 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: prefeituras, Secretaria da Saúde (Sesau), Provida e Organizações Não 
Governamentais (ONG's). 

Objetivo: promover ações de capacitações educativas e promoção humana, visando a inclusão das 
famílias assistidas pelas ações de combate à fome, bem como construir um novo modelo de trabalho 
voluntário. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: famílias assistidas, ONG´s e voluntários. 

Justificativa: o público assistido pelos inúmeros programas desta Secretaria vivenciam situação de 
vulnerabilidade e exclusão social. Existe a participação de pessoas e ONG´s que executam atividades 
voluntárias, contribuíndo para a realização das ações, especialmente as de combate à fome e 
desnutrição. Entretanto, esta parcela de contribuição não atende satisfatoriamente as necessidades 
inerentes ao trabalho. Registra-se, também, a situação de vulnerabilidade e exclusão social das 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 240

famílias assistidas. Daí a necessidade da realização de propostas educativas e promoção humana e da 
melhoria do trabalho voluntário. 

Estratégia de implementação: o Programa será implantado nos municípios em etapas previamente 
definidas, por meio de parceria com organismos afins a partir das prioridades inerentes de cada setor 
de atuação - prefeituras, Sesau, Provida e ONG´s. Na primeira etapa será realizada uma reunião com 
os parceiros para definição do cronograma de atividades, com a definição de competências e 
responsabilidades de cada um. Posteriormente dar-se á o início da execução das atividades, tais como 
reuniões, palestras, oficinas, cursos de capacitação, seminários e outros. Finalizando o Programa será 
feita a avaliação de resultados. 

8.3.5.7 - Programa 149 - Combate a Fome 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: prefeituras, Secretaria de Saúde (Sesau), Provida, ONG`s, instituições privadas e 
outros.  

Objetivo: garantir às famílias em caráter emergencial o direito à alimentação de qualidade e em 
quantidade suficiente, baseada em práticas saudáveis, aplicando as normas de segurança alimentar e 
nutricional. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: famílias em situação de vulnerabilidade social com maior número de filhos, crianças 
desnutridas, idosos, gestante, pessoas portadores de deficiências e desempregados. 

Justificativa: a partir das informações do Dia "D", realizado pelo Provida, foi detectado desnutrição e 
risco nutricional em 42 municípios do Estado; foi também constatado que estes municípios possuem 
os menores índices de desenvolvimento humano e de desenvolvimento infantil. Diante disto, a não 
implantação de um programa de combate a fome e desnutrição implicará no agravamento da situação 
naqueles municípios e sua ampliação para outros municípios. Para a melhoria das variáveis analisadas 
na composição do IDH202/IDI203 e apoio ao Programa Fome Zero no Estado do Tocantins, o Programa 
conterá ações de desenvolvimento local e organização comunitária. Ressalta-se que a orientação da 
política nacional é condição favorável para a implantação das ações propostas. 

Estratégia de implementação: como estratégia de implementação serão definidos como beneficiários 
famílias com maior número de crianças desnutridas, gestantes e nutrizes, idosos, deficientes físicos e 
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na seleção de montepios beneficiários serão 
prioritários aqueles com menor IDH/IDI, menor arrecadação tributária e maior número populacional. 
O gerenciamento das ações será de responsabilidade da coordenação específica da Setas, sendo que a 
coordenação do monitoramento e avaliação das ações estará sob a responsabilidade da Assessoria 
Técnica de Planejamento (Astep). As ações serão implementadas de forma direta em parceria com 

                                                 
202 Índice de Desenvolvimento Humano. 
203 Índice de Desenvolvimento Infantil. 
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outros órgãos públicos estaduais e com as prefeituras municipais ou em convênio com entidades e 
instituições privadas. 

8.4 - Transferência de renda 

8.4.1 - Introdução 

O Ministério da Assistência e Promoção Social tem a atribuição de construção de diretrizes para a 
implantação da Política Nacional de Assistência Social, tendo como referência a Constituição de 
1988204, nos seus artigos 203 e 204, regulamentados pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 
instituída em 7 de dezembro de 1993. A LOAS determina que as ações de assistência se desenvolvam 
de forma descentralizada e participativa, com efetiva partilha de poder, clara definição das 
competências de cada esfera de governo, prática da cidadania por meio dos conselhos de assistência 
social e transferência da responsabilidade pela coordenação, execução e co-financiamento das ações 
para os estados e municípios. 

Segundo decidiu o Governo Federal, os programas em curso serão mantidos. É o caso, por exemplo, 
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do Programa de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, dos programas de Atenção à Pessoa Idosa e à Pessoa Portadora de 
Deficiência, do Benefício de Prestação Continuada, do Programa de Atenção às Crianças de 0 a 6 anos 
e dos programas de Atendimento à Juventude (Agente Jovem), que serão alvo de aperfeiçoamentos 
contínuos, perdendo a rigidez inicial. Não haverá descontinuidade de atendimentos. No entanto, a 
partir de uma concepção de implementação integrada dos programas, a focalização fundamental vai 
sofrer uma mudança significativa deslocando-se paulatinamente do indivíduo para a família. 

Por isso, o programa prioritário - definido como um sistema ordenador e de gestão das ações da 
assistência social - será o Plano Nacional de Atendimento Integral à Família (Paif). Contrariamente à 
lógica de programas e projetos centrados no indivíduo, o Paif privilegia a assistência social à família. 

8.4.2 - Avaliação dos programas sociais 

Segundo o Governo Federal, a baixa efetividade das políticas sociais existentes, em particular no que 
se refere à redução da desigualdade, deriva sobretudo de dois fatores principais. O primeiro refere-se 
ao reduzido grau de focalização da política social sobre a parcela da população verdadeiramente pobre. 
O segundo é a ineficácia das políticas sociais. As intervenções públicas não têm assegurado relevante 
aumento do bem-estar dos beneficiários, seja expandindo sua capacidade produtiva, garantindo 
oportunidades para a utilização dessa capacidade ou, ainda, assegurando o acesso a serviços e 
necessidades básicas desse grupo. Além desses fatores, destaca-se a inexistência de um sistema de 
avaliação dos impactos dos programas sociais. 

Desse modo, uma meta prioritária do Ministério da Assistência e Promoção Social, estabelecida já 
para 2003, é a criação de um sistema de avaliação integrado e contínuo dos programas sociais, com 
baixo custo unitário de avaliação, que permitirá elevar a efetividade, a eficácia, a eficiência e o grau de 
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focalização dos programas. Avaliar de forma contínua tem o propósito determinado de identificar 
entraves e redesenhar continuamente cada programa, no sentido do aprimoramento. Deve-se avaliar 
não apenas cada programa e seus resultados, isoladamente, mas a resultante do conjunto dos 
programas. E, além disso, oferecer a todos os gestores governamentais, bem como à sociedade em 
geral, uma mostra panorâmica integrada dos programas sociais tal como eles ocorrem, em cada 
município. 

É absolutamente necessário definir com precisão onde está cada dificuldade na implementação das 
políticas: no desenho do programa, no processo de execução ou no grau de focalização. Além disso, 
uma avaliação rigorosa e consistente permitirá redirecionar e otimizar recursos, ampliando a cobertura 
e aumentando o bem-estar da população. 

Outra meta para 2003 é a constituição e gestão do cadastramento local das populações pobres em um 
banco de dados integrado e a serviço de todas as pastas ministeriais. Esse esforço visa estruturar um 
sistema de informações gerenciais integrado e implica, evidentemente, a consolidação e validação dos 
diversos cadastros existentes, fragmentados e sem comunicação mútua. Só será viável alterar o cenário 
do baixo impacto social proporcionalmente ao volume dos recursos aplicados, com a conclusão desse 
verdadeiro “CPF 205  da pobreza”. Concluído, o conjunto dos ministérios estará dotado de uma 
ferramenta tão poderosa quanto indispensável para uma maior precisão no foco e redução da 
sobreposição indesejável entre os diversos programas sociais. 

8.4.3 - Articulação e coordenação dos programas sociais 

As indesejadas características de fragmentação e sobreposição da política social tornam imperiosas as 
atribuições do Ministério da Assistência e Promoção Social de permanente articulação e coordenação 
dos programas sociais do Governo Federal. Não se trata aqui de mera coordenação, mas de 
constituição das bases de um efetivo trabalho integrado. Um esforço do Governo a partir da 
compreensão de que tanto a ação quanto a avaliação dos programas governamentais devem atravessar 
as diversas pastas da área social, otimizando resultados. 

Nesse esforço do Governo, cabe ao Ministério da Assistência e Promoção Social uma intensa agenda 
de articulação interministerial, de forma a garantir a integração de programas, projetos e serviços das 
políticas setoriais básicas - educação, trabalho, saúde, cidades, cultura, habitação e segurança 
alimentar. 

A atribuição de conduzir um sistema de avaliação integrado e contínuo da política social, aliada aos 
esforços de constituição e gerenciamento de um Cadastro Unificado da Pobreza (CPF da Pobreza) e à 
mudança conceitual e metodológica de gestão das ações sociais a partir da prioridade do atendimento 
integral às unidades familiares em situação de vulnerabilidade social, irá dotar o Ministério da 
Assistência e Promoção Social dos instrumentos vitais para dar conseqüência à responsabilidade de 
articulação e coordenação dos programas sociais do Governo Federal. Essa meta, a ser construída de 

                                                 
205 Cadastro de Pessoas Físicas. 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 243

forma gradual e concatenada com as demais pastas, permite o estabelecimento de bases efetivas para: 
reduzir a sobreposição e a fragmentação das ações públicas; articular as ações governamentais, 
privadas e da sociedade civil organizada em redes locais com elevado potencial de sustentabilidade; 
aumentar a eficiência da alocação dos recursos disponíveis; racionalizar os investimentos das diversas 
pastas sociais; e assegurar a maior focalização dos programas sociais com redução das desigualdades e 
melhoria da qualidade de vida da população. 

8.4.4 - Principais atividades iniciadas em 2003 

O Governo intensificou as ações destinadas a garantir o acesso da população aos serviços de saúde, 
buscando a melhoria da qualidade do atendimento, a humanização e a eqüidade. Nesse sentido, foram, 
e ainda serão, ampliadas as equipes do Programa de Saúde da Família; aumentado o valor per capita 
do Piso de Atenção Básica e implantado o Programa de Extensão da Saúde da Família (Proesf) para 
cidades acima de 100 mil habitantes, o qual alocará recursos para investimentos na rede de saúde 
(reformas e equipamentos) e capacitação de pessoal. 

A melhoria da qualidade da assistência hospitalar será também um objetivo a ser firmemente 
perseguido. Para tanto, serão implementadas as seguintes ações: 

• apoio aos hospitais filantrópicos vinculados ao SUS 206  mediante critérios de qualidade da 
assistência e da gestão; 

• apoio aos hospitais de ensino com revisão dos critérios de incentivo ao ensino e à pesquisa; 

• investimento e capacitação para os serviços de atendimento pré-hospitalar de urgência e 
emergência dos estados e municípios, com ênfase nas regiões metropolitanas; 

• incentivo aos programas de atenção domiciliar, para redução do tempo e do número das 
internações hospitalares; 

• humanização do atendimento, com definição de padrões de responsabilização das equipes de 
saúde pelos usuários, direitos dos pacientes e acompanhantes e sua inclusão na gestão dos 
serviços (pretende-se abranger 25% dos hospitais públicos e conveniados); 

• implantação de uma rede de serviços de saúde mental alternativa à hospitalização, com auxílio 
financeiro às famílias e aos pacientes; 

• recuperação e ampliação da rede pública de saúde, em função de prioridades regionais definidas 
nas instâncias gestoras do SUS; 

• ampliação da cobertura do cartão do SUS com o objetivo de alcançar a sua universalização no 
horizonte do Plano Plurianual 2004-2007, e; 

• revisão da política de atenção à saúde das populações indígenas, com ênfase na organização dos 
distritos de saúde e respeito à heterogeneidade cultural, étnica e societária. 
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A integração do Ministério da Saúde ao Programa Fome Zero terá como eixo principal as ações de 
garantia de alimentação adequada às famílias cobertas pelo Programa de Combate às Carências 
Nutricionais, buscando-se prioritariamente a ampliação da Bolsa Alimentação para 100% dos 
desnutridos cadastrados. 

As ações de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS207 serão ampliadas, com 
prioridade para a prevenção da AIDS entre os jovens e gestantes e a integração das ações de controle 
da hepatite viral à estrutura de DST208/AIDS. O combate às doenças endêmicas será reforçado, tendo 
como foco principal a redução da morbimortalidade por dengue e malária, entre outros agravos, 
buscando obter excelência em vigilância epidemiológica e ambiental. 

Com vistas a implementar a informatização do SUS, serão adotadas medidas para integrar os sistemas 
de informação, racionalizando seu uso e democratizando o acesso aos dados públicos. Paralelamente, 
será oferecido apoio aos estados e municípios para a modernização gerencial de suas estruturas. 

Elevar a renda da população é, sem dúvida, um dos principais desafios que se apresentam para a 
sociedade brasileira. É necessário quebrar o circulo vicioso da pobreza permanentemente 
retroalimentado por condições precárias de alimentação, saúde e educação, dentre outras. É neste 
contexto que se destaca a prioridade a ser conferida aos mecanismos de transferência de renda para o 
enfrentamento, em caráter emergencial, de problemas sociais. Vale destacar que não se trata somente 
de distribuir recursos financeiros às famílias mas, também, de associar a esse benefício ações de 
alimentação, saúde, assistência social e educação de modo a desencadear um circulo virtuoso de 
superação da pobreza O repasse direto de recursos financeiros associado a outras ações, tais como, 
microcrédito, saneamento, moradia, energia apropriada e qualificação profissional, contribuirá para 
estimular as economias locais onde vivem essas famílias. 

Neste sentido, com o intuito de dar maior racionalidade e organicidade à ação estatal, evitando-se 
desperdício de recursos e superposição de ações, o Governo Federal irá promover a unificação de 
programas já existentes. Além disso, haverá um esforço de alocação crescente de recursos 
orçamentários de modo a estender o atendimento a todas as famílias em situação de pobreza. A 
universalização do atendimento ao grupo social e economicamente mais vulnerável da população 
contribuirá para evitar o clientelismo na seleção dos beneficiários. 

Assim, as ações de transferência de renda deverão se voltar, progressivamente, para: 

• aumentar o valor médio dos benefícios até então concedidos; 

• homogeneizar os critérios de seleção dos beneficiários; 

• promover um atendimento voltado para o núcleo familiar e não apenas para alguns membros da 
família;  

• contribuir de forma sistêmica, para melhorar o acesso aos serviços de educação, saúde, 
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assistência social e educação alimentar; 

• intensificar o controle social por parte dos beneficiários, buscando articular-se com estados e 
municípios para a integração e convergência de ações semelhantes; e,  

• promover a implementação de outros programas governamentais de modo a contribuir para a 
emancipação das famílias atendidas. 

8.4.5 - Diretrizes 

1) promoção de uma política tributária compatível com as metas de transferência de renda; 

2) implementação de medidas compensatórias tendo a família como referência; 

3) articulação de políticas e ações intra-governamentais e entre esferas de governo; 

4) aperfeiçoamento dos mecanismos de contrapartida dos estados e municípios, associados ao 
benefício e controle público e social; 

5) desenvolvimento de sistema unificado de informações cadastrais e gerenciais sobre o público-
alvo dos programas de transferência de renda; 

6) integração dos programas de transferência de renda aos beneficiários, permitindo o uso dos 
recursos pelas famílias de acordo com as suas necessidades; 

7) garantia dos benefícios respeitando as condições estabelecidas; 

8) estruturação dos municípios para efetivação do sistema unificado de informações cadastrais; 

9) garantia de transparência no processo de distribuição dos benefícios. 

8.4.6 - Programa estadual correlacionado 

8.4.6.1 - Programa 32 - Bolsa Cidadã 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: Secretaria da Educação (Seduc), Secretaria da Saúde (Sesau), Secretaria da Juventude 
(Sejuv). 

Objetivo: promover a melhoria de vida de jovens e adultos de baixa renda, e desempregados, 
possibilitando-lhes capacitação em áreas específicas, através de experiências práticas e atuação na 
comunidade, gerando a redução de índices sociais negativos nas áreas de educação, saúde, meio 
ambiente, cidadania, esporte e cultura, preparando-os para inserção futura no mercado de trabalho. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: jovens entre 15 e 18 anos e adultos com mais de 30 anos. 

Justificativa: a ociosidade de jovens e adultos no Tocantins é um grande problema, que preocupa os 
governos estadual e municipais. A não implantação do Programa Bolsa Cidadã acarretará na 
continuidade da ociosidade, que gera insuficiência na perspectiva de vida dos tocantinenses, aumento 
no consumo de drogas e prostituição. O Programa causará impacto positivo na geração de renda, 
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através da participação ativa dos beneficiários na comunidade. 

Estratégia de implementação: As ações serão executadas de forma direta e em parcerias com a 
Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da saúde, prefeituras e Organizações Não 
Governamentais. As prefeituras e/ou Organizações Não Governamentais ou sem fins lucrativos 
interessados em gerenciar metas do Programa, assinarão um termo de adesão com o Governo do 
Estado. 

Responsabilidades dos parceiros: Seduc: pagamento das bolsas-auxílio da linha de ação força jovem; 
Sesau: pagamento das bolsas-auxílio da linha de ação agente de apoio; Sejuv: operacionalização do 
programa nos 139 municípios; Prefeituras e organizações não governamentais ou sem fins lucrativos: 
execução do programa nos municípios. 

8.5 - Seguridade social 

8.5.1 - Acesso universal à seguridade social (saúde, previdência e assistência) 

A Constituição Federal de 1988 instituiu os fundamentos de um novo sistema de proteção social ao 
introduzir o conceito de seguridade social, por meio do qual são assegurados os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social. Contudo, apesar de garantido pela Constituição, o acesso 
efetivo a estes direitos vem enfrentando, ainda, grandes dificuldades. 

Na previdência, o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) apresentou avanços apreciáveis de 
cobertura e proteção aos mais pobres depois da Constituição. Com efeito, de um total de 19 milhões de 
benefícios de caráter previdenciário pagos mensalmente, 6,9 milhões são destinados aos trabalhadores 
rurais por meio da previdência rural. Este movimento é ainda restrito pelo fato de não ter incorporado 
o trabalhador informal urbano, que é parte significativa do mercado de trabalho brasileiro. 

O reduzido número de trabalhadores contribuintes ao RGPS, em relação à população economicamente 
ativa, expressa uma grave situação social - altas taxas de desemprego e de informalidade das relações 
de trabalho. Hoje, cerca de 40% da população ocupada não está coberta por nenhum dos subsistemas 
da Previdência Social. Na prática, o Regime Geral de Previdência Social abriga como segurados o 
trabalhador assalariado, o trabalhador autônomo que contribuiu para a previdência e o trabalhador no 
regime de economia familiar rural, mas exclui o trabalhador informal urbano que não contribuiu. 

Na área de saúde, 90% da população brasileira é, de algum modo, usuária do Sistema Único de Saúde, 
embora persistam desigualdades no acesso aos serviços. A despeito de se prover assistência integral e 
totalmente gratuita para os portadores de HIV e doentes de AIDS, renais crônicos e pacientes de 
câncer, fracassa-se na provisão de alguns serviços básicos: apenas 50% das gestantes completam a 
série de 6 consultas de assistência pré-natal. O acesso a medicamentos essenciais, para pacientes em 
regime de atendimento ambulatorial, ainda é insuficiente. 

A qualidade da atenção básica ainda deixa a desejar, como comprovam os elevados índices de 
mortalidade materna, em torno de 45,8 por 100.000 mil nascidos vivos. No tocante às condições gerais 
de saúde, a mortalidade infantil se situa em torno de 29,6 óbitos infantis por mil nascimentos para o 
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Brasil como um todo. Essa taxa média é alta em relação até mesmo a países em desenvolvimento: o 
Brasil, quando comparado a doze países do continente americano que têm uma população superior a 
12 milhões de habitantes, ocupa um modesto décimo lugar, em nítido descompasso com seu estágio de 
desenvolvimento econômico. 

Na área da assistência social, a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 
estabelecem que a assistência social é um direito de base não contributiva, integrante do campo da 
seguridade social, que visa prevenir e superar diferentes formas de exclusão, garantindo padrões 
mínimos de cidadania. A LOAS desenhou um modelo institucional no qual estão previstos a 
descentralização, o comando único, a gestão compartilhada com a sociedade civil e o controle social. 
Legalmente, o financiamento conta com fontes definidas, orçamento assegurado e com gestão via 
Fundo de Assistência Social. No entanto, desde a aprovação da LOAS, em 1993, a política de 
assistência social enfrenta graves dificuldades para se afirmar como promotora do exercício dos 
direitos sociais legalmente estabelecidos. Dados recentes mostram, por exemplo, que dentre as 
crianças pobres, apenas cerca de 16% usufruem serviços de creches que operam por meio de 
transferências de recursos federais e que de um total de 3,5 milhões de adolescentes pobres de 15 a 17 
anos só foram atendidos por programas de assistência 62 mil pessoas. 

O governo se propõe a atuar de forma diferenciada e em consonância com as especificidades de cada 
uma das áreas que compõem a seguridade social. Na área de previdência, a proposta é buscar a 
inclusão do setor informal e reformar o atual sistema de previdência buscando uma maior equidade no 
acesso aos direitos. Na área de saúde, as prioridades inicialmente assumidas são: expansão e 
qualificação da atenção básica; redução em 25% do índice de mortalidade materna nas capitais do 
País, nos próximos quatro anos; humanização e melhoria da qualidade do atendimento e promoção de 
políticas que busquem reduzir as desigualdades regionais. Na área de assistência, além das ações 
tradicionais voltadas para os segmentos mais jovens e mais idosos da população, o governo está 
propondo a criação de novos programas de promoção da inclusão social de indivíduos e segmentos 
populacionais em situações circunstanciais de vulnerabilidade social na faixa de 25 a 59 anos, bem 
como a promoção da emancipação e inclusão social de famílias socialmente vulneráveis, priorizando 
os recortes de etnia e de gênero. 

8.5.2 - Diretrizes 

1) promoção da eqüidade na implementação das políticas sociais; 

2) aprimoramento e desburocratização do atendimento direto aos cidadãos; 

3) aperfeiçoamento do processo de descentralização das políticas sociais; 

4) fortalecimento da prática da gestão solidária entre as três esferas de governo; 

5) viabilização da ampliação e regularidade do financiamento dos programas sociais; 

6) integração das políticas públicas para a elevação da qualidade de vida com a busca de qualidade 
ambiental, mudanças culturais e socioeconômicas e de estilos de vida; 
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7) desenvolvimento de mecanismos de gestão, avaliação e controle dos serviços prestados; 

8) avaliação da qualidade e da humanização do serviço público, adotando mecanismos de aferição 
da satisfação do usuário; 

9) valorização dos servidores públicos, garantindo condições de trabalho adequadas ao 
desenvolvimento de serviços públicos com qualidade; 

10) humanização do atendimento no serviço público; 

11) ampliação de políticas de atendimento ao idoso e ao portador de necessidades especiais, 
garantindo seus direitos sociais básicos; 

12) promoção do acesso das populações marginalizadas à Previdência Social; 

13) desburocratização do acesso ao benefício da Previdência Social; 

14) garantia da seguridade social às comunidades tradicionais, respeitando as suas especificidades; 

15) promoção da capacitação continuada dos profissionais na área de saúde; 

16) estímulo às práticas alternativas de saúde; 

17) equidade no acesso aos serviços, exames e medicamentos de média e alta complexidade; 

18) redução das desigualdades regionais na atenção à saúde. 

8.5.3 - Programas estaduais correlacionados 

8.5.3.1 - Programa 4 - Provida 

Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde - 30550. 

Outros órgãos: Secretaria da Educação e Cultura (Seduc), Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Estado do Tocantins (Ruraltins) e Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas). 

Objetivo: reduzir a desnutrição no Estado por meio do incentivo a utilização de alimentos regionais e 
dos não convencionais (como multimistura, cultivo de plantas tropicais), ricos em nutrientes 
essenciais, por meio do processamento caseiro de alimentos, visando a promoção da saúde. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

Publico alvo: familias de crianças, gestantes, idosos em situação de risco nutricional, trabalhadores 
das áreas de saúde, educação, assistência social e as comunidades indígenas do Estado. 

Justificativa: existe um alto índice de desnutrição no Estado, (12%, SISVAN 2003209) entre crianças e 
gestantes, principalmente, que necessitam de intervenções para sua minimização e prevenção. Há 
regiões, como o sudeste e extremo norte do Estado, onde estes índices chegam a mais de 20%. Um dos 
fatores que podem interferir positivamente na mitigação desta carência é a educação nutricional. 
Proporcionar o conhecimento de fontes alimentares, acessíveis a população de um modo geral, a fim 
de aumentar suas oportunidades de escolha, é um dos meios de garantir segurança alimentar e 
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nutricional. Existe um sub-aproveitamento da riqueza nutricional dos alimentos regionais do 
Tocantins, que poderiam estar sendo utilizados para prevenir não só a desnutrição como também para 
a prevenção e tratamento de doenças como a obesidade, diabetes, hipertensão e câncer, entre outras. O 
processamento e uso da multi-mistura, e a utilização de plantas não convencionais na alimentação da 
população em risco nutricional, são alternativas viáveis para aumentar a diversidade alimentar e 
conseqüentemente o teor nutricional dos alimentos consumidos pela população em geral. Um fator que 
favorece a continuidade destas ações nos municípios é o trabalho dos agentes de saúde voluntários da 
pastoral, que disseminam o trabalho em parceria com o Provida. Por ser uma das instituições que 
atuam no âmbito da educação nutricional e, sendo esta uma das condições para garantir melhora das 
condições nutricionais da população, é fundamental a realização das ações propostas pelo Programa e 
sua ampliação, principalmente na direção das ações do Programa Fome Zero do Governo Federal. 

Data inicio: 01/01/2004. 

Data final: 31/12/2007. 

Estratégia de implementação: direta, com vista a algumas parcerias com entidades não 
governamentais, prefeituras municipais, Seplan, Setas, Ruraltins, Funasa210, Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal. A responsabilidade pela execução é do Provida, por meio do deslocamento de sua 
equipe ate os municípios alvo. A responsabilidade dos municípios é de fornecer infra-estrutura local 
para realização das ações bem como mobilizar equipes locais e sociedade para as mesmas. 

8.5.3.2 - Programa 5 - Assistência Farmacêutica 

Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde - 30550. 

Objetivo: Ampliar o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) aos medicamentos e à 
assistência farmacêutica, promovendo seu uso racional. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

Publico alvo: população usuária do SUS. 

Justificativa: devido à inexistência do serviço de assistência farmacêutica estruturado e organizado no 
Estado e nos municípios, torna-se difícil a distribuição adequada dos medicamentos necessários aos 
usuários do SUS, impossibilitando a garantia do acesso aos medicamentos com qualidade, quantidade 
e em tempo oportuno. Com isso, a viabilização deste Programa garante a redução de perdas e custos, 
adequação de serviços e maximização de resultados. 

Estratégia de implementação: implantar mecanismo de gerenciamento, acompanhamento e avaliação 
com requisitos a serem cumpridos (conjunto de indicadores com padrões mínimos e obrigatórios para 
medir impactos das ações desenvolvidas), organizando e estruturando a assistência farmacêutica de 
forma regionalizada, de forma direta, tendo como parceiros na realização das ações os conselhos 
municipais, Estadual e Federal de Saúde, áreas técnicas e administrativas da saúde, e instituições 
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diversas (Ministério Público, universidades, ONG’s, etc), além de parcerias com o Ministério da 
Saúde com recursos financeiros, visando atender as necessidades dos usuários. 

8.5.3.3 - Programa 6 - Fortalecimento da Atenção Básica 

Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde - 30550. 

Outros órgãos: secretarias municipais de saúde (execução das ações), Ministério da Saúde 
(normatizações e financiamento), Provida (ações conjuntas com a Secretaria de Saúde), Ministério 
Público (efetivação das leis e portarias), prefeituras (contratação de recursos humanos e repasse 
financeiro), Secretaria de Educação e Cultura (ações conjuntas com a Secretaria de Saúde) e 
faculdades. 

Objetivo: promover a melhoria do atendimento da população na atenção básica, visando a redução da 
morbi-mortalidade. 

Tipo de programa:programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: população do Estado do Tocantins. 

Justificativa: as ações propostas pelo Estado e municípios, enquanto provedores das condições 
indispensáveis ao pleno exercício do direito a saúde, estão sendo insuficientes até o momento, onde a 
baixa efetivação das políticas econômicas e sociais que visam a redução dos riscos de doenças e de 
outros agravos na atenção básica, dificultam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva. A não implantação destas ações, 
implicará no aumento dos índices da morbi-mortalidade, enfraquecendo assim o sistema de atenção 
primária à saúde. O bom acesso aos municípios através das rodovias e estradas pavimentadas, a ampla 
cobertura de profissionais que atuam na atenção básica e a habilitação de todos os municípios em 
alguma forma de gestão (plena da atenção básica e/ou plena do sistema), são fatores favoráveis. O 
baixo Índice de Desenvolvimento Humano da maioria dos municípios (baixo grau de escolaridade, 
baixas condições socioeconômicas), contribuem ao não favorecimento das ações. 

Estratégia de implementação: os municípios deverão estar habilitados em alguma forma de gestão 
(através da NOAS211 01/02212), terem realizado a pactuação dos indicadores da atenção básica, ter 
implantado as estratégias de saúde da familia e agentes comunitários de saúde. As responsabilidades 
do gerenciamento das ações serão da Secretaria de Saúde e secretarias municipais de saúde. As 
execuções das ações serão de responsabilidade dos municípios. As ações serão realizadas de forma 
descentralizada, por meio dos instrumentos disponíveis, como: estratégias saúde da família/saúde 
bucal, agentes comunitários de saúde, agentes escolares de saúde (através das ações desenvolvidas 
pela saúde da mulher, criança, adolescente e alimentação e nutrição), pelos profissionais que atuam na 
rede básica de saúde, secretarias municipais de saúde (execução das ações), Ministério da Saúde 
(normatizações e financiamento), Provida (ações conjuntas com a Secretaria de Saúde), Ministério 
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Público (efetivação das leis e portarias, prefeituras (contratação de recursos humanos e repasse 
financeiro), Secretaria de Educação e Cultura (ações conjuntas com a Secretaria de Saúde) e 
faculdades. A avaliação do gerenciamento da execução das ações será realizada por maio de análise 
dos indicadores dos sistemas de informações (SIAB213, Sisprenatal214, SIM215, Sinasc216, SISVAN217), 
supervisões periódicas e permanentes nos municípios e avaliação de metas alcançadas na pactuação 
dos indicadores da atenção básica. 

8.5.3.4 - Programa 8 - Dar Mais Saúde a Vida 

Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde - 30550. 

Outros órgãos: Instituto Nacional do Câncer (INCA)/Ministério da Saúde (MS), ONGs, sociedades 
organizadas, universidades, iniciativa Privada e órgãos governamentais. 

Objetivo: realizar ações de prevenção, diagnostico, tratamento, reabilitação e avaliação do 
comportamento das doenças e agravos não transmissíveis e de seus fatores de risco, contribuindo para 
a redução da morbi-mortalidade destes. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: população do Estado do Tocantins: 

Justificativa: as doenças não transmissíveis são as que apresentam maior taxa de mortalidade e cada 
vez se apresentam em idades mais precoces, por exemplo: acidentes automobilísticos, câncer, doenças 
cardiovasculares, suicídio. Com isso, faz-se necessário o desenvolvimento de ações específicas de 
prevenção, informação e detecção que permitam diminuir seus efeitos negativos, além de reduzir os 
custos para o Sistema de Saúde do Estado. Favorecem o desenvolvimento destas ações as experiências 
dos programas já implantados, como o Controle do Câncer de Colo de Útero, Controle de Tabagismo e 
Outros Fatores de Risco, Diabetes e Hipertensão, Saúde Mental. bem como, a existência de portaria 
ministerial criando a coordenação das DANTs (doenças e agravos não transmissíveis) nas secretarias 
estaduais de saúde. 

Estratégia de implementação: criação de uma coordenação estadual para executar assessoria técnica, 
capacitação, monitoramento, supervisão, avaliação, divulgação, distribuição de medicamentos, 
realização de inquéritos e pesquisas, garantir apoio diagnóstico, apoiando as secretarias municipais de 
saúde. Estabelecer parcerias com ONGs, sociedades organizadas, universidades, secretarias Estadual e 
Municipal de Educação, Municipal de Saúde, e secretarias de Comunicação, do Esporte, e do Trabalho 
e Ação Social. 

8.5.3.5 - Programa 10 - Atenção Progressiva à Saúde 

Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde - -30550. 
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Objetivo: oferecer consultas, exames, internações hospitalares e serviços de reabilitação à população 
do Estado. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

Publico alvo: população do Estado. 

Justificativa: o baixo nível de organização da rede ambulatorial, a centralização da oferta de consultas 
e exames especializados, a ausência de alguns serviços especializados e a inexistência da regulação 
dos serviços de saúde. A não organização dos aspectos acima citados proporcionará um aumento no 
quantitativo de internações e nas nas filas de espera, a insatisfação dos usuários e conseqüentemente a 
deterioração dos indicadores de morbi-mortalidade. 

Estratégia de implementação: fomentar as unidades de saúde existentes, apoiando, orientando, 
regulamentando e auditando as mesmas. 

8.6 - Educação 

8.6.1 - Evolução dos indicadores 

O Plano Nacional de Educação - PNE (Lei nº10.172, de 2001218), uma exigência da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (Lei nº9.394, de 1996219), apresenta o diagnóstico da situação, as diretrizes, os 
objetivos e as metas a serem buscados em todos os níveis e modalidades de ensino no País. Algumas 
das metas do PNE já foram atingidas, mas há muito ainda por ser feito para elevar o nível de 
escolaridade da população, para corrigir as acentuadas diferenças regionais que se perpetuam, para 
melhorar a qualidade do ensino e, principalmente, para erradicar o analfabetismo.  

No Ensino Fundamental, a taxa líquida de escolarização tem evoluído satisfatoriamente, passando de 
80,1%, em 1980, para 97% das crianças de sete a quatorze anos matriculadas em 2002. A taxa de 
evasão diminuiu ligeiramente de 5,3% em 1995-1996 para 4,9%, em 2000. No entanto, a taxa de 
repetência tem crescido: em 1998 o índice era de 21,3%, em 1999 passou para 21,6% e, em 2000, 
atingiu 21,7%. A taxa de distorção idade/série, que em 1996 era de 47%, foi reduzida em 2000 para 
41,7%, chegando a 39,1% em 2001. 

Em 2002, o Programa Bolsa-Escola contemplou 8,7 milhões de alunos, o que representa 27% das 
matrículas no Ensino Fundamental público, em 5,1 milhões de famílias com renda per capita inferior a 
R$ 90,00. A merenda escolar é distribuída durante os duzentos dias letivos a cerca de 37 milhões de 
alunos matriculados no Ensino Fundamental e Pré-Escolar da rede pública e de escolas filantrópicas. 

Os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola têm contribuído para a manutenção de prédios 
escolares e a aquisição de pequenos equipamentos necessários ao desenvolvimento do ensino em todas 
as regiões do País. O Programa do Livro Didático está em contínuo processo de aperfeiçoamento e, em 
2001, incorporou a distribuição de dicionários da língua portuguesa e a produção de livros em Braille. 
Relativamente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
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do Magistério (Fundef), as compensações da União, em 2002, contemplaram três estados da Região 
Nordeste e um da Região Norte. 

Conforme dados preliminares do Censo Escolar, o Ensino Médio contou, em 2002, com cerca de 8,8 
milhões de alunos matriculados, dos quais 87% atendidos pelas redes públicas. Entre 1994 e 2001, a 
expansão foi de 70,1% no Ensino Médio regular; nesse período foram incorporadas 3,5 milhões de 
novas matrículas, e apenas em 2002 ocorreram outras 400 mil matrículas. A taxa de escolarização 
líquida, que era de 20%, em 1995, passou para 33% em 1999, chegando a 34,3% em 2001. A taxa de 
distorção idade/série caiu de 54,9% para 53,3%, entre 2000 e 2001, apontando para o fato de mais 
alunos na faixa etária de quinze a dezessete anos encontrarem-se freqüentando a série correspondente 
à sua idade. 

Na Educação Profissional, entre os anos de 2000 e 2002 houve ampliação de 29,8% nas matrículas. O 
número de escolas da rede federal de educação tecnológica passou de 114, em 1995, para 137 em 
2001. Os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet), que atuam nos três níveis de educação 
profissional e que também funcionam como centros de serviços, somam hoje 27 unidades.  

O analfabetismo, na faixa etária de quinze anos ou mais, foi calculado pelo IBGE em 13,6%, em 2000. 
De acordo com o Censo Escolar 2001, a matrícula do Ensino Fundamental de jovens e adultos cresceu 
17% em todo o País. O crescimento foi maior nas regiões Norte, com 34%, e Nordeste, com 54%. O 
crescimento da matrícula foi atribuído, entre outras ações, à criação do Recomeço - Programa 
Supletivo nas regiões Norte, Nordeste e em 389 municípios com Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) menor que 0,5. 

8.6.2 - Principais iniciativas 

8.6.2.1 - Educação básica 

Os desafios para o Governo Federal na Educação Básica - que compreende a Educação Infantil, o 
Ensino Fundamental e o Ensino Médio, em suas diversas modalidades - são imensos e não se pode ter 
dúvidas quanto à sua prioridade. Um grande volume de recursos será necessário para que, 
gradativamente, nos próximos quatro anos, ocorra a necessária expansão das vagas em todas as etapas 
desse nível de ensino, da Pré-Escola ao Ensino Médio. O Governo Federal trabalha com a perspectiva 
de efetiva universalização da Educação Básica, o que demandará a formulação e a implementação de 
políticas integradas para os seus diversos níveis e modalidades, de modo a consolidar a concepção de 
Educação Básica presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Uma das propostas da maior relevância consiste no debate em torno do aprimoramento do Fundef, 
ampliando a sua finalidade, para transformá-lo no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Essa decisão é considerada uma das 
condições essenciais para que se atinja, gradualmente, a pretendida universalização do conjunto da 
Educação Básica, tal como praticamente já ocorreu com o Ensino Fundamental. 
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8.6.2.2 - Educação Infantil 

Na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, a Constituição Federal reconhece o direito 
da criança de até seis anos à educação e ao atendimento em creches e pré-escolas, em uma concepção 
do cuidar e educar, fator de desenvolvimento humano e de formação para o exercício pleno da 
cidadania. 

A fim de superar desigualdades regionais no atendimento em creche e pré-escola, é preciso que, de 
maneira integrada, União, estados e municípios compartilhem responsabilidades quanto à expansão da 
oferta de Educação Infantil e definam um valor custo-aluno-qualidade para a creche e pré-escola. Em 
suma, o que se pretende é consolidar a Educação Infantil como parte integrante e indissociável da 
Educação Básica. 

8.6.2.3 - Educação Fundamental 

No que se refere ao acesso e à permanência, os avanços no Ensino Fundamental apontam para a 
universalização desse nível da Educação Básica. Contudo, há que se atentar para a qualidade social 
desse ensino, condição primeira para que ocorra o êxito escolar, além da interação com os demais 
níveis da Educação Básica e a continuidade de estudos no Ensino Médio. 

Garantindo renda à família, por meio da exigência dos filhos na escola, o Governo dará dinamismo ao 
Programa Bolsa-Escola, que deverá conhecer inovações, plenamente incorporado a uma proposta 
político-pedagógica de qualidade para todos. Nesse sentido, deverão ser revisados critérios e 
parâmetros que norteiam seu atual sistema de distribuição - como o pagamento por família, não por 
criança, o sistema de freqüência, o valor pago (de forma a reajustá-lo ao longo dos quatro anos), além 
do exame da possibilidade de se agregar ao Programa as ações Saúde no Bolsa-Escola e o Poupança-
Escola, como forma de incentivo aos alunos para a conclusão de seus estudos. 

Outra iniciativa que o Ministério da Educação pretende implementar é a Escola Ideal: toda criança na 
escola, com professores motivados e valorizados. É a escola que alfabetiza crianças e adultos, bem 
equipada e conservada, que aborde temas contemporâneos, como ética e ecologia. Essa escola ideal 
estará assentada no compromisso com a qualidade, traduzida em: 

• princípio da eqüidade; 

• gestão democrática e participativa; 

• valorização dos profissionais da educação; 

• avaliação dos alunos de forma contínua e formativa; 

• correção das distorções idade/ciclo/série; 

• organização dos tempos e espaços escolares; 

• incorporação das novas tecnologias aplicadas à educação, e; 

• aumento progressivo do valor e permanente monitoramento de qualidade da merenda escolar. 
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A concretização dessa escola ideal também pressupõe amplo acesso aos resultados dos sistemas de 
avaliação. Assim, por exemplo, o que for apurado pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) haverá de ser necessariamente apropriado pelas escolas, como base para eventuais 
redefinições de seus respectivos projetos político-pedagógicos e da própria condução de seu trabalho. 

Um outro avanço, iniciado já em 2003, sob a forma de projeto-piloto, será a futura distribuição de kit 
escolar - uniforme escolar completo - para os alunos carentes do Ensino Fundamental, aperfeiçoando 
as ações que o poder público empreende para a eqüidade nas condições de acesso e permanência na 
escola. Para tanto, pretende-se buscar parcerias junto a instituições públicas e privadas, bem como à 
sociedade em geral. 

8.6.2.4 - Combate ao analfabetismo 

Entre as prioridades para o setor educacional, uma de caráter primordial é o combate ao analfabetismo 
de milhões de brasileiros, incluindo-se o analfabetismo funcional. Pretende-se, a partir de 2003, 
desenvolver programas/ações de incentivo para todo adulto analfabeto aprender a ler. Se o País é 
capaz de viabilizar recursos da União para que jovens continuem seus estudos freqüentando cursos de 
mestrado e doutorado, não pode ser impossível dar incentivos a essas pessoas que não tiveram acesso 
à educação formal.  

Coerentemente, ao mesmo tempo em que conduzirá o grande combate ao analfabetismo, o Governo 
pretende ampliar sua atuação no campo da educação de jovens e adultos, que, impedidos pelas mais 
diversas razões de freqüentarem a escola na idade adequada, precisam completar sua formação 
educacional básica, à qual têm pleno direito. Por suas especificidades, essa educação é diferenciada e 
requer material didático próprio e professores especialmente preparados. Idêntico raciocínio aplica-se 
à educação escolar indígena. 

8.6.2.5 - Ensino Médio 

Para o Ensino Médio, pretende-se redirecionar a reforma em processo de implementação. O objetivo é 
repensar o modelo implantado, de forma a que o jovem, ao concluir esse nível de ensino, tenha 
conhecimento suficiente para escolher qual o caminho que quer seguir, a partir das três opções: 
universidade, educação profissional ou mercado de trabalho.  

Para que todo o contingente de alunos que se apresenta com a universalização do Ensino Fundamental 
seja absorvido, faz-se necessário expandir, com qualidade, o Ensino Médio. Para isso, será dada 
prioridade absoluta à formação de professores para atuar nesse nível de ensino, especialmente nas 
disciplinas de física, química, biologia, matemática e português. As dificuldades encontradas por 
alunos procedentes do Ensino Médio têm demonstrado que há despreparo dos seus professores quanto 
a esses conteúdos. A partir de uma ampla discussão, pretende-se obter uma interação dos vários 
segmentos envolvidos, visando a estabelecer parâmetros que conduzirão ao aperfeiçoamento dos 
professores e, conseqüentemente, ao melhor aproveitamento do aluno. 

Outro objetivo a se perseguir será a retomada de iniciativas para que o Ministério da Educação, por 
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meio de sua Secretaria de Educação Média e Tecnológica, venha participar ativamente das políticas 
públicas para o conjunto do Ensino Médio. 

8.6.2.6 - Educação Profissional 

Quanto à Educação Profissional, o Governo prevê mudanças visando à melhoria na qualidade de 
ensino. As modificações serão debatidas com as instituições federais de ensino e entidades do setor 
privado que operam nessa modalidade, além de segmentos diversos da sociedade. 

No bojo desses aperfeiçoamentos, destaca-se proposta de que se alterem as restrições quanto ao ensino 
técnico, de modo que o aluno dessa modalidade seja certificado para ingressar no mercado de trabalho, 
ainda que não tenha concluído o Ensino Médio. 

A exemplo do que se propõe para o Ensino Médio, objetiva-se estabelecer uma política nacional de 
Educação Profissional apoiada em três eixos: a educação de jovens e adultos, a Educação Profissional 
propriamente dita e a geração de emprego e renda. Assim, ela abrangerá não somente os jovens, mas, 
também, aquelas pessoas com mais idade que não tiveram acesso a essa modalidade de ensino ou que 
não puderam concluí-la na idade apropriada. 

O trabalho será articulado, principalmente, com o Ministério do Trabalho e Emprego e contará com a 
participação de vários atores sociais, como entidades do Sistema S e centrais sindicais de 
trabalhadores, entre outros. 

8.6.3 - Diretrizes 

1) promoção da eqüidade na implementação das políticas sociais; 

2) desenvolvimento de mecanismos de gestão, avaliação e controle dos serviços prestados; 

3) eficiência e eficácia na aplicação de recursos públicos, com controle social; 

4) sustentabilidade do financiamento para a educação; 

5) democratização do acesso à educação, em todos os níveis para atendimento dos segmentos 
excluídos; 

6) renovação do conteúdo e da prática pedagógica em todos os níveis de ensino, considerando 
questões de gênero, raça,, etnia, geração, e orientação sexual; 

7) transformação da escola em espaço integral e integrado à comunidade; 

8) avaliação da qualidade e da humanização do serviço público, adotando mecanismos de aferição 
da satisfação do usuário; 

9) valorização dos servidores públicos, garantindo condições de trabalho adequado ao 
desenvolvimento de serviços públicos com qualidade; 

10) integração da universidade à sociedade, com base na relação entre saber científico e equidade; 

11) erradicação do analfabetismo; 
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12) garantia da formação continuada dos profissionais da área de educação e valorização da 
carreira; 

13) renovação do conteúdo e da prática pedagógica em todos os níveis, considerando as questões 
de gênero, raça, etnia, geração e orientação sexual; 

14) promoção de um processo de educação contextualizada, valorizando a cultura nacional e sua 
diversidade e respeitando as especificidades regionais; 

15) releitura da questão afro-brasileira na educação; 

16) promoção de política educacional inclusiva para os portadores de necessidades especiais; 

17) valorização da formação cidadã nas escolas e sua atuação na comunidade; 

18) implementação da educação à distância, por meio de novas tecnologias, para atender às 
comunidades de áreas isoladas. 

8.6.4 - Programas estaduais correlacionados 

8.6.4.1 - Programa 16 - Correção de Fluxo Escolar 

Unidade gestora: Secretaria da Educação e Cultura (Seduc) - 27010. 

Objetivo: corrigir a distorção idade-série e capacitar os professores do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

Publico alvo: estudantes e professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Justificativa: de acordo com os dados do PES220/2002 o índice de distorção idade-série dos alunos do 
Ensino Fundamental foi de 36,6% e no Ensino Médio 67,9%. Estes índices revelam a inadequação do 
sistema de ensino e a parcela significativa de alunos que necessitam receber atendimento 
especializado. Por isso, a necessidade de implementação do Programa de Correção de Fluxo, para 
garantir a inclusão do educando, garantindo adequação idade-série do alunado. 

Estratégia de implementação: as ações serão gerenciadas e executadas de forma direta, articuladas 
com as delegacias regionais de ensino e unidades escolares, devendo ser contemplados pelo Programa 
os municípios que apresentarem os maiores índices de distorção idade-série e de acordo a meta do 
PES. 

9.6.4.2 - Programa 17 - Promoção da Educação Escolar Indígena 

Unidade gestora: Secretaria da Educação e Cultura (Seduc) - 27010. 

Objetivo: fortalecer a educação escolar indígena. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

Publico alvo: professores e alunos da educação escolar indígena  

                                                 
220 Planejamento Estratégico da Secretaria. 
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Justificativa: atualmente no Estado do Tocantins existe uma demanda de 3.106 alunos indígenas 
distribuídos na 1ª e 2ª fase do Ensino Fundamental. Tem-se um elevado índice de evasão e de 
distorção série/idade e através do Programa, objetiva-se fortalecer e promover uma educação de 
qualidade atendendo às especificidades de cada grupo étnico. 

Estratégia de implementação: as ações serão executadas de forma direta, buscando parcerias com 
Ministério da Educação (MEC), Fundação Nacional do índio (FUNAI), universidades e demais 
instituições envolvidas com a questão indígena, mas gerenciadas através da Coordenadoria de Ensino 
Fundamental/Gerência de Educação Indígena, com a implementação de acompanhamento, construção, 
ampliação e reforma de estruturas físicas, manutenção de atividades e recursos humanos e programas 
de formação de pessoal. 

8.6.4.3 - Programa 19 - ABC da Cidadania 

Unidade gestora: Secretaria da Educação e Cultura (Seduc) - 27010. 

Outros órgãos: setor privado/prefeituras municipais. 

Objetivo: alfabetizar adultos com idade acima de quinze anos que não tiveram acesso ao ensino 
regular na idade própria. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: população não alfabetizada acima de 15 anos. 

Justificativa: considerando o alto índice de analfabetismo no Estado propõe-se alfabetizar 15000 
pessoas por ano, para melhorar a qualidade de vida do povo tocantinense, promovendo perspectivas de 
continuidade educacional e habilidade profissional aos beneficiários. 

Estratégia de implementação: as ações de manutenção, capacitação e supervisão serão desenvolvidas 
por meio de parcerias entre setores do Governo Estadual, prefeituras municipais, iniciativa privada, 
entidades não governamentais, representativas de forma direta articulada com as DRE's. 

8.6.4.4 - Programa 22 - Fortalecimento e Desenvolvimento Estudantil 

Unidade gestora: Secretaria da Educação e Cultura (Seduc) - 27010. 

Objetivo: reduzir até 2007 o abandono escolar em 48,03% (10,75 para 4,10%) de 1ª a 4ª série, em 
50% (12,93 para 5,22%) de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental; em 32% (29,52% para 20,7%) dos 
alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 1º segmento; em 25% (24,18% para 18,13%) da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 2º segmento, em 20,04% (19,01% para 15,20%) dos alunos 
do Ensino Médio, visando contribuir com o fortalecimento e desenvolvimento estudantil. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

Publico alvo: alunos da educação básica e comunidade escolar. 

Justificativa: a taxa de abandono escolar no Ensino Fundamental de 1ªa 4ª série é de 7,89%; de 5ªa 8ª 
série é de 10,44%; no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é de 37,70%; 2º segmento 
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da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é de 29,35% e do Ensino Médio de 19,01%. Os dados 
apresentados justificam a necessidade de uma política voltada para a permanência do aluno na escola, 
a fim de garantir o seu sucesso. 

Estratégia de implementação: mobilização das lideranças estudantis e do voluntariado jovem, 
promoção do desporto estudantil e suplementação das necessidades básicas dos alunos matriculados na 
educação básica serão os eixos norteadores do referido Programa. Para alcançar os resultados previstos 
pretende-se firmar parcerias interinstitucionais, para atuação em rede, objetivando reduzir a taxa do 
abandono escolar e, conseqüentemente, a distorção idade/série. As ações serão executadas de forma 
direta pela Seduc/delegacias regionais de ensino/associações de apoio às escolas. 

9.6.4.5 - Programa 23 - Desenvolvimento da Educação Profissional 

Unidade gestora: Secretaria da Educação e Cultura (Seduc) - 27010. 

Objetivo: qualificar os jovens e adultos e inseri-los no mercado de trabalho. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

Publico alvo: jovens e adultos egressos do Ensino Fundamental e Médio; professores do Ensino 
Profissional. 

Justificativa: embora os governos do Estado e da União tenham investido na implantação de uma rede 
de educação profissional, esta ainda é incipiente diante da grande demanda do mercado de trabalho e 
das potencialidades do Estado do Tocantins. A não implementação do Programa implicará na falta de 
uma mão de obra qualificada. Por isso, é importante implantar e expandir a estrutura física das 
unidades escolares, destinadas ao oferecimento da educação profissional adequando às peculiaridades 
da demanda local. 

Estratégia de implementação: as ações serão realizadas de forma direta com as delegacias regionais 
de ensino, tendo como referência as necessidades regionais. O acompanhamento in loco e elaboração 
de plano de trabalho para cada uma das ações, são alguns dos instrumentos utilizados no 
gerenciamento dos instrumentos utilizados na execução das ações. 

8.6.4.6. Programa 24 - Atendimento a Educação Especial 

Unidade gestora: Secretaria da Educação e Cultura (Seduc) - 27010. 

Outros órgãos: Secretaria da Saúde (Sesau), Ministério Público, Secretaria do Trabalho e Ação Social 
(Setas). 

Objetivo: proporcionar educação com qualidade aos alunos com necessidades especiais. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

Publico alvo: professores e alunos da Educação Especial. 

Justificativa: para efetivar a política inclusiva é preciso garantir qualidade e quantidade de recursos 
humanos, recursos financeiros e serviços de apoio pedagógico. 
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Estratégia de implementação: a ação será executada de forma direta e articulada com as Diretorias 
Regionais de Ensino (DREs), expandindo a oferta em Educação Especial, capacitando, equipando e 
mantendo o seu funcionamento. 

8.7 - Incentivo à produção de bens e serviços de consumo popular 

8.7.1 - Acesso aos bens e serviços 

Uma das provas da exclusão social e das desigualdades na sociedade brasileira é o acesso diferenciado 
da população a bens e serviços. Como parte do enfrentamento deste problema, há que garantir a 
produção e a distribuição destes bens e serviços, produzidos com insumos de baixo custo adequados 
aos rendimentos dos consumidores, em particular de sua fração menos favorecida. 

A redução de impostos sobre a cesta de consumo popular é a forma pela qual o projeto de reforma 
tributária ora em tramitação no Congresso pode contribuir diretamente. A redução da taxa de juros e a 
melhoria das condições de crédito também poderão auxiliar, na medida em que estimularão os 
investimentos produtivos, reduzirão os custos de fabrico, armazenagem e distribuição e, 
conseqüentemente, permitirão a redução nos preços dos bens e serviços. 

O peso dos alimentos na cesta de consumo popular torna a política agrícola um elemento de grande 
importância frente ao desafio. O PPA buscará a ampliação de recursos ao financiamento da safra 
agrícola, o fortalecimento da política de preços mínimos, estoques e instrumentos financeiros 
reguladores e o incentivo à agricultura familiar, que é a grande provedora dos gêneros alimentícios da 
cesta básica. Essas iniciativas irão permitir a regularidade do abastecimento e a redução dos preços dos 
produtos agrícolas. Outro conjunto de ações deve ser direcionado pela busca da diminuição os danos 
causados pelo elevado grau de oligopolização dos mercados, que dificultam a transferência dos ganhos 
de produtividade a preços e salários, resguardar o cidadão de práticas de mercado abusivas, além de 
desenvolver comportamentos responsáveis por parte das empresas, na produção de bens e serviços 
adequados às necessidades dos cidadãos. 

A confirmação da especialização produtiva brasileira na direção do consumo de massa terá, por si só, 
o atributo de gerar ganhos de escala e incentivar as empresas a inovar, na apresentação de produtos 
adequados ao poder aquisitivo da população. Essa tendência deverá ser fortalecida por estímulo à 
pesquisa, confirmando uma rota altamente promissora em termos de redução de preços e ganhos de 
qualidade. A dinâmica do consumo popular no Brasil poderá, dessa forma, contribuir de forma 
significativa ao balanço de pagamentos do País e à redução da vulnerabilidade externa. 

8.7.2 - Diretrizes 

1) ampliação do crédito e de fontes de financiamento em condições adequadas ao investimento e ao 

custeio de forma econômica, social e ambientalmente sustentável; 

2) revisão da legislação e das normas do sistema financeiro e promoção de engenharias financeiras 
inovadoras visando à redução das taxas de juros ao tomador de crédito; 

3) fomento às pesquisas direcionadas à produção de bens de consumo popular, considerando as 
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especificidades regionais, sociais e ambientais, promovendo a identificação das demandas 
tecnológicas dos sistemas produtivos locais; 

4) promoção de uma reforma tributária justa, que desonere a produção e o consumo de bens e 
serviços de consumo popular; 

5) combate, de forma efetiva, à formação de cartéis e práticas monopolistas; 

6) estímulo ao cooperativismo, ao associativismo e ao desenvolvimento de novas formas de 
economia solidária; 

7) estímulo a ações que propiciem a utilização alternativa de matérias-primas; 

8) garantia do acesso aos bens e serviços de qualidade para as camadas populares. 

8.7.3 - Programas estaduais correlacionados 

8.7.3.1 - Programa 40 - Fomento à Produção Vegetal 

Unidade gestora: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seagro) - 33010. 

Outros órgãos: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins). 

Objetivo: Promover o fomento da produção agrícola no Estado, através do aumento e a diversificação 
da produção, no sentido de alavancar a economia das comunidades rurais por meio da geração de 
emprego e renda para o produtor rural 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: produtores rurais do Estado do Tocantins. 

Justificativa: o Estado conta com uma boa parte da sua infra-estrutura de suporte para produção e seu 
escoamento já implantados, devendo explorar ao máximo o seu potencial produtivo existente, 
aproveitando a enorme quantidade de terras agricultáveis, a grande riqueza hidrográfica, a necessidade 
do uso e o incentivo à prática de diversificação das culturas que venham a atender a demanda 
econômica e social da agricultura no Estado. 

Estratégia de implementação: dar apoio direto aos produtores rurais do Estado, através da aquisição 
e distribuição de equipamentos de tração animal, de corretivos de solos, equipamentos de irrigação, 
sementes e mudas de hortigranjeiros, e realização de diagnósticos para introdução de novas culturas, 
no sentido de direcionar suas atividades produtivas para obtenção de um melhor aproveitamento de 
suas terras e conseqüente geração de emprego e renda no setor rural. 

8.7.3.2 - Programa 41 - Desenvolvimento Agrário 

Unidade gestora: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 33010. 

Outros órgãos: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), Instituto de 
Terras do Estado do Tocantins (Itertins). 

Objetivo: promover o desenvolvimento rural, tendo por fundamento o fortalecimento da agricultura 
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familiar e dos pequenos e mini produtores rurais, como segmentos geradores de emprego e renda, 
financiar o acesso a terra para agricultores sem terra ou com pouca terra, bem como os investimentos 
necessários para a estruturação de suas unidades produtivas, para capacitação e assistência técnica, 
com foco na agricultura familiar. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: agricultores familiares. 

Justificativa: atacar as causas do êxodo rural e aproveitar a grande capacidade da agricultura familiar 
em absorver mão de obra e gerar renda no campo, responsável pela produção de mais de 50% dos 
alimentos básicos (arroz, milho, feijão, mandioca, etc.). A estrutura agrária do Estado é caracterizada 
pela existência de latifúndios improdutivos, grandes áreas de lavouras mecanizadas e por pequenas 
propriedades com baixa capacidade produtiva. Essa estrutura tem prejudicado o desenvolvimento do 
meio rural, causando o desemprego no campo, diminuição da renda dos pequenos produtores e 
aumento do número de famílias sem terra ou com pouca terra, agravando, com isso, a situação social e 
econômica dessa população. Portanto, a falta de acesso a terra tem sido um sério obstáculo para o 
desenvolvimento social e econômico do Estado, sendo de fundamental importância a adoção de 
políticas que viabilizem o acesso à terras para essas famílias rurais, promovendo uma melhor 
distribuição de terra e conseqüente desenvolvimento social. 

Estratégia de implementação: realizar palestras e encontros, como forma de disseminação do 
conhecimento dos programas Pronaf e crédito fundiário, facilitando a forma de acesso aos seus 
benefícios, junto as entidades envolvidas. 

8.7.3.3 - Programa 76 - Banco da Gente 

Unidade gestora: Instituto Social Divino Espírito Santo (Prodivino) - 10130. 

Outros órgãos: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins). 

Objetivo: viabilizar recursos financeiros para promover a geração de emprego e renda, apoiando 
financeiramente os micro produtores urbanos e rurais, assistindo o crédito. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: empreendedores urbanos e rurais do setor produtivo. 

Justificativa: a falta de capital financeiro para atender necessidades de investimento e capital de giro, 
é motivo de muitos pequenos negócios não iniciarem ou se desenvolverem. Este Programa visa 
atender pequenos empreendedores incentivando a criação de emprego e renda e acompanhando o 
empreendedor desde a concessão até a quitação do financiamento. 

Estratégia de implementação: concessão de empréstimo à projetos de pequenos empreendedores 
formais e informais, onde o proponente apresentará proposta para análise aos agentes de crédito locais. 
A execução do Programa fica à cargo do Instituto Social Divino Espírito Santo (Prodivino), através da 
diretoria do Banco da Gente. O Prodivino contará com agentes e gerentes supervisores para captação 
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das propostas, análise e concessão do crédito, e ainda, com apoio do parceiro Ruraltins que emitirão 
pareceres e projetos técnicos de viabilidade dos empreendimentos já instituídos em suas ações. O 
monitoramento será executado através do conceito de "micro crédito assistido", ou seja, os agentes de 
crédito e os gerentes regionais acompanharão os empréstimos concedidos desde sua concessão à 
liquidação. 

8.7.3.4 - Programa 119 - Regularização de Terras Públicas 

Unidade gestora: Instituto de Terras do Estado do Tocantins (Itertins) - 34510. 

Outros órgãos: Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Secretaria do Planejamento e Meio 
Ambiente (Seplan), Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), Procuradoria Geral do Estado (PGE). 

Objetivo: aumentar o número de imóveis regularizados, permitindo ao pequeno e médio produtor 
rural maior acesso às linhas de crédito, bem como atualizar o cadastro nacional de imóveis rurais. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: Pequenos e médios produtores rurais do Estado do Tocantins  

Justificativa: o Estado do Tocantins tem um grande número de propriedades rurais necessitando de 
regularização fundiária para que o produtor rural consiga acessar o crédito das instituições financeiras 
e os programas voltados para a produção agrícola, bem como o acesso ao licenciamento ambiental. 
Desta forma, a regularização fundiária está diretamente relacionada com o aumento da produção 
agropecuária do Estado. 

Estratégia de implementação: a regularização fundiária do Estado é a finalidade precípua do Itertins, 
onde todas as suas ações convergem para o seu atendimento. Para alcançar esta meta torna-se 
necessário a arrecadação e matrícula das terras devolutas pelo Estado, seguida da medição, 
demarcação e vistoria ocupacional, para compor os processos de regularização fundiária, culminando 
com a efetivação da entrega do documento titulatório. Para otimizar ação de cadastro rural no território 
tocantinense está sendo celebrado um convênio entre o Itertins e o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. Na ação de desapropriação há parcerias com outros órgãos, como Naturatins, Seplan, SRH e 
PGE. 

8.8 - Habitação e urbanismo 

8.8.1 - Diagnóstico 

Os principais problemas das cidades brasileiras consistem na precariedade das condições de habitação, 
de infra-estrutura, dos equipamentos urbanos e comunitários, bem como na ineficiência e ou 
insuficiência da prestação de serviços públicos. Nas áreas urbanas informais - favelas, mocambos, 
alagados, loteamentos clandestinos e outros - os problemas são agravados pela insuficiência de ações 
dirigidas à regularização administrativa, urbanística e jurídica e pela insegurança da posse da terra. No 
âmbito institucional observa-se, ainda, a inadequação de políticas e instrumentos de planejamento e 
gestão urbana, bem como de regulação dos serviços públicos. 
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O que tem permitido um maior acesso da população pobre à habitação é o auto-empreendimento da 
habitação popular. Grande parte das habitações deste segmento da população é caracterizada por baixo 
padrão de qualidade e custo, e tem sido produzida pelo mercado informal - habitações não autorizadas 
e as ocupações ilegais - e sem assistência direta do poder público. Estima-se que atualmente cerca de 
70% dos novos domicílios formados no Brasil recorrem à informalidade. 

Outros problemas importantes dizem respeito às condições inadequadas de financiamento, à baixa 
qualidade da moradia e ao alto custo da moradia face aos baixos níveis de renda da população. 
Ademais, nos domicílios localizados em áreas urbanas, verifica-se o déficit na oferta de saneamento 
adequado é de 21,7%, para esgotamento sanitário, de 11,5%, para abastecimento de água, e de 5% 
para coleta de lixo. 

Os serviços públicos de transporte coletivo passam por uma crise institucional e regulatória, afetando a 
eficiência e a qualidade na prestação dos serviços, prejudicando especialmente a população pobre. Isso 
ocorre devido à elevação real das tarifas dos serviços (de 1995 a 2002 as tarifas médias subiram cerca 
de 25% acima do IGP-DI221) e à inadequação da oferta frente às necessidades dos mais pobres, 
moradores das áreas informais. Tal fenômeno resulta na queda da mobilidade e da acessibilidade 
urbana dessas populações, restringindo suas oportunidades de trabalho, condicionando suas decisões 
de moradia, e privando-as do acesso aos serviços essenciais, como os de educação, saúde e assistência 
social, ou seja, comprometendo sua qualidade de vida. A distribuição espacial dos déficits de moradia, 
de saneamento ambiental, de transportes coletivos, de regularidade fundiária, remete, ainda, à 
necessidade do desenvolvimento de programas regionalmente diferenciados, de acordo com as 
características da população, suas formas de organização, suas condições urbanas, ambientais e 
econômicas, com prioridade de aplicação de recursos nas áreas de maior vulnerabilidade. 

8.8.2 - Diretrizes 

1) garantia do uso e da ocupação ordenada dos espaços urbanos, com sustentabilidade social, 
econômica e ambiental; 

2) aprimoramento dos instrumentos de política urbana em nível nacional, estadual e municipal de 
modo a garantir a função social do solo urbano; 

3) estímulo à oferta dos serviços urbanos com qualidade e gestão participativa; 

4) aperfeiçoamento do processo de regularização fundiária e de ordenamento territorial, e 
democratização do acesso à terra urbanizada; 

5) produção habitacional e urbanização de qualidade para o atendimento às populações de baixa 
renda, em condições de financiamento adequadas; 

6) descentralização e desburocratização do acesso ao crédito e aos programas habitacionais, de 
saneamento e de mobilidade urbana; 

                                                 
221 Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna. 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 265

7) estimulo ao desenvolvimento de tecnologias visando à redução de custos, à melhoria da 
qualidade e ao aumento da produtividade da construção civil; 

8) promoção da apropriação democrática e solidária do espaço público; 

9) articulação das fontes de financiamento existentes e busca de novas fontes estáveis e 
permanentes; 

10) estímulo à capacitação do poder público municipal para a gestão e o planejamento urbano e 
territorial sustentável e participativo; 

11) desenvolvimento de novos modelos de gestão metropolitana e de aglomerações urbanas; 

12) viabilização do acesso à água potável para a população, acompanhado de medidas de 
saneamento e tratamento de efluentes, como condição para saúde pública; 

13) mudança no padrão de circulação, acessibilidade, trânsito e transporte, com a valorização do 
transporte coletivo; 

14) prevenção de acidentes ambientais e da ocupação de áreas urbanas de risco; 

15) garantia de acessibilidade no espaço urbano das pessoas portadoras de necessidades especiais; 

16) urbanizações adequadas de vilas e favelas, integrando-as ao tecido urbano da cidade; 

17) promoção da celeridade à concessão de título de propriedade de terra às populações urbanas e 
rurais carentes; 

18) valorização do modelo de cidades alternativas e sustentáveis; 

19) democratização das concessões públicas de transporte coletivo; 

20) promoção do acesso às áreas públicas de esporte e lazer; 

21) preservação de áreas verdes nas cidades; 

22) implementação de política de resíduos sólidos. 

8.8.3 - Programas estaduais correlacionados 

8.8.3.1 - Programa 35 - Moradia 

Unidade gestora: Agência de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Tocantins - 10210. 

Outros órgãos: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas), Instituto Social Divino Espírito Santo 
(Prodivino), Secretaria da Infra-Estrutura (Seinf), Ministério da Fazenda, Ministério das Cidades, 
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, prefeituras municipais, entre outros. 

Objetivo: viabilizar o acesso à moradia, bem como elevar os padrões de habitabilidade e de qualidade 
de vida das famílias no Estado do Tocantins. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: famílias necessitadas, em áreas urbanas e rurais. 
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Justificativa: a habitação é direito constitucional e aspiração legítima de todo cidadão brasileiro, a lei 
nº10.257/2001222 que institui o Estatuto da Cidade, apresenta dispositivo que assegura a construção de 
moradias para as famílias. Os problemas habitacionais quando não são solucionados, refletem a 
situação social e as desigualdades geradas no âmbito do mercado de trabalho e da distribuição da 
renda. Todavia, deve-se considerar que a questão da moradia reflete além disso, outras três dimensões 
a serem consideradas pela intervenção pública: financeira, fundiária e urbanística. 

Estratégia de implementação: existem, atualmente, duas necessidades básicas no Estado: uma 
qualitativa, que é bem notada nos pequenos e médios municípios, a outra quantitativa, nos maiores 
centros urbanos. Para implementação do Programa é necessário elaborar um raio-X do perfil 
(cadastros sociais) das famílias, para o qual serão buscadas parcerias com órgãos públicos nos níveis 
municipal, estadual e federal, com entidades civis organizadas (cooperativas, associações de classes, 
ONG´s, sindicatos e outros) e, também, instituições financeiras. 

8.8.3.2 - Programa 36 - Desenvolvimento Urbano 

Unidade gestora: Agência de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Tocantins - 10210. 

Outros órgãos: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas), Instituto Social Divino Espírito Santo 
(Prodivino), Secretaria da Infra-Estrutura (Seinf), Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil, prefeituras municipais, entre outros. 

Objetivo: melhorar as condições de habitabilidade de cidades em condições precárias, reduzir riscos 
mediante sua urbanização e a regularização fundiária, integrando-as ao tecido urbano. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: populações urbanas das cidades precárias. 

Justificativa: a extensão e melhoria dos serviços urbanos para essa clientela será um poderoso 
instrumento de redução de desigualdades sociais, pois as maiores necessidades habitacionais, de água, 
esgoto, infra-estrutura e serviços urbanos estão concentradas nas populações urbanas das cidades 
precárias cuja renda familiar é inferior a 3 salários mínimos. Para alcançar esse objetivo será estendida 
às transferências voluntárias do Estado para municípios, no período 2004 a 2007, a metodologia e a 
concepção dos programas com recursos do Tesouro Estadual e da União, segundo as quais várias 
modalidades de intervenção podem ser combinadas para atender a clientelas específicas. 

Estratégia de implementação: o Governo Estadual coordenará ações setoriais de habitação, 
saneamento ambiental, infra-estrutura, e serviços urbanos, a fim de produzir ganhos de escala no 
equacionamento de problemas urbanos, especialmente os voltados às populações de baixa renda. A 
implantação de projetos urbanos nas regiões críticas depende essencialmente do equacionamento 
financeiro desses investimentos; A alavancagem de financiamentos externos e internos em 
complementação aos recursos de contrapartida do Estado e municípios contará com o apoio do 
Governo Federal. 
                                                 
222 BRASIL (2001). 
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8.8.3.3 - Programa 39 - Saneamento, Cidadania e Progresso 

Unidade gestora: Agência Estadual de Saneamento - 30630. 

Outros órgãos: Secretaria da Saúde (Sesau), Secretaria da Infra-Estrutura (Seinf), Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa), Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração 
Nacional, Ministério do Meio Ambiente e prefeituras municipais do Estado do Tocantins. 

Objetivo: promover a melhoria das condições de saneamento ambiental no Estado, contribuindo para 
a proteção à saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento social e econômico das áreas urbanas e 
rurais (distritos, vilas e povoados). 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: população do Estado. 

Justificativa: a Agência Estadual de Saneamento deverá buscar recursos necessários ao custeio dos 
investimentos demandados para construir e montar a estrutura física e para manter, produzir e operar 
as ações dentro das metas pré-estabelecidas, para garantir o suprimento e a qualidade da água de 
abastecimento público, a destinação adequada dos esgotos domésticos, dos resíduos sólidos, e das 
condições sanitárias domiciliares, com sustentabilidade. 

Estratégia de implementação: os critérios de elegibilidade se devem ao fato da inexistência, 
deficiência ou insuficiência das ações de saneamento no Estado do Tocantins. Áreas desprovidas de 
infra-estrutura, área com maior incidência de doenças evitáveis por ações de saneamento (dengue, 
diarréias, etc.) e áreas com menor custo-benefício. O Programa será implementado de forma 
descentralizada com parcerias: i) nos investimentos para implantação, ampliação e melhorias das 
estruturas físicas, com os recursos sendo oriundos de programas e projetos especiais dos três níveis de 
governo; no nível federal, oriundo do Orçamento Geral da União; no nível estadual, oriundo do 
Orçamento do Estado e da Companhia de Saneamento do Tocantins (Saneatins); no nível municipal é 
oriundo do orçamento municipal e os gerados pelas receitas dos serviços de saneamento arrecadados; 
ii) Os recursos necessários à sustentabilidade dos sistemas deverão ser consolidados por meio de 
mecanismos permanentes de financiamento no SUS, nos serviços de água e esgoto e no orçamento do 
Município. A responsabilidade pelo gerenciamento das ações caberá à Agência Estadual de 
Saneamento - (Agesan)/TO, enquanto que a execução ficará a cargo da Secretaria da Infra-Estrutura. 

8.8.3.4 - Programa 83 - Tocantins Joga Limpo 

Unidade gestora: Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente - 13010. 

Outros órgãos: Ministério Público Estadual (MPE), Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), 
Secretaria de Saúde (Sesau). 

Objetivo: promover a melhoria na qualidade de vida das comunidades, através de incentivo e apoio ao 
poder público municipal na implementação de ações ordenadas para gestão dos resíduos sólidos, 
estimulando a ampliação e otimização dos serviços de limpeza urbana, bem como a preservação 
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ambiental. 

Tipo de programa programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: comunidade em geral, setor governamental e setor privado produtivo. 

Justificativa: A geração indiscriminada, o acondicionamento e a disposição inadequada dos resíduos 
sólidos nos municípios constituem fontes constantes de poluição ambiental, tendo como conseqüência 
o prejuízo à qualidade de vida da comunidade local. A implementação de ações que visam orientar a 
geração, acondicionamento, tratamento e destinação final dos resíduos são fatores primordiais para a 
reversão do quadro, cada vez maior, de degradação ambiental, proporcionando aos órgãos gestores da 
limpeza urbana condições favoráveis ao adequado gerenciamento dos resíduos no Estado. A não 
implantação deste Programa poderá agravar, ainda mais, a poluição ambiental causada pela geração 
indiscriminada e pela destinação final inadequada dos resíduos, ocasionando danos á qualidade de vida 
da comunidade, como doenças, o uso de água não potável, etc. A existência de lixões e o despreparo 
dos municípios para o planejamento e controle das ações de gestão dos resíduos são fatores que vêm 
justificar a implantação deste Programa. 

Estratégia de implementação: a implementação das ações previstas neste Programa será realizada de 
forma direta, em parceria com a administração pública municipal. Serão priorizados os municípios que 
possuem ações previstas ou executadas de forma integrada com a comunidade local, visando a 
erradicação de lixões, a elaboração e implementação de planos municipais de gerenciamento de 
resíduos sólidos, o apoio a inserção social e organização de catadores, com estímulo a implementação 
da coleta seletiva, e a formação de fóruns municipais do lixo, propiciando o controle social das ações 
previstas. Cabe ao Naturatins a parceria de fiscalização e controle, no acompanhamento das ações 
previstas e implementação do banco de dados sobre os resíduos sólidos. O Ministério Público Estadual 
(MPE) e a Secretaria da Saúde (Sesau) serão parceiros na orientação e acompanhamento da 
implementação do programa, ajustando condutas (MPE) e acompanhamento sanitário (Sesau). 

8.9 - Trabalho e emprego 

8.9.1 - Diretriz geral 

O trabalho e o emprego devem ser objetivos permanentes a serem perseguidos. Emprego decente 
pressupõe relações de trabalho democráticas, organizações sindicais autênticas e livres, respeito aos 
direitos sociais, combate a todas as formas de discriminação, combate ao trabalho degradante e 
infantil, combate aos acidentes e doenças do trabalho e o estabelecimento de políticas públicas de 
emprego ativas: programas de geração de emprego e renda, economia solidária, qualificação 
profissional, intermediação de mão-de-obra e ampliação do Seguro-Desemprego. 

O Ministério do Trabalho e Emprego deve ser um indutor e idealizador de ações que culminem com a 
criação de emprego e renda, assumindo, em articulação com os demais ministérios, o seu papel de 
ativo formulador estratégico das políticas geradoras de emprego e renda, com a participação de todos 
os atores sociais. Deve haver uma soma de esforços para o combate ao desemprego, mal deste início 
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de século que tem como conseqüências diretas a fome, a violência e a miséria. 

8.9.2 - Interlocução com a sociedade civil e demais órgãos do Governo 

A participação da sociedade é o que traz legitimidade às novas propostas. Ao Estado cabe ouvir 
empregados e empregadores, na busca de soluções negociadas, de forma que todos ganhem. 

Também cabe ao Estado uma atuação mais determinada na proteção dos direitos dos trabalhadores, 
assumindo a defesa dos seus interesses em todos os conselhos e fóruns nos quais as discussões e as 
decisões tragam impacto sobre o trabalho e a renda. 

Algumas iniciativas que o Ministério do Trabalho e Emprego implementará: 

• instalação do Fórum Nacional do Trabalho, com participação das entidades representativas de 
empregadores e trabalhadores, para discussão da modernização das relações de trabalho e sindical. 
Tratará inicialmente dos seguintes temas: 

- ratificação da Convenção 87 da OIT223;  

- imposto sindical e sustentação financeira das entidades sindicais; 

- legislação das garantias sindicais; 

- sistema de relações de trabalho; 

- direitos mínimos e direitos negociados, e; 

- poder normativo da Justiça do Trabalho. 

• revitalização do controle social com a participação dos atores sociais envolvidos (governo, 
trabalhadores e empregadores) na definição das políticas públicas de emprego no Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), por meio dos conselhos estaduais e 
municipais de emprego; 

• busca de alternativas de políticas de geração de emprego e renda que considerem as vocações 
locais. O Ministério deve ser o indutor das políticas de emprego, em contínuo diálogo com 
comissões municipais e estaduais de emprego. Para tanto, será elaborado projeto de lei tornando 
obrigatória a instituição desses conselhos como condição para o repasse de recursos do Fundo de 
Assistência ao Trabalhador (FAT);  

• diálogo e interlocução permanente com as secretarias estaduais e municipais de trabalho visando a 
uma melhor sinergia na implementação de políticas públicas de emprego e demais atividades do 
Ministério (fiscalização, saúde e segurança no trabalho, relações de trabalho). Estabelecimento de 
um canal permanente com o Fórum Nacional de Secretários do Trabalho (Fonset) para divulgar e 
integrar todas as experiências positivas nesse campo; 

• participação nas decisões econômicas como guardião das políticas de geração de emprego e renda e 

                                                 
223 Organização Internacional do Trabalho. 
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dos recursos do FAT e do FGTS224, atuando ativamente em todos os fóruns do Governo e buscando 
incluir metas de geração de emprego e renda; 

• participação ativa nas discussões sobre as reformas tributária e previdenciária, visando ampliar o 
trabalho e o emprego e diminuir o trabalho informal, e ; 

• estímulo à prática do balanço social e da responsabilidade social. 

8.9.3 - Políticas públicas e programas renovados 

A presença mais ativa do Ministério do Trabalho e Emprego na formulação e na implementação de 
políticas de geração e proteção do trabalho demandará a criação de novos programas e a reestruturação 
de alguns já existentes, bem como outras iniciativas: 

• Programa de Estímulo à Economia Solidária: fortalecerá os negócios familiares, cooperativos e 
associativistas, tendo como premissas básicas: 

- o conceito de desenvolvimento local sustentável e solidário; 

- o incentivo à política de microfinanças e ao cooperativismo de crédito, redirecionando programas 
de crédito do Codefat, como o Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger) - Urbano e 
Rural - e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); 

- o suporte à inovação tecnológica, capacitação, assistência técnica e incubação; A diferenciação de 
políticas tributária e previdenciária; 

- estímulo ao acesso de pequenos empreendimentos a mercados nacionais e internacionais; 

- articulação de uma ação integrada de ministérios, órgão públicos e organizações da sociedade 
para alavancar a economia solidária, com a criação do Conselho Nacional de Economia Solidária. 

• Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens: a criação de oportunidades 
de emprego para os jovens será uma das tarefas fundamentais do Ministério do Trabalho e 
Emprego, com ampla participação da sociedade civil no Fórum Nacional de Emprego e Renda. A 
implantação, o acompanhamento e a fiscalização deste Programa serão tarefas a serem cumpridas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A contratação do primeiro emprego para jovens deverá ser 
incentivada; 

• reforço às ações de fiscalização: 

- imediata realização de concurso para o preenchimento de vagas para auditores-fiscais do trabalho 
e de saúde e segurança;  

- obrigatoriedade do registro eletrônico dos empregados (CAGED225 eletrônico) e as informações 
do FGTS;  

- ampliação do valor das multas, que estão defasadas, por meio da elaboração de uma nova 

                                                 
224 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
225 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 
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legislação, e; 

- desenvolvimento e ampliação da fiscalização eletrônica, possibilitando o cruzamento de dados 
(registro em carteira; Comunicação de Acidente de Trabalho226; recolhimento de FGTS; registro em 
Dívida Ativa) para identificar infrações e coibir a prática da corrupção. 

• integração de programas: o Seguro-Desemprego, a intermediação de mão-de-obra e qualificação 
profissional passarão a atuar de forma integrada a partir de 2003. Para tanto, as seguintes ações 
serão implementadas: 

- articular uma rede nacional de agências públicas, tendo como base o Sistema Nacional de 
Emprego (SINE), para atender ao trabalhador, assegurando a obtenção do Seguro-Desemprego, 
o acesso às vagas do mercado de trabalho (intermediação), à qualificação e à carteira de 
trabalho, e; 

- reformular a política de qualificação e requalificação do trabalhador, instituindo um programa 
nacional de qualificação profissional integrado com as políticas de educação básica, educação 
profissional e o Sistema “S”, tendo os SINE como porta de entrada. 

• Fundacentro: a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina no Trabalho 
(Fundacentro) deve retomar seu papel de órgão de pesquisa para subsidiar as ações de governo no 
campo da normalização, da inspeção e da capacitação em segurança e saúde no trabalho. 

• Seguro-Desemprego: o programa de governo prevê a ampliação da abrangência do Seguro-
Desemprego. O Ministério do Trabalho e Emprego deverá capitanear a elaboração e a negociação 
de nova legislação, que considerará a necessidade de articulação da concessão do benefício do 
Seguro-Desemprego com o conjunto das políticas de geração de emprego, renda e assistência 
fiscal; 

• Programa Abono Salarial: funciona efetivamente como um 14º salário ao trabalhador de mais 
baixos salários e terá continuidade; 

• Plano Nacional de Qualificação Profissional (Planfor): será alterado em seus princípios e conceitos 
básicos para ganhar em eficiência e, especialmente, em eficácia social. Deverá ser integrado com 
os programas de intermediação de mão-de-obra e Seguro-Desemprego e atuar mais próximo dos 
municípios; 

• intermediação de mão-de-obra: para superar as deficiências que impedem que a intermediação de 
mão-de-obra sirva a trabalhadores e a empregadores de maneira adequada, há necessidade de 
reformular o Programa e melhorar sua integração com o programa de qualificação. Serão investidos 
mais recursos na informatização e no gerenciamento do sistema; 

• Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger): tanto o Proger Urbano, que financia micro e 
pequenos empreendedores privados, como o Proger Rural, que se destina ao financiamento de 

                                                 
226 CAT. 



Zoneamento Ecológico-Econômico  Programa de Gestão Territorial - Norte do Tocantins 
 

 272

pequenos e miniprodutores rurais, deverão receber mais recursos que anteriormente, a fim de 
incrementar a política pública de combate ao desemprego nas grandes regiões metropolitanas e na 
zona rural; 

• Programa de Promoção do Emprego e Qualidade de Vida do Trabalhador (Protrabalho): é 
necessário avaliar os impactos do programa, operado pelo Banco do Nordeste com recursos do 
FAT. Além de buscar melhor integração com outros fundos, como Finor227, Finam228, FGTS, será 
analisada a possibilidade de se estabelecer spread diferenciado para investimentos intensivos em 
geração de postos de trabalho, os destinados a fortalecer as exportações e a substituir importações, 
para as médias e pequenas empresas, as empresas nacionais e os setores intensivos em tecnologia; 

• Programa de Expansão do Emprego e Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 
(Proemprego): tanto quanto o Protrabalho, não há uma mensuração do volume de novos empregos 
diretos e indiretos gerados. O importante é que haja o acompanhamento e a aferição, por todos os 
atores sociais, dos resultados desses investimentos, que devem ser discutidos nos conselhos de 
desenvolvimento regional, com a participação das comissões estaduais e municipais de emprego; 

• uma nova administração de recursos dos programas de geração de emprego e renda: reformulação e 
integração destes programas e dos investimentos do FAT/FGTS/fundos constitucionais com vistas 
à coordenação e à dinamização das ações. Será realizado um Orçamento de Investimento dos 
recursos extra-orçamentários do FAT, instrumento que, combinado ao orçamento do FGTS, 
possibilitará ao Ministério do Trabalho e Emprego promover a consideração do tema geração de 
emprego nas discussões governamentais sobre o financiamento do desenvolvimento, contribuindo 
para melhor integrá-los. Todos os programas financiados pelo FAT, agenciados por outros órgãos 
do Governo e bancos oficiais deverão ser permanentemente acompanhados e fiscalizados pelo 
Codefat e por comissões estaduais e municipais de emprego; 

• Programa de Redução dos Acidentes de Trabalho: as diretrizes de atuação deste Programa foram 
traçadas valorizando a negociação tripartite. Além de continuar com esse programa de redução dos 
acidentes fatais, o Ministério buscará combater as doenças do trabalho, notadamente aquelas 
decorrentes do setor de serviços, principalmente as dos esforços repetitivos (DORT229/LER230). Isso 
deverá ser feito de forma integrada com os ministérios da Saúde e da Previdência Social, com o 
subsídio técnico da Fundacentro. O Ministério deverá fortalecer a negociação no local de trabalho 
por intermédio das CIPA231, um instrumento eficaz para a redução de todo tipo de acidente. O 
Ministério, juntamente com a Fundacentro e outros órgãos da Administração Federal, iniciará um 
programa voltado para o incentivo à adoção de medidas e ações permanentes de proteção à saúde e 
segurança do trabalhador do setor público. Por fim, o projeto de um Código Nacional de Segurança 
e Saúde no Trabalho será retomado e analisado; 

                                                 
227 Fundo de Investimento do Nordeste. 
228 Fundo de Investimento da Amazônia. 
229 Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho. 
230 Lesão por Esforço Repetitivo. 
231 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
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• Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): a redução do trabalho infantil tem grande 
relevância social, pela eliminação do fator primordial no ciclo que condena a criança que ingressa 
precocemente no trabalho a uma situação de miséria na fase adulta. Essa iniciativa será associada a 
um programa nacional de Bolsa-Escola e outras ações como o combate à fome, além da 
intensificação da fiscalização; 

• Programa Trabalho Legal: o Programa visa combater o trabalho informal. Para garantir uma maior 
formalização do trabalho, é necessária uma ação fiscal mais efetiva, com a realização de novos 
concursos de auditores-fiscais. Além disso, o Ministério focalizará a fiscalização sobre a 
terceirização em todos os níveis, com vistas a diminuir a informalidade e melhorar a proteção 
social; 

• Programa de Erradicação do Trabalho Escravizador e Degradante: o Ministério vai apoiar 
proposições legislativas que venham a coibir a exploração de mão-de-obra escrava e intensificar as 
ações do grupo de fiscalização móvel; 

• Programa Brasil, Gênero e Raça: na atual gestão, será definida uma coordenadoria que cuidará do 
combate a toda e qualquer forma de discriminação. Serão institucionalizados os núcleos de 
promoção da igualdade nas Delegacias Regionais do Trabalho; 

• FGTS: o Ministério deverá combater com mais ênfase a sonegação, com o reforço de novos 
auditores-fiscais e a obrigatoriedade legal, a ser estabelecida, da prestação de informações 
informatizadas sobre o pagamento do FGTS. A programação de investimentos do FGTS será 
integrada às demais políticas públicas; 

• Codefat / conselhos estaduais e municipais de emprego: o Programa do Governo Federal dá ênfase 
ao combate ao desemprego com a integração dos fundos hoje existentes. Nesse sentido, faz-se 
necessária maior integração entre os conselhos e os órgãos governamentais. É importante que o 
Codefat tenha representação nos Conselhos Nacionais de Políticas Regionais para a efetivação e a 
intensificação de programas de geração de emprego e renda, sem superposições; 

• desenvolvimento de estudos, análises e ações de inserção na política internacional, em articulação 
com o Ministério das Relações Exteriores, visando principalmente ao aprofundamento das relações 
com a OIT e o Mercosul; 

• combate rigoroso e sem tréguas a todas as formas de corrupção, como um princípio de ética, de 
geração de emprego decente e para o incentivo de investimentos externos no País, e; 

• Integração ao Programa Fome Zero, incentivando a ampliação do Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT). 

8.9.4 - Programas estaduais correlacionados 

8.9.4.1 - Programa 41 - Desenvolvimento Agrário 

Unidade gestora: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 33010. 
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Outros órgãos: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), Instituto de 
Terras do Estado do Tocantins (Itertins). 

Objetivo: promover o desenvolvimento rural, tendo por fundamento o fortalecimento da 
agricultura familiar e dos pequenos e mini-produtores rurais, como segmentos geradores de 
emprego e renda e financiar o acesso a terra para agricultores sem terra ou com pouca terra, 
bem como os investimentos necessários para a estruturação de suas unidades produtivas, para 
capacitação e assistência técnica, com foco na agricultura familiar. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Contínuo? sim. 

Publico alvo: agricultores familiares. 

Justificativa: atacar as causas do êxodo rural e aproveitar a grande capacidade da agricultura familiar 
em absorver mão de obra e gerar renda no campo, responsável pela produção de mais de 50% dos 
alimentos básicos (arroz, milho, feijão, mandioca, etc.). A estrutura agrária do Estado é caracterizada 
pela existência de latifúndios improdutivos, grandes áreas de lavouras mecanizadas e por pequenas 
propriedades com baixa capacidade produtiva. Essa estrutura tem prejudicado o desenvolvimento do 
meio rural, causando o desemprego no campo, diminuição da renda dos pequenos produtores e 
aumento do número de famílias sem terra ou com pouca terra, agravando, com isso, a situação social e 
econômica dessa população. Portanto, a falta de acesso a terra tem sido um sério obstáculo para o 
desenvolvimento social e econômico do Estado, sendo de fundamental importância a adoção de 
políticas que viabilizem o acesso à terras para essas famílias rurais, promovendo uma melhor 
distribuição de terra e conseqüente desenvolvimento social. 

Estratégia de implementação: realizar palestras e encontros, como forma de disseminação do 
conhecimento dos programas Pronaf e crédito fundiário, facilitando a forma de acesso aos seus 
benefícios, junto as entidades envolvidas. 

8.9.4.2 - Programa 80 - Comunidades Tradicionais 

Unidade gestora: Secretaria do planejamento e Meio Ambiente - 13010. 

Objetivo: promover a melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais extrativistas através 
do apoio a sua organização produtiva e social, considerando sua base cultural e conhecimentos 
acumulados. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: comunidades tradicionais e extrativistas. 

Justificativa: o Estado do Tocantins conta com dezenas de grupos tradicionais, que incluem, entre 
outros, quebradeiras de coco, etnias indígenas e quilombolas. O território de tais populações vêm 
sendo ocupado de forma a restringir o direito de acesso e de uso dos recursos naturais, fatores 
essenciais a sua sobrevivência e integridade cultural. Desta forma, a não implantação deste Programa, 
prejudicando o apoio a ações que promovam uma melhoria de vida das populações, torna-se prejuízo 
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ao desenvolvimento eqüitativo social e econômico do Estado. A baixa organização social das 
comunidades alvo do Programa é um fator desfavorável à implementação deste. 

Estratégia de implementação: a implementação do Programa se dará de forma direta pela instituição 
gestora, com apoio técnico institucional às comunidades tradicionais com vista à capacitação técnica e 
apoio ao fortalecimento organizacional destas comunidades. Devem ser beneficiadas, prioritariamente, 
as comunidades que apresentem um processo, mesmo que primário, de organização e de 
desenvolvimento de ações para geração de emprego e renda, mediante o estabelecimentos de parcerias 
com instituições governamentais para promoção social destas. 

8.9.4.3 - Programa 88 - Desenvolvimento Regional Sustentável 

Unidade gestora: Secretaria do planejamento e Meio Ambiente - 13010. 

Outros órgãos: Secretaria da Infra-Estrutura (Seinf), Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado do Tocantins (Dertins). 

Objetivo: contribuir para o aumento do padrão de vida das comunidades regionais, por meio da 
melhoria do acesso aos mercados, às oportunidades de trabalho, à infra-estrutura e aos serviços 
sociais, ao mesmo tempo em que assegura o uso sustentável dos recursos naturais e a proteção de 
ecossistemas frágeis, sempre contando com a participação da sociedade na seleção e acompanhamento 
da execução dos investimentos, garantidas a transparência e a governabilidade. 

Tipo de programa: programas de gestão de políticas públicas .Temporal? sim. 

Publico alvo: associações rurais e entidades de classe, comunidade e serviço público municipal. 

Justificativa: formulado em 1999 como uma continuidade do projeto de reestruturação e 
gerenciamento de conservação da malha rodoviária do estado (Loan 3714-BR). A partir de 2002 o 
projeto evoluiu-se para uma maior abrangência em termos de áreas de atuação, visto que a integração 
de ações de planejamento, meio ambiente e infra-estrutura com participação social são 
interdependentes na busca do desenvolvimento sustentável. Aborda a questão do território e 
prioritariamente, quatro regiões do Estado: Sudeste (Arraias, Taguatinga, Dianópolis, Natividade e 
Paranâ), Norte (Bico do Papagaio), Nordeste (Goiatins e Pedro Afonso) e Leste (Jalapão) 

Data inicio: 01/01/2004. 

Data final: 31/12/2008. 

Estratégia de implementação: será executado de forma multisetorial, envolvendo a Seplan, a Seinf e 
o Dertins. foram estabelecidos três macrocomponentes: a) planejamento e gestão do desenvolvimento 
regional e local; b) consolidação do sistema de proteção ambiental e gestão territorial; e c) 
melhoramento e conservação de rodovias estaduais e municipais. 

8.9.4.4 - Programa 96 - Desenvolvimento Regional do Sudeste - Pró Sudeste 

Unidade gestora: Secretaria do planejamento e Meio Ambiente - 13010. 

Outros órgãos: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 
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Objetivo: contribuir para a implantação de processos de desenvolvimento local sustentável, com 
ênfase no desenvolvimento produtivo difuso na região Sudeste do Tocantins 

Tipo de programa programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: atores sociais, organizações, segmentos produtivos, prefeituras municipais. 

Justificativa: baixo nível de capital humano e social, aliado às demandas por apoio na formação e 
fortalecimento de organizações de produtores na diversificação e agregação de valor ao produto local e 
nas carências identificadas para a institucionalização da gestão participativa. 

Data inicio: 01/01/2004. 

Data final :30/06/2004. 

Estratégia de implementação: serão realizadas a organização e capacitação de recursos humanos, 
organizações e segmentos produtivos. Apoio a segmentos produtivos e arranjos produtivos locais com 
implantação iniciada. Apoio para a institucionalização e articulação institucional. A sua execução será 
descentralizada. 

8.9.4.5 - Programa 115 - Valorização da Agricultura Familiar: Organizar, Produzir e Agregar 

Unidade gestora: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - 34490. 

Outros órgãos: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas), Secretaria da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seagro), Banco da Gente. 

Objetivo: promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar visando a inclusão social e 
a fixação das famílias no meio rural. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: agricultores familiares. 

Justificativa: no setor produtivo, em especial no segmento da agricultura familiar, o cenário 
construído através das audiências públicas realizadas nas várias regiões do Estado aponta para a 
crônica insuficiência e ineficiência da assistência técnica. Basicamente, a partir deste problema central 
decorrem as más condições de vida dos agricultores familiares, a desorganização social da agricultura 
familiar, a baixa produtividade, a pouca diversificação das atividades agropecuária, a insuficiência de 
mão-de-obra qualificada, a capacidade ociosa das agroindústrias existentes, a dificuldade de acesso 
aos canais de comercialização e as dificuldades de acesso ao crédito rural. Caso não seja 
disponibilizada uma assistência técnica suficiente e eficiente para a organização social, produção, 
verticalização, agregação de valor e comercialização o resultado será uma estagnação deste importante 
setor, com a conseqüente diminuição de emprego e renda, e o aumento do êxodo rural. Por outro lado, 
existe uma política agrária federal no sentido de fortalecer a agricultura familiar, apoiando 
financeiramente as ações do Estado quanto a assistência técnica e extensão rural. 

Estratégia de implementação: as ações serão conduzidas pelas unidades municipais do Ruraltins, 
apoiadas pelas unidades regionais e estadual. Para isso estas unidades deverão ser fortalecidas quanto 
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a recursos humanos (quantitativamente e qualitativamente), recursos físicos (veículos, espaço físico 
adequado, equipamentos e informatização) e recursos financeiros para implementação de 
metodologias participativas e de maior abrangência por parte dos agricultores familiares das 
tecnologias disponibilizadas. As responsabilidades no gerenciamento, na execução e na avaliação de 
resultados das ações caberão às unidades regionais e a cada coordenador responsável pelas mesmas. A 
implementação das ações será feita de forma direta, mas buscar-se-á parcerias com órgãos federais 
(Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
INCRA, Embrapa e agentes financeiros oficiais, órgãos estaduais (Seagro, Setas, Seplan, Prodivino, 
Banco da Gente, Naturatins e Sictur), prefeituras municipais e organizações não governamentais. 

8.9.4.6 - Programa 119 - Regularização de Terras Públicas 

Unidade gestora: Instituto de Terras do Estado do Tocantins (Itertins) - 34510. 

Outros órgãos: Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Secretaria do Planejamento e Meio 
Ambiente (Seplan), Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), Procuradoria Geral do Estado (PGE). 

Objetivo: aumentar o número de imóveis regularizados, permitindo ao pequeno e médio produtor 
rural maior acesso às linhas de crédito, bem como atualizar o cadastro nacional de imóveis rurais. 

Tipo de programa programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: pequenos e médios produtores rurais do Estado do Tocantins. 

Justificativa: o Estado do Tocantins tem um grande número de propriedades rurais necessitando de 
regularização fundiária para que o produtor rural consiga acessar o crédito das instituições financeiras 
e os programas voltados para a produção agrícola, bem como o acesso ao licenciamento ambiental. 
Desta forma, a regularização fundiária está diretamente relacionada com o aumento da produção 
agropecuária do Estado. 

Estratégia de implementação: a regularização fundiária do Estado é a finalidade precípua do Itertins, 
onde todas as suas ações convergem para o seu atendimento. Para alcançar esta meta torna-se 
necessário a arrecadação e matrícula das terras devolutas pelo Estado, seguida da medição, 
demarcação e vistoria ocupacional, para compor os processos de regularização fundiária, culminando 
com a efetivação da entrega do documento titulatório. Para otimizar ação de cadastro rural no território 
tocantinense está sendo celebrado um convênio entre o Itertins e o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. Na ação de desapropriação há parcerias com outros órgãos, como Naturatins, Seplan, SRH e 
PGE. 

8.9.4.7 - Programa 142 - Geração de Renda 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: associações, prefeituras, ONG's, Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do 
Tocantins (Ruraltins) e outros. 

Objetivo: promover a inserção de pessoas e famílias de baixa renda no mercado de trabalho criando 
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oportunidades de emprego e renda. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social. 

Justificativa: no Estado do Tocantins, mais de 80% dos municípios possui população inferior a 
10.000 habitantes, 5,88% dessas pessoas recebem até ½ salário mínimo de renda mensal e 21,42% 
dessas não possuem rendimentos (IBGE / PNAD, 2000). Contrariando esta realidade social 
constatada, o Estado possui rico potencial produtivo que necessita ser explorado e racionalizado para o 
desenvolvimento dessas comunidades carentes. A ausência de emprego e renda gera forte dependência 
da população em relação ao poder público. Tornam-se comuns os pedidos de cestas básicas, 
passagens, remédios e outros feitos por pessoas carentes às prefeituras. Daí, a necessidade de 
implantação e revitalização através do Programa Geração de Renda nos municípios, minimizando a 
vulnerabilidade social bem como a desoneração da política de assistência social. 

Estratégia de implementação: as ações serão desenvolvidas tendo como critério de elegibilidade a 
vocação econômica dos municípios para o desenvolvimento das ações, de forma direta, tendo como 
parceiros as prefeituras municipais, associações, ONG`s, Ruraltins, entre outros. Os mesmos farão a 
triagem das famílias a serem contempladas pelo Programa, sendo o critério de inserção famílias com 
renda per capita inferior a ½ salário mínimo. 

8.9.4.8 - Programa 155 - Tocantins Solidário 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: prefeituras municipais, Secretaria de Saúde (Sesau), Provida e ONG'S. 

Objetivo: promover ações de capacitações educativas e promoção humana, visando a inclusão das 
famílias assistidas pelas ações de combate à fome, bem como construir um novo modelo de trabalho 
voluntário. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: Famílias assistidas, ONG´s e voluntários. 

Justificativa: o público assistido pelos inúmeros programas desta Secretaria vivenciam situação de 
vulnerabilidade e exclusão social; existe ainda na rede a participação de pessoas e ONG´s que 
executam atividades voluntárias, contribuído para a realização das ações, especialmente as de combate 
à fome e desnutrição; entretanto, esta parcela de contribuição não atende satisfatoriamente as 
necessidades inerentes ao trabalho; registra-se também, a situação de vulnerabilidade e exclusão social 

das famílias assistidas; daí a necessidade da realização de propostas educativas e promoção humana e 
da melhoria do trabalho voluntário. 

Estratégia de implementação: o Programa será implantado nos municípios por etapas previamente 
definidas, em parceria com organismos afins a partir das prioridades inerentes de cada setor de 
atuação: prefeituras/Sesau/Provida e ONG´s; na primeira etapa será realizada uma reunião com os 
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parceiros para definição do cronograma de atividades, com definição de competências e 
responsabilidades de cada um e posteriormente o início da execução das atividades, tais como: 
reuniões, palestras, oficinas, cursos de capacitação, seminários e outros, e assim, finalizando com 
avaliação de resultados. 

8.10 - Proteção à criança e ao adolescente 

8.10.1 - Introdução 

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente232 (ECA), em 1990, o Brasil passou a 
ocupar um lugar de destaque como sendo um dos países com os marcos legais dos mais avançados do 
mundo. Entretanto, as crianças e os adolescentes continuam a ser a parcela da população brasileira 
mais exposta à violação dos direitos. Maus tratos, abuso e exploração sexual, trabalho infantil, 
desaparecimento, fome e abandono são ocorrências cotidianas da vida dessa população. 

Assim, como condição essencial para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes 
brasileiros, é necessário canalizar esforços para a concretização de todos os princípios preconizados 
pelo ECA. É importante, nesse sentido, conceder especial atenção às ações que visam o fortalecimento 
do Sistema de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, promovendo uma real integração entre 
os órgãos do poder público (órgãos de segurança pública, poder judiciário e defensorias públicas) e da 
sociedade civil (Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos e Centros de Defesa). 

Observando-se o perfil dos adolescentes em conflito com a lei, constata-se que, na maior parte dos 
casos, esses jovens são do sexo masculino, não trabalham e não estudam, são afrodescendentes, 
usuários de drogas e vivem em famílias pobres, cujo rendimento médio mensal não ultrapassa a dois 
salários mínimos. Como agravante é importante destacar que 80% dos jovens brasileiros vivem em 
áreas urbanas pobres com graves problemas estruturais que se evidenciam principalmente nas 
periferias das cidades: ausência de domicílios adequados; água e luz muitas vezes obtidas com 
ligações clandestinas; lixo a céu aberto; inexistência de praças, quadras de esporte e de opções de 
lazer; precário atendimento de saúde, entre outros. Diante de condições de vida tão precárias, são estas 
crianças e adolescentes da periferia que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, em 
relação à violação dos direitos. 

Garantir escola de qualidade é a principal estratégia para proteger crianças e adolescentes da 
marginalidade, da violência e do crime. Mas, isoladamente, não é suficiente. Assim, é também 
fundamental ampliar as alternativas de esporte, lazer e cultura para esta população. 

8.10.2 - Diretrizes 

1) promoção de políticas emergenciais e estruturais que garantam a presença do Estado nas regiões 
com comunidades mais fragilizadas; 

2) promoção de parcerias com a sociedade civil para implementação e gestão de programas capazes 
de enfrentar com o crime; 

                                                 
232 BRASIL (1990). 
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3) viabilização do acesso das crianças e dos adolescentes à educação, cultura, saúde, esporte e 
lazer, com qualidade e efetividade; 

4) estabelecimento de políticas de valorização do primeiro emprego e da ocupação; 

5) priorização de ações para a oferta de qualificação e ocupação aos jovens que estejam entrando 
no mercado de trabalho; 

6) estabelecimento de políticas de democratização do acesso das crianças e do adolescente ao 
conhecimento e às novas tecnologias; 

7) orientação das políticas de proteção social, tendo como referência a família e priorizando as mais 
vulneráveis; 

8) viabilização de sustentabilidade e continuidade das políticas voltadas às crianças e adolescentes 
vulneráveis; 

9) priorização da arte, cultura, esporte e lazer na formulação das políticas voltadas a retirar crianças 
e adolescentes da marginalidade; 

10) promoção da permanência da criança e do adolescente na escola em regime integral; 

11) erradicação da exploração sexual das crianças e dos adolescentes; 

12) erradicação do trabalho infantil; 

13) humanização dos centros de atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas e em conflito 
com a lei; 

14) reformulação da concepção das instituições de reabilitação dos adolescentes em conflito com a 
lei. 

8.10.3 - Programas estaduais correlacionados 

8.10.3.1 - Programa 31 - Valorização da Juventude 

Unidade gestora: Secretaria da Juventude (Sejuv) - 43010. 

Objetivo: contribuir para a valorização do jovem tocantinense, atendendo suas necessidades básicas  

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

Publico alvo: Jovens entre 15 e 29 anos  

Justificativa: 60% da população tocantinense é composta de jovens; muitos são os desafios e as 
mudanças próprias desse período, o que pode incorrer no envolvimento de muitos jovens em 
comportamento de risco. Para que esse período possa ser saudável, faz-se necessário a intervenção do 
Estado, no sentido de reduzir os riscos aos quais essa faixa etária encontra-se exposta; é necessário a 
valorização da juventude, visando garantir ações voltadas para o crescimento pessoal e profissional 
dos mesmos, transformando-os em empreendedores geradores de progresso e auto-inclusão. 

Estratégia de implementação: o Programa acontecerá de forma direta, tendo como critérios para a 
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participação, jovens de baixa renda, em situação de risco. As ações serão implantadas e 
implementadas em parcerias com prefeituras, organizações não governamentais ou sem fins lucrativos, 
organizações de juventude e lideranças. Responsabilidades dos parceiros: Sejuv: planejamento, 
organização e execução das ações; prefeituras, ONG's, organizações de juventude e lideranças: 
articulação local e execução das ações em nível municipal. 

8.10.3.2 - Programa 33 - Gestão de Políticas de Juventude 

Unidade gestora: Secretaria da Juventude (Sejuv) - 43010. 

Objetivo: viabilizar e implementar ações concretas para assegurar a participação da juventude e da 
sociedade na construção de políticas de juventude. 

Tipo de programa: programas de gestão de políticas públicas. Continuo? não. 

Publico alvo: jovens entre 15 e 29 anos  

Justificativa: 60% da população tocantinense é composta por jovens. Diante desse dado é necessário 
entendermos a verdadeira relevância e urgência da existência de políticas públicas voltadas para esse 
seguimento, estimulando a integração e transformação dos mesmos, obtendo, assim, ganhos reais de 
eficácia, no que diz respeito ao desenvolvimento coletivo e individual. 

Estratégia de implementação: as ações serão realizadas de forma direta, através de parcerias com 
prefeituras, organizações não governamentais ou sem fins lucrativos e iniciativa privada. 
Responsabilidade dos parceiros: Sejuv: articulação e execução da ações; prefeituras e/ou Organizações 
Não Governamentais: apoio e interlocução municipal; iniciativa privada: disponibilização de serviços 
técnicos. 

8.10.3.3 - Programa 34 - Tocantins Sem Drogas 

Unidade gestora: Secretaria da Juventude (Sejuv) - 43010. 

Outros órgãos: Secretaria da Saúde (Sesau). 

Objetivo: desenvolver ações que fomentem a prevenção, conscientização e envolvimento social 
massivo no combate à utilização de drogas. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: jovens entre 15 e 29 anos. 

Justificativa: o problema de uso de drogas está afetando grande parte da população tocantinense; 
atendendo a demanda da sociedade, que entende que é dever do Estado estabelecer mecanismos de 
prevenção e combate às drogas, é necessário a existência de uma Política Estadual Antidrogas, 
obedecendo as diretrizes e estratégias da Política Nacional Antidrogas. 

Estratégia de implementação: as ações do Programa serão executadas de forma direta, de maneira 
que possam enfrentar a ofensiva das drogas, no que se refere ao seu combate, prevenção, repreensão 
ao uso indevido e o oferecimento de serviço de assistência ao dependente químico e sua reinserção 
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social. Para isso será incentivada a criação e o fortalecimento de Conselhos Municipais Antidrogas em 
todos os municípios, bem como a realização de ações de combate às drogas, envolvendo a sociedade, a 
família e todos os segmentos organizados 

8.10.3.4 - Programa 50 - Justiça, Cidadania e Meio Ambiente 

Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins - 5010. 

Outros órgãos: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas), Secretaria da Cidadania e Justiça 
(Seciju), Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares e Municípios, Procon, 
Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ministério do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 
Polícia Militar (PM) e serventias extrajudiciais. 

Objetivo: assegurar o exercício do direito de cidadania da população, da criança, do adolescente e do 
índio. Promover a conscientização de valores sociais e de preservação do meio ambiente. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: sociedade em geral. 

Justificativa: o aumento da violência sexual infanto-juvenil, o alto índice de consumo de drogas 
lícitas e ilícitas, bem como o número de atos infracionais cometidos por menores, saltam aos olhos da 
população, que se ressente de local apropriado para a promoção de assistência ao menor agressor e 
vítima de agressão. Nesse sentido, pretende-se promover a edificação de instalações adequadas 
(CIACA233) que abrigarão diversos órgãos responsáveis pela política de atendimento à criança e ao 
adolescente. Ao mesmo tempo, busca-se a construção de centros integrados da cidadania, Programa 
desenvolvido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), órgão do Ministério da 
Justiça, que agregará várias instituições em uma única estrutura física, dotada de equipamentos 
necessários, possibilitando a adequação dos serviços judiciários e de inclusão à cidadania, no intuito 
de oferecer à população um atendimento digno e eficaz, combatendo a violência e a criminalidade. No 
que se refere ao meio ambiente, urge a necessidade da adoção de ações, de maneira integrada, que 
possibilitem aos jurisdicionados, à população indígena, aos servidores e aos magistrados, a construção 
de valores sociais, conhecimentos, e atitudes voltadas para o exercício da cidadania, inclusão social e 
conservação do meio ambiente, garantindo, estimulando e fortalecendo a conscientização de cidadania 
e a democratização das informações ambientais. 

Estratégia de implementação: construir e aparelhar os CIACAs e CICs234's, inclusive através de 
parceria com o Ministério da Justiça. No CIACA será prestado atendimento à criança e viabilizará 
meios para a execução de medidas sócio-educativas, através de parcerias. No CIC, por sua vez, serão 
realizados atos para a inclusão social e a conscientização ambiental, através da orientação jurídica 
prestada pelos órgãos que irão compô-lo, da busca da conciliação, da mediação, distribuição de 
cartilhas e orientação de consumo e meio ambiente, e atendimento para a expedição de documentos de 

                                                 
233 Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente. 
234 Centro Integrado de Cidadania. 
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identidade, certidão de nascimentos, títulos de eleitor, carteira de trabalho, elaboração e distribuição de 
cartilhas educativas, beneficiando assim a população em geral, através de parcerias. A fim de 
proporcionar instrumentos eficientes à proteção do meio ambiente, serão criadas e instaladas varas 
especializadas. Neste contexto também serão realizados cursos direcionados ao quadro de servidores 
objetivando uma postura e consciência de preservação do meio ambiente. 

8.10.3.5 - Programa 53 - Atendimento Jurídico 

Unidade gestora: Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju) - 17010. 

Outros órgãos: prefeituras municipais. 

Objetivo: prestar através da Defensoria Pública, assistência jurisdicional gratuita especializada aos 
hipossuficientes. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: população carente no sentido legal do termo (previsto no código de processo civil e cf.). 

Justificativa: atender às necessidades constatadas nos encontros regionais, possibilitando a execução 
dos trabalhos, já que atualmente encontra-se quase inviável a prestação, ocasionando uma morosidade 
no atendimento. Por falta de condições é necessária a estruturação e aparelhamento da Defensoria, 
bem como o crescimento do quadro de pessoal. O não atendimento às melhorias solicitadas ocasiona a 
população mais necessitada o cerceamento ao acesso gratuito à justiça, direito garantido 
constitucionalmente. 

Data inicio :01/01/2004. 

Data final :31/12/2007. 

Estratégia de implementação: aparelhar e modernizar a defensoria pública para proporcionar melhor 
qualidade dos serviços prestados em todo Estado. Realizar parcerias com as prefeituras municipais 
para possibilitar um melhor acesso da população carente à Defensoria, visando cumprimento de 
dispositivo constitucional que estabelece a responsabilidade do estado no atendimento jurídico aos 
hipossuficientes. 

8.10.3.6 - Programa 56 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 

Unidade gestora: Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju) - 17010. 

Outros órgãos: Secretaria de Segurança Pública (SSP), Polícia Militar (PM) do Tocantins, ONG's - 
Direitos Humanos, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, Secretaria.da Educação, etc. 

Objetivo: desenvolver ações de proteção e defesa dos direitos humanos, bem como atividades de 
capacitação e sensibilização para construção de cultura de respeito, de tolerância e de valorização da 
diversidade, implantando ainda serviços de atendimento ao cidadão com vistas a permitir o acesso a 
direitos básicos de cidadania. 
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Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: setores vulneráveis da população e profissionais que atuam na área de direitos humanos. 

Justificativa: devido ao alto índice de violência e violação dos direitos humanos no Estado, tendo 40 
casos registrados em 2003, constando inclusive no ranking internacional da ONU, bem como a 
precariedade dos serviços prestados pelos profissionais que atuam na promoção e defesa dos direitos 
humanos. 

Data inicio: 01/01/2004. 

Data final: 31/12/2007. 

Estratégia de implementação: o programa será desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, que 
elaborara convênios e parcerias com órgãos e instituições dos setores público e privado, no sentido de 
disponibilizar aos setores mais vulneráveis da sociedade tocantinense produtos e serviços destinados à 
proteção e defesa dos direitos humanos. Para tanto, necessário se faz criar um banco de dados 
atualizado, com cadastro de todos os colaboradores e voluntários e todas as informações atinentes ao 
programa. Para o apoio pedagógico, psicossocial e jurídico é necessária a contratação ou 
disponibilização de pessoal técnico, tais como pedagogos, psicólogos, advogados etc. Serão firmados, 
ainda, convênios com as polícias Militar e Civil, a fim de garantir a segurança e proteção dos 
envolvidos no programa. Reuniões de planejamento e avaliação serão feitas trimestralmente, e ainda, 
visitas de intercâmbio e troca de experiências com outros estados da Federação. As ações serão 
desenvolvidas em âmbito estadual, mas de forma gradativa. 

8.10.3.7 - Programa 141 - Pioneiros Mirins 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: Secretaria da Educação e Cultura (Seduc), prefeituras, Polícia Militar (PM) do 
Tocantins, Secretaria do Esporte. 

Objetivo: reduzir a evasão escolar e garantir a formação integral aos beneficiários do Programa no seu 
desenvolvimento bio-psicosocial. Possibilitar às famílias carentes uma renda mínima, superando a 
situação de miséria em que vivem. Atender crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, garantindo o 
ingresso e a permanência na escola. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: crianças e adolescentes com faixa etária de 7 a 14 anos inseridas em famílias com renda 
mensal de até 2 salários mínimos. 

Justificativa: o Estado do Tocantins possui inúmeras crianças e adolescentes pertencentes à famílias 
com baixa renda, desestruturos no aspectos bio-psicosocial, com dificuldades na aprendizagem escolar 
e desintegração familiar e social, vivendo em locais de difícil acesso como distritos, povoados e 
assentamentos, tornando-os pessoas vulneráveis aos problemas que costumam apresentar na fase de 
formação da personalidade. O Programa Pioneiros Mirins visa proporcionar o desenvolvimento sócio-
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educativo, atividades de apoio didático-pedagógico, orientações alternativas para construção do seu 
projeto de vida, bem como estimular o exercício da cidadania através de atividades cívicas, 
comunitárias e solidárias. Este Programa atende atualmente 42.474 crianças e adolescentes que 
possuem renda familiar de até 2 salários mínimos, fortalecendo e propiciando uma melhoria na 
qualidade escolar e na cidadania. 

Estratégia de implementação: o critério utilizado para seleção dos candidatos à beneficiários do 
Programa é feito mediante utilização de ficha de cadastro, onde serão verificadas as reais necessidades 
da família na qual esse candidato está inserido. Após ingresso no Programa o candidato será 
beneficiado através de reforço escolar descentralizado, ministrado por professores selecionados pela 
parceria com a Secretaria da Educação e Cultura, que utilizarão instrumentos específicos para as séries 
correspondentes; receberão bolsa escolar no valor de r$30,00 (trinta reais) e bolsa alimentação de 
r$15,00 (quinze reais); a alimentação, a manutenção dos núcleos (pagamentos referentes às despesas 
com energia elétrica, água, telefone, consertos e reparos nos núcleos, além de pagamento dos 
ASG 235 's) serão descentralizadas através de parceria com as prefeituras; o acompanhamento e a 
instrução militar serão realizados através de aulas de educação física, cidadania e pagamento das 
bolsas (parceria com a Polícia Militar); anualmente participarão de uma olimpíada esportiva realizada 
pela parceria com a Secretaria de Esporte; e outras atividades culturais como: artesanatos e educação 
ambiental realizadas pelos beneficiários com o auxílio dos professores. 

8.10.3.8 - Programa: 143 - Programa Nova Vida 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: Ministério Público Estadual (MPE), Secretaria de Segurança Pública (SSP), Tribunal 
de Justiça, Secretaria da Educação e Cultura (Seduc) e Secretaria da Saúde (Sesau). 

Objetivo: atender adolescentes egressos das medidas sócio educativas privativas e restritivas de 
liberdade, garantindo sua inclusão familiar e comunitária. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: adolescentes egressos das medidas sócio educativas. 

Justificativa: foi detectado que o adolescente após o cumprimento da medida sócio-educativa sofre 
discriminação, prejudicando-o na sua reintegração a sociedade; fazendo com que o mesmo, sem 
opções, retorne a ser autor de ato infracional. O processo de socialização e reeducação do adolescente 
autor de ato infracional, constitui-se numa preparação do mesmo para o convívio familiar e 
comunitário. No entanto, é de fundamental importância o acompanhamento do adolescente no seu 
retorno a esse convívio, articulando mercado de trabalho, escola e família num circulo positivo e 
socializado. 

Estratégia de implementação: acompanhar adolescentes egressos auxiliando-os na sua reinserção a 
comunidade através de articulação e sensibilização da rede de proteção social de direitos da criança e 
                                                 
235 Auxiliar de Serviços Gerais. 
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adolescentes autor de ato infracional. 

8.10.3.9 - Programa 144 - Erradicação do Trabalho Infantil 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: Secretaria da Educação e Cultura (Seduc). 

Objetivo: erradicar o trabalho infantil privilegiando a freqüência e sucesso escolar. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: famílias que tenham crianças e adolescentes na faixa etária 7 a 14 anos oriundas do 
trabalho infantil. 

Justificativa: o trabalho infantil representa uma violação do direito da criança e do adolescente de 
estudar, participar de atividades esportivas e culturais, impedido o seu desenvolvimento harmonioso. 
Segundo dados do UNICEF236 existem cerca de pelo menos 120 milhões de meninos entre 5 e 14 anos 
de idade que trabalham em paises em desenvolvimento na África, Ásia e América Latina. Segundo 
dados da PNAD237 o Estado do Tocantins está no segundo lugar no ranking brasilseiro do trabalho 
infantil. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) tem na sua estratégia de ação a 
realização de atividades culturais, esportivas, artísticas e de lazer e ainda apoiar e orientar as famílias 
através de ações sócio-educativas e implementar programas e projetos de geração de renda que 
contribuam para o seu processo de emancipação, promoção e inclusão social, tornando-as 
protagonistas de seu desenvolvimento. 

Estratégia de implementação: sensibilização da comunidade por meio de campanhas educativas com 
distribuição de material gráfico como folders e cartilhas na execução da jornada ampliada (atividades 
culturais, lazer, esporte, música, teatro), que têm como objetivo oferecer às crianças e adolescentes 
atividades que venham contribuir no seu processo de fortalecimento de sua auto-estima, em estreita 
relação com as famílias. 

8.10.3.10 - Programa 146 - Sentinela 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: Secretaria de Saúde (Sesau), Secretaria da Educação e Cultura (Seduc). 

Objetivo: atender crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, bem como suas 
famílias.  

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: crianças e adolescentes vitimas de algum tipo de violência com ênfase na violência 
sexual infanto-juvenil e suas respectivas famílias. 

Justificativa: culturalmente, os adultos não respeitam suas crianças e com isso as espancam, além de 

                                                 
236 Organização das Nações Unidas para a Infância. 
237 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 
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muitas vezes abusarem sexualmente dessas. O fato de ocorrer na maiorias das vezes no próprio seio 
familiar dificulta o registro desses casos e respectivamente a responsabilização dos agressores. A falta 
de denúncia contribui para o aumento de violência contra a criança e adolescente, causando às vítimas 
grandes prejuízos emocionais e psicológicos. É neste sentido que o Programa Sentinela busca diminuir 
o impacto psicossocial causado pelas violência, promovendo a auto-estima das crianças e adolescentes 
bem como de suas famílias. Na ausência desse Programa o Conselho Tutelar não teria a retaguarda 
técnica para que as vitimas pudesse ter seus direitos assegurados. Esse Programa lançado pelo 
Governo Federal tem parceria com o Estado e municípios, sendo o recurso oriundo das três esferas: 
90% da União, 10% do Estado e o município entra com a estrutura física bem como, a execução. 

Estratégia de implementação: parcerias entre União, Estado e municípios, mantendo casa com 
equipe interdisciplinar para os fins a que se destina em articulação com toda rede de proteção dos 
direitos da criança e dos adolescentes, assim como preconiza o estatuto da criança e do adolescente 
(ECA). 

8.10.3.11 - Programa 148 - Socialização e Educação de Adolescentes 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: Secretaria da Saúde (Sesau), Secretaria de Educação e Cultura (Seduc), Secretaria da 
Segurança Pública (SSP), Ministério Público Estadual (MPE), Tribunal de Justiça, Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, ONG’s, prefeituras municipais (medidas 
sócio educativas em meio aberto) e Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas). 

Objetivo: atender adolescentes, excepcionalmente de 12 a 18 anos, autor de ato infracional, 
promovendo sua socialização e educação, assegurando-lhe o pleno desenvolvimento pessoal e social e 
o respeito à sua integridade física e moral. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: adolescente autor de ato infracional, excepcionalmente de 12 a 18 anos. 

Justificativa: no Estado do Tocantins, segundo informações do Tribunal de Justiça, através de 
comarcas municipais, vivenciamos grande aumento de atos infracionais praticados por adolescentes. 
Neste sentido, em conformidade com o ECA, lei nº8069/1990238, o Estado do Tocantins, através da 
Setas, comprometido com a política de atendimento ao adolescente autor de ato infracional, implantou 
as medidas sócio educativas como forma de atender esse segmento juvenil, oportunizando-lhe 
condições de socialização e educação nos ditames da proteção integral. Esta proposta orienta-se de 
modo a oferecer um novo tipo de resposta ao grupo familiar dos adolescentes em conflito com a lei, 
construindo com as famílias a sua condição de pessoas capazes de enfrentarem e responderem por 
situações com as quais se defrontam, sendo eles mesmos os próprios agentes na resolução de seus 
problemas e propiciando o resgate dos vínculos da família com o adolescente autor de ato infracional. 

Estratégia de implementação: a implementação do Programa será realizado através da seguinte 
                                                 
238 BRASIL (1990). 
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forma: articulação e integração operacional com a rede de direitos e proteção do adolescente em 
conflito com a lei (secretarias de Estado da Saúde, Educação e Cultura, e Segurança Pública; 
Ministério Público Estadual; Tribunal de Justiça; Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; Conselho Tutelar; ONG's; prefeituras municipais - medidas sócio educativas em meio 
aberto) e Secretaria do Trabalho e Ação Social, que se constituem numa alternativa no que diz respeito 
a garantia e exigibilidade, de proteção, da integridade física e psicológica dos adolescentes, com a 
possibilidade de resguardar-lhes a dignidade e promover sua cidadania; sensibilização da comunidade 
em relação às medidas sócio educativas, serão realizadas palestras educativas, reuniões, entrega de 
materiais formativos e educativos. 

8.10.3.12 - Programa 151 - Atendimento à Criança de 0 A 6 Anos. 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: prefeituras municipais e ONG's. 

Objetivo: atender crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, oriundas de famílias de baixa renda. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: crianças de 0 a 6 anos de famílias de baixa renda. 

Justificativa: o Programa de Atendimento à Criança (PAC), implementado desde 1989 (remanescente 
da extinta LBA [Legião Brasileira de Assistência Social] e SAC [Serviço de Atendimento à Criança 
em Creche] - 1996) se encontra presente em 77 municípios do Estado, com 124 instituições de 
educação infantil, beneficiando cerca de 15.000 crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, oriundas de 
famílias de baixa renda. Em decorrência da migração de famílias de outros estados para o Tocantins e 
também do alto índice de natalidade, o PAC tem como objetivo oferecer condições adequadas para 
promover o bem estar da criança através de atividades educativas livres e dirigidas, integrando os 
aspectos físicos, cognitivos, afetivos e sociais com o direcionamento pedagógico através de articulação 
com a família; Para garantir a efetivação dos aspectos citados, a Coordenadoria de Assistência Social 
tem como prioridade qualificar os recursos humanos, monitorar as unidades, planejar reformas, 
ampliações e construções, além de solicitar através de projetos, material didático pedagógico, entre 
outros, como ações básicas para credenciamento das instituições de educação infantil, legitimando os 
direitos da criança enquanto beneficiárias do PAC. 

Estratégia de implementação: este Programa será implementado de forma direta por meio de repasse 
financeiro per capita por beneficiário; construção, reforma e ampliação de creches; orientação 

didático-pedagógica e de forma indireta por meio de parcerias com as prefeituras e ONG's, tendo estas 
a responsabilidade sobre os recursos humanos, e manter a unidade em condições adequadas para o 
atendimento. 

8.10.3.13 - Programa 153 - Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 
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Objetivo: fortalecer os órgãos/atores que compõe o sistema de garantias de direitos da criança, 
visando assegurar e garantir a proteção integral à população infanto-juvenil. 

Tipo de programa: programas de gestão de políticas públicas. 

Publico alvo: operadores do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente. 

Justificativa: a nova concepção do direito preconizada no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
produziu mudanças políticas, culturais e jurídicas na forma de condução do atendimento à criança e ao 
adolescente, fundamentadas na descentralização, na democracia participativa, na distribuição de 
responsabilidades e atribuições institucionais e na formulação de políticas para o atendimento que 
promovam a garantia dos direitos infanto-juvenis. 

Estratégia de implementação: articular os conselhos, promotorias, Ministério Público Estadual e 
Governo Estadual para a concretização do Plano Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
capacitando os operadores como conselheiros tutelares e de direito; formar rede de atendimento em 
cada município; e equipar os conselhos tutelares, bem como instrumentá-los com o Sistema de 
Informação para a Infância e a Adolescência (SIPIA) para a agilização dos casos até a 
responsabilização do agressor. 

8.11 - Desigualdades sociais 

8.11.1 - Promover a redução das desigualdades raciais 

O expressivo contingente de brasileiros afrodescendentes faz com que o País detenha a segunda maior 
população negra do mundo, atrás somente da Nigéria: são 76,4 milhões de pessoas, o que corresponde 
a 45% dos habitantes do Brasil de acordo com dados do Censo 2000 (IBGE, 2002). 

O quadro de desigualdades raciais no País, revela o drama da marginalização econômica e da injustiça 
social que afeta os afrodescendentes. No Brasil, 47% da população negra é pobre e esse percentual cai 
para 22% para a população branca. A inserção do negro no mercado de trabalho é sempre mais 
precária do que a do branco; os afro-brasileiros têm mais chances de se encontrar desempregados e, no 
geral, costumam ganhar cerca da metade dos rendimentos dos brancos. A maior parte está ocupada no 
setor informal, isto é, não tem acesso aos direitos referentes ao trabalho, como aposentadoria pública, 
Seguro-Desemprego, auxílios em caso de doença ou de acidente do trabalho. 

No que se refere a indicadores educacionais, as desigualdades entre negros e brancos impressionam 
pela sua magnitude e estabilidade ao longo do tempo. Em média, os jovens e adultos negros têm dois 
anos a menos de estudo do que os jovens e adultos brancos. E mais: essa distância tem-se mantido 
constante desde os tempos dos pais e dos avós desses jovens e adultos. 

De modo análogo, observa-se que, mesmo havendo, na década de 1990, redução na taxa de 
analfabetismo dos negros e dos brancos, persiste ainda uma diferença percentual entre os dois grupos 
populacionais de cerca de 10%. Estudos recentemente realizados reforçam conclusões encontradas em 
pesquisas anteriores segundo as quais o fenômeno da discriminação racial é responsável por parte 
significativa das desigualdades observadas entre negros e brancos, tanto no mercado de trabalho como 
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no campo educacional. Essas desigualdades são resultado não somente da discriminação ocorrida no 
passado, mas também de um processo ativo de preconceitos e estereótipos raciais que legitimam 
procedimentos discriminatórios. 

A persistência dos altos índices de desigualdades raciais traz conseqüências perversas. De um lado, a 
permanência dessas desigualdades ao longo do tempo faz com que seja tratada como natural a 
participação diferenciada de brancos e negros nos vários espaços da vida social, reforçando a 
discriminação sofrida pelos negros e inibindo o desenvolvimento de suas potencialidades individuais. 
Por outro lado, o processo de exclusão vivido pela população negra compromete a evolução 
democrática do País e a construção de uma sociedade mais justa e coesa. Nesse sentido, combater as 
desigualdades raciais é tarefa de todos e, em especial, do Estado. Para tanto, o governo adotará como 
diretrizes a implantação de políticas de erradicação das desigualdades raciais e o fortalecimento de 
espaços de diálogo e de parcerias com a sociedade civil organizada. 

8.11.2 - Diretrizes 

1) combate à discriminação e ao preconceito racial; 

2) promoção de políticas de ação afirmativa; 

3) promoção da equalização do acesso aos serviços públicos e aos direitos sociais básicos; 

4) garantia de condições de trabalho iguais, estendendo os direitos a todos, independentemente de 
raça; 

5) criação de mecanismo de combate ao racismo nos meios de comunicação de massa. 

8.11.3 - Programa estadual correlacionado 

8.11.3.1 - Programa 56 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 

Unidade gestora: Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju) - 17010. 

Outros órgãos: Secretaria de Segurança Pública (SSP), Polícia Militar (PM) do Tocantins, ONG'S - 
Direitos Humanos, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, Secretaria da Educação, etc. 

Objetivo: desenvolver ações de proteção e defesa dos direitos humanos, bem como atividades de 
capacitação e sensibilização para construção de cultura de respeito, de tolerância e de valorização da 
diversidade, implantando ainda serviços de atendimento ao cidadão com vistas a permitir o acesso a 
direitos básicos de cidadania. 

Tipo de programa programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: setores vulneráveis da população e profissionais que atuam na área de direitos humanos. 

Justificativa: devido ao alto índice de violência e violação dos direitos humanos no Estado, tendo 40 
casos registrados em 2003, constando inclusive no ranking internacional da ONU, bem como a 
precariedade dos serviços prestados pelos profissionais que atuam na promoção e defesa dos direitos 
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humanos. 

Data inicio: 01/01/2004. 

Data final: 31/12/2007. 

Estratégia de implementação: o Programa será desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, que 
elaborará convênios e parcerias com órgãos e instituições dos setores público e privado, no sentido de 
disponibilizar aos setores mais vulneráveis da sociedade tocantinense produtos e serviços destinados à 
proteção e defesa dos direitos humanos. Para tanto, necessário se faz criar um banco de dados 
atualizado, com cadastro de todos os colaboradores e voluntários e todas as informações atinentes ao 
programa. para o apoio pedagógico, psico-social e jurídico, necessária a contratação ou 
disponibilização de pessoal técnico, tais como pedagogos, psicólogos, advogados etc. Serão firmados 
ainda convênios com as polícias Militar e Civil, a fim de garantir a segurança e proteção dos 
envolvidos no programa. Reuniões de planejamento e avaliação serão feitas trimestralmente e, ainda, 
visitas de intercâmbio e troca de experiências com outros estados da Federação. As ações serão 
desenvolvidas em âmbito estadual, mas de forma gradativa. 

8.12 - Desigualdades de gênero 

8.12.1 - Desigualdades de gênero 

Na ampla discussão estabelecida com a sociedade brasileira sobre desigualdade social o variável 
relativo ao sexo, raça e etnia torna ainda mais complexo e dramático o quadro de desigualdades. As 
diferenças existentes por questões de gênero e raça, em relação à qualidade de vida e ao acesso a 
oportunidades, são evidentes, demonstrando que a igualdade de direitos ainda é um princípio não 
concretizado na sociedade brasileira. 

Hoje, a luta pela igualdade de direitos humanos das mulheres e suas necessidades saíram da 
invisibilidade, muito mais por conquistas do próprio Movimento de Mulheres. O País conta com 
plataformas em nível internacional, agendas nacionais, adesão a compromissos de governo e 
programas específicos que vêm sendo desenvolvidos. Contudo, o compromisso deve ser firme no 
sentido de garantir que tais direitos sejam realmente respeitados e que os programas governamentais 
sejam efetivos principalmente em relação às mulheres em situação de pobreza e violência, sejam elas 
indígenas, negras, crianças, jovens ou idosas. 

Problemas graves como a violência contra as mulheres e a igualdade de gênero nas relações de 
trabalho vêm se manifestando de forma clara. Segundo pesquisas realizadas recentemente, a situação 
de violência contra as mulheres é das mais graves: 43% das mulheres em 2001 em todo o território 
nacional declararam ter sofrido alguma forma de violência. A cada quinze segundos, um ato de 
violência contra a mulher é praticado. Essa violência se dá sob diferentes formas: violência doméstica, 
sexual, tráfico de seres humanos e violências simbólicas. As meninas e jovens do País constituem uma 
população especialmente vulnerável, tanto como vítimas de exploração e abuso sexual, quanto pelo 
alto índice de gravidez na adolescência. Estima-se que 20% do total de partos são de meninas e jovens 
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entre dez e dezenove anos. 

Entre a população que se concentra abaixo da linha da pobreza, as mulheres são as mais pobres, 
vivendo em condições de extrema miserabilidade, tendo negado os direitos de acesso à educação, ao 
mundo de trabalho, aos serviços de saúde e à habitação. As mulheres, no Brasil, também são vítimas 
de graves discriminações, tanto em termos de acesso a serviços públicos quanto de acesso ao crédito, à 
terra, à documentação e à formação profissional. Outro problema estrutural e de difícil combate, mas 
de fundamental importância no que diz respeito à busca pela eqüidade de gênero, é a questão cultural e 
educacional, pois a discriminação e o preconceito de gênero são culturalmente perpetuados. Por fim, a 
precariedade dos dados relativos à situação da mulher exige ações governamentais que visem o 
levantamento e sistematização dessas informações, subsidiando o delineamento de políticas voltadas 
para as mulheres em todos os níveis de governo. Nesse sentido, o Programa de Gestão de Políticas de 
Gênero traz sua contribuição apoiando o planejamento, a execução e a avaliação dos programas 
voltados para a eqüidade, na busca pela igualdade de gênero. Subsidia, assim, a política de gênero em 
todos os níveis, por meio da realização de estudos e pesquisas e da coleta e sistematização de 
informações. 

Outra questão de igual relevância para as mulheres está relacionada ao trabalho. As desigualdades 
salariais entre homens e mulheres são marcantes, independentemente de classe social no mundo do 
trabalho, mesmo quando que as mulheres que trabalham, estudaram mais tempo que os homens, em 
média 7,3 anos contra 6,3 dos homens, segundo estudo recente divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Nas profissões de nível superior, 52,8% dos homens recebem mais de 
dez salários mínimos e apenas 30,1% de mulheres atingem esse patamar salarial. Este cenário torna-se 
cada vez mais grave na medida em que aumenta o número de famílias chefiadas por mulheres. 

A desigualdade salarial é ainda maior no universo das mulheres negras, que chegam a receber até 60% 
a menos que os homens brancos. Entre as trabalhadoras domésticas, 56% são negras. Historicamente 
no País, as políticas voltadas para as mulheres têm mantido o desprestígio social e político que lhes é 
conferido no mundo do trabalho, uma vez que apesar de já representarem em torno de 40% da 
população empregada, aproximadamente 44% vivem na informalidade. Na agricultura, as mulheres 
representam 33% da força de trabalho, no entanto, encontram-se majoritariamente na condição de não-
assalariadas e/ou não-remuneradas, por se inserirem na economia de subsistência. Para enfrentar estes 
problemas o governo assume como objeto permanente o princípio da transversalidade de gênero na 
formulação e desenvolvimento das políticas públicas, incluindo-se aí todos os setores de atuação e 
segmentos de poder. Somente com esta perspectiva e abrangência poder-se-á chegar a todas as 
mulheres brasileiras, independente de suas diversidades. 

8.12.2 - Diretrizes 

1) estímulo ao debate sobre as desigualdades sociais nas questões de gênero; 

2) combate ao trabalho de meninas na condição de empregada doméstica; 
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3) combate à violência contra a mulher; 

4) combate ao tráfico de mulheres e meninas. 

8.12.3 - Programa estadual correlacionado 

8.12.3.1 - Programa 56 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 

Unidade gestora: Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju) - 17010. 

Outros órgãos: Secretaria de Segurança Pública (SSP), Polícia Militar (PM) do Tocantins, ONG'S - 
Direitos Humanos, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, Secretaria da Educação e Cultura (Seduc). 

Objetivo: desenvolver ações de proteção e defesa dos direitos humanos, bem como atividades de 
capacitação e sensibilização para construção de cultura de respeito, de tolerância e de valorização da 
diversidade, implantando ainda serviços de atendimento ao cidadão com vistas a permitir o acesso a 
direitos básicos de cidadania. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: setores vulneráveis da população e profissionais que atuam na área de direitos humanos. 

Justificativa: devido ao alto índice de violência e violação dos direitos humanos no Estado, tendo 40 
casos registrados em 2003, constando inclusive no ranking internacional da ONU, bem como a 
precariedade dos serviços prestados pelos profissionais que atuam na promoção e defesa dos direitos 
humanos. 

Data inicio: 01/01/2004. 

Data final: 31/12/2007. 

Estratégia de implementação: o Programa será desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, que 
elaborará convênios e parcerias com órgãos e instituições dos setores público e privado, no sentido de 
disponibilizar aos setores mais vulneráveis da sociedade tocantinense produtos e serviços destinados à 
proteção e defesa dos direitos humanos. Para tanto, necessário se faz criar um banco de dados 
atualizado, com cadastro de todos os colaboradores e voluntários e todas as informações atinentes ao 
programa. para o apoio pedagógico, psico-social e jurídico, necessária a contratação ou 
disponibilização de pessoal técnico, tais como pedagogos, psicólogos, advogados etc. Serão firmados 
ainda convênios com as polícias Militar e Civil, a fim de garantir a segurança e proteção dos 
envolvidos no programa. Reuniões de planejamento e avaliação serão feitas trimestralmente e, ainda, 
visitas de intercâmbio e troca de experiências com outros estados da Federação. As ações serão 
desenvolvidas em âmbito estadual, mas de forma gradativa. 

8.13 - Inclusão digital 

8.13.1 - Ampliar o acesso à informação e ao conhecimento 

Informação é um recurso social estratégico à criação de riquezas e bem-estar nas sociedades 
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contemporâneas. O acesso à informação é condição essencial à construção da democracia, à criação de 
oportunidades, à produção e distribuição de riquezas. Quanto mais universal e plural é o acesso à 
informação, mais democrática é a sociedade, mais competitiva é a economia. A universalidade e 
pluralidade do acesso à informação implicam em prover um meio adequado aos cidadãos, às 
comunidades, às instituições e às empresas, condições culturais, econômicas e técnicas para a 
produção e comunicação de informação, assegurado o necessário retorno. 

Por isso, uma política pública de inclusão social e digital deve considerar como aspectos essenciais 
para o acesso à informação três dimensões distintas e complementares. Há a dimensão tecnológica, 
segundo a qual o acesso à informação significa a disponibilização de tecnologias e meios de acesso. A 
televisão digital permitirá a convergência tecnológica, praticamente anulando as diferenças entre 
radiodifusão e telecomunicações. 

A dimensão educacional deve prover e garantir a capacidade das pessoas em utilizar os meios e as 
tecnologias e transformar informação em conhecimento. O aspecto educacional abrange questões 
educacionais básicas - ler e escrever - e a utilização das tecnologias de informação. É a dimensão 
cultural que deve se preocupar com o conteúdo disponibilizado como forma de garantir o efetivo 
acesso à informação - a maior parte dos conteúdos estão em língua inglesa - e garantir a preservação 
cultural de cada comunidade e da sociedade brasileira. A informação abrange conteúdos distintos: 
econômico, político, artístico, cultural, entretenimento, etc. 

Democratizar e universalizar o acesso à informação e ao conhecimento significa prover educação, 
treinamento e cultura necessários para operar as tecnologias de comunicação que estão sendo 
disponibilizadas à sociedade e garantir a capacidade de transformar informação em conhecimento. 
Esta política deve respeitar as necessidades individuais, a diversidade cultural brasileira e as grandes 
carências sociais do País. 

8.13.2 - Diretrizes 

1) dotação de meios tecnológicos e humanos necessários à inclusão digital, priorizando os espaços 
públicos, assegurado o livre acesso; 

2) ampliação da infra-estrutura de redes interativas de banda larga; 

3) elevação do nível de capacitação dos cidadãos para utilização das redes convergentes de 
comunicação; 

4) fomento à produção de programas de computador, que levem em consideração as culturas 
nacional e regionais; 

5) fomento às pesquisas direcionadas à produção de informação e conhecimento; 

6) promoção do acesso à tecnologia informacional para as sociedades tradicionais. 
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8.13.3 - Programa estadual correlacionado 

8.13.3.1 - Programa 18 - Democratização das Tecnologias Educacionais 

Unidade gestora: Secretaria da Educação e Cultura (Seduc) - 27010. 

Objetivo: melhorar a qualidade da aprendizagem por meio da utilização dos recursos tecnológicos 
educacionais como computador, televisão, vídeo, livro didático e acervo bibliográfico. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

Publico alvo: profissionais da rede estadual de educação. 

Justificativa: diante do quadro de escassez dos recursos tecnológicos educacionais e recursos 
humanos capacitados para utilização das tecnologias e diante dos avanços da sociedade do 
conhecimento, implementar a utilização das tecnologias educacionais tais como computador, 
televisão, vídeo, livro didático e acervo bibliográfico, nas unidades escolares será com certeza um 
fator de inclusão educacional. 

Estratégia de implementação: será executada de forma direta através da Diretoria de Educação e 
Coordenadoria de Recursos Tecnológicos, articulada com as delegacias regionais de ensino e unidades 
escolares, utilizando oficinas pedagógicas, capacitações, acompanhamento, suporte técnico e 
manutenção, para a apropriação dos recursos tecnológicos. As ações serão também implementadas em 
parceria com órgãos federais e instituições públicas e outros. 

8.14 - Apoio aos idosos, aos desempregados e aos deficientes físicos 

8.14.1 - Programa estadual correlacionado 

8.14.1.1 - Programa 142 - Geração de Renda 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: associações, prefeituras, ONG's, Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do 
Tocantins (Ruraltins) e outros. 

Objetivo: promover a inserção de pessoas e famílias de baixa renda no mercado de trabalho criando 
oportunidades de emprego e renda. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social. 

Justificativa: no Estado do Tocantins, mais de 80% dos municípios possui população inferior a 
10.000 habitantes, 5,88% dessas pessoas recebem até ½ salário mínimo de renda mensal e 21,42% 
dessas não possuem rendimentos (IBGE / PNAD, 2000). Contrariando esta realidade social 
constatada, o Estado possui rico potencial produtivo que necessita ser explorado e racionalizado para o 
desenvolvimento dessas comunidades carentes. A ausência de emprego e renda gera forte dependência 
da população em relação ao poder público. Tornam-se comuns os pedidos de cestas básicas, 
passagens, remédios e outros feitos por pessoas carentes às prefeituras. Daí, a necessidade de 
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implantação e revitalização através do Programa Geração de Renda nos municípios, minimizando a 
vulnerabilidade social bem como a desoneração da política de assistência social. 

Estratégia de implementação: as ações serão desenvolvidas tendo como critério de elegibilidade a 
vocação econômica dos municípios para o desenvolvimento das ações, de forma direta, tendo como 
parceiros as prefeituras municipais, associações, ONG`s, Ruraltins, entre outros. Os mesmos farão a 
triagem das famílias a serem contempladas pelo Programa, sendo o critério de inserção famílias com 
renda per capita inferior a ½ salário mínimo. 

8.14.1.2 - Programa 150 - Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Outros órgãos: Secretaria da Saúde (Sesau), Secretaria da Educação e Cultura (Seduc), Secretaria do 
Esporte, universidades, Secretaria da Infra-Estrutura (Seinf) e Ministério Público. 

Objetivo: promover a inclusão social, habilitação, reabilitação e integração da pessoa portadora de 
deficiência à vida comunitária, propiciando a melhoria da atenção e dos indicadores sociais. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? sim. 

Publico alvo: pessoas portadoras de deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltipla com renda 
mensal de ½ salário mínimo. 

Justificativa: os índices nacionais indicam o número de 24,6 milhões de portadores de deficiência no 
país. A desigualdade de oportunidade de inclusão social, a necessidade de ampliação de modalidades 
de atendimento, a insuficiência de dados que definam melhor perfil dos portadores de deficiência, suas 
potencialidades e necessidades prioritárias, a insuficiência de recursos humanos qualificados, entre 
outros aspectos, vem exigir dos gestores, maior investimentos na área. Considerando o número de 
187.717 portadores de deficiência no Estado, cuja inclusão social ainda encontra-se deficitária, 
pretende-se oferecer com o Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência, melhoria nas 
condições de habitação, reabilitação, inclusão produtiva e social, assegurando igualdade de 
oportunidades ao público-alvo, ampliando a acessibilidade a ações e serviços numa perspectiva 
emancipatória e de direitos, melhorando a qualidade de vida e os indicadores sociais. A efetivação das 
ações se faz imprescindível sobretudo, pelo número significativo de portadores de deficiência 
desassistidos no Estado. A não implantação de ações que venham atender às demandas deste segmento 
populacional implicará no agravamento da relação de dependência e exclusão aos bens e serviços 
disponibilizados aos portadores de deficiência. 

Estratégia de implementação: serão beneficiários do Programa as pessoas portadoras de deficiência 

física, auditiva, visual, mental ou múltipla com renda per capita de ½ salário mínimo, residentes no 
Estado. A operacionalização se dará de forma direta junto aos municípios contemplados, considerando 
a diversidade das ações propostas, sendo a Setas o órgão executor. As parcerias poderão 
posteriormente ser articuladas e deverão oferecer suporte técnico para o desenvolvimento das ações. 
Pretende-se, neste sentido, estabelecer interfaces com os seguintes órgãos: Sesau, Seduc, secretaria de 
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esporte, universidades, Seinf e Ministério Público. A gerencia das ações será de competência dos 
municípios ou entidades sócio-assistenciais da rede conveniada. O processo de monitoramento e 
avaliação está garantido pelo plano de monitoramento e avaliação da Setas, incluindo os instrumentos 
técnicos necessários (entrevistas, questionários, pesquisas, registro documental e fotográfico). 

8.14.1.3 - Programa 152 - Apoio ao Trabalhador 

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas) - 41010. 

Objetivo: inserir desempregado no mercado de trabalho, habilitar pessoas demitidas sem justa causa 
no Seguro-Desemprego, qualificar e/ou requalificar social e profissionalmente desempregados e 
empregados, bem como realizar eventos sobre segurança e higiene no trabalho para trabalhadores, 
empregadores e profissionais especializados nesta área. 

Tipo de programa: programas finalísticos. Continuo? não. 

Publico alvo: Pessoas desempregadas e empregadas, demitidas sem justa causa e profissionais da área 
de segurança e higiene no trabalho. 

Justificativa: devido a existência de grande número de desempregados e empregados com baixa ou 
nenhuma qualificação, pessoas demitidas sem justa causa e elevado índice de acidentes no trabalho, 
faz-se necessário cadastrar minuciosamente desempregados, através de postos do SINE, concessão de 
Seguro-Desemprego aos demitidos sem justa causa encaminhando-os ao mercado de trabalho e/ou a 
cursos de qualificação e/ou requalificação social e profissional, bem como realizará eventos sobre 
segurança e higiene no trabalho, visando o bem estar do trabalhador. 

Estratégia de implementação: serão cadastradas pessoas desempregadas e empresários ofertantes de 
vagas nos postos do SINE situados em Araguaína, Araguatins, Gurupi, Paraíso, Porto Nacional, 
Palmas (Centro e Taquaralto) e nos municípios que fazem parte da jurisdição de cada posto; emitir-se-
ão carteiras de trabalho; encaminhar-se-ão desempregados a cursos de qualificação e/ou re-
qualificação social e profissional, disponibilizando-lhes ainda orientação trabalhista, intermediação de 
mão de obra, habilitação ao Seguro-Desemprego e eventos sobre segurança e higiene no trabalho. 
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