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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, considerado o 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 do Zoneamento Ecológico-Econômico 
(ZEE) disponíveis para a sociedade e os órgãos dos governos federal, estadual e municipal, 
apresento o estudo “Programas Governamentais e Atores Sociais 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), através do Ministério do Meio Ambiente e 
do Banco Mundial. 

Este levantamento foi realizado pelo Centro de Desenvolvimento e 
Planejamento Regional (Cedeplar) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com 
apoio dos técnicos da Seplan. O trabalho apresenta uma análise das políticas, programas 
governamentais e atores sociais com atuação na área em estudo, tendo sido abordados 
aspectos como integração econômica e regional, reforma agrária, políticas agrícolas, emprego 
e renda, saúde, educação, aposentadoria, rede bancária, meio ambiente e desenvolvimento 
local. O objetivo principal deste trabalho foi gerar informações em quantidade e qualidade 
suficientes para a elaboração do ZEE do Norte do Estado do Tocantins. 

O estudo ora apresentado supre parcialmente a carência de informações 
sobre o Norte do Estado do Tocantins e se traduz numa contribuição desta Seplan para a 
ampliação do conhecimento sobre as condições de vida do povo tocantinense e subsídio para 
o planejamento regional. 

Lívio William Reis de Carvalho 
Secretário do Planejamento e Meio Ambiente



 



 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Resumo 

O presente trabalho abrange as políticas, os programas governamentais e os 
atores sociais que atuam no Norte do Estado do Tocantins, compreendendo 37 municípios, 
numa extensão de aproximadamente 34.218km2. O objetivo foi conhecer a atuação 
governamental na área em questão e dimensionar a participação dos atores sociais na mesma. 
Para isso, foram abordados os temas de integração econômica e regional, promoção social, 
vetores de integração regional como rodovias, ferrovias, outros transportes, armazenamento, 
energia e comunicações. Foram identificados os atores sociais com atuação mais destacada 
na região, contemplando os órgãos governamentais e os conflitos institucionais, impactos das 
políticas ambientais e agrárias, organização social e política além do associativismo e 
Organizações não Governamentais. Diante do contexto identificado, tanto nos programas 
governamentais como na atuação dos atores sociais, foram feitas recomendações gerais e 
específicas, visando o alcance do desenvolvimento regional sustentável. 
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1
Introdução

 
1.1 - Apresentação 

O presente trabalho é resultado de uma das atividades do 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) dentro do 
Projeto de Gestão Ambiental Integrada (PGAI) da Região 
do Bico do Papagaio, que pertence ao Subprograma de 
Políticas de Recursos Naturais (SPRN) - Programa Piloto 
para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7). 
Este subprograma foi implementado por meio de 
convênio entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a 
Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente (Seplan). 

O conteúdo deste relatório tem por objetivo reunir 
informações sobre as políticas, programas e atores 
sociais com atuação na área do ZEE do Norte do Estado 
do Tocantins. Os programas e políticas considerados 
envolvem integração econômica e regional, promoção 
social e infra-estrutura de transportes, armazenamento, 
energia e comunicações. No tocante aos atores sociais, 
foram privilegiados os principais organismos 
governamentais, com ênfase na esfera estadual, além 
das associações de produtores rurais e organizações 
não-governamentais, relacionando-se os principais atores 
com as políticas ambientais e agrárias, em especial. 

Estas informações foram geradas durante o Inventário 
Socioeconômico realizado no ano de 2001. Os dados 
analisados permitem uma visualização da atuação de 
instituições governamentais e não-governamentais, uma 
avaliação das políticas públicas de desenvolvimento e de 
preservação ambiental em execução na área em estudo, 
além de dimensionar a participação dos atores sociais. 

As informações deste relatório devem subsidiar 
organizações governamentais e não-governamentais, 
comunidades locais e população em geral interessadas 

em contribuir para o desenvolvimento sustentável do 
Norte do Estado do Tocantins. 

1.2 - Localização e acesso 

A área em estudo tem cerca de 34.218km². Delimita-se a 
norte, no município de São Sebastião do Tocantins, pela 
coordenada de 5º10'00" de latitude sul; a sul, no 
município de Bandeirantes do Tocantins, pela 
coordenada de 8º25'00" de latitude sul; a oeste pelo rio 
Araguaia, no município de Pau D’Arco, tendo por limite 
ocidental a coordenada de 49º20'20" de longitude oeste; 
e a leste pelo rio Tocantins, no município de 
Tocantinópolis, tendo por limite oriental a coordenada de 
47º 22' 40" de longitude oeste (Figura 1). 

Situada no norte do Estado do Tocantins, a área abrange 
os municípios de Aguiarnópolis, Ananás, Angico, 
Aragominas, Araguaína, Araguatins, Araguanã, 
Arapoema, Augustinópolis, Axixá do Tocantins, 
Bandeirantes do Tocantins, Buriti do Tocantins, 
Cachoeirinha, Carmolândia, Carrasco Bonito, 
Darcinópolis, Esperantina, Itaguatins, Luzinópolis, 
Maurilândia do Tocantins, Muricilândia, Nazaré, 
Palmeiras do Tocantins, Pau D´Arco, Piraquê, Praia 
Norte, Riachinho, Sampaio, Santa Fé do Araguaia, Santa 
Terezinha do Tocantins, São Bento do Tocantins, São 
Miguel do Tocantins, São Sebastião do Tocantins, Sítio 
Novo do Tocantins, Tocantinópolis, Wanderlândia e 
Xambioá. 

O acesso terrestre, a partir de Palmas, se dá através de 
dois percursos. No primeiro, segue-se pela rodovia 
TO-080 até a cidade de Paraíso do Tocantins e daí rumo 
norte pela BR-153 (Belém-Brasília), passando por 
Miranorte, Guaraí e Colinas do Tocantins, alcançando-se, 
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então, Araguaína. Neste ponto, após haver percorrido-se 
aproximadamente 410km, adentra-se na área em estudo. 

Na segunda opção, parte-se de Palmas pela rodovia TO-
010 em direção à cidade de Lajeado, num trecho de 
50km, donde se segue, após travessia do rio Tocantins 
em balsa, por mais 21km até o município de Miracema do 
Tocantins. Desta localidade, percorrem-se mais 21km 
pela rodovia TO-342 até Miranorte e daí rumo norte pela 
BR-153 até Araguaína, seguindo a mesma rota anterior. 

Na área do ZEE do Norte do Estado do Tocantins 
destacam-se as rodovias: BR-153 (Nova Olinda-
Araguaína-Wanderlândia-Xambioá), BR-226 
(Wanderlândia-Darcinópolis-Palmeiras do Tocantins-
Aguiarnópolis), BR-230 (São Paulo-Transaraguaia-trevo 
TO-134-Luzinópolis-Aguiarnópolis), TO-010 
(Wanderlândia-Ananás-Povoado Trecho Seco-Natal-
Transaraguaia-Araguatins-Buriti do Tocantins-São 
Sebastião do Tocantins), TO-126 (Aguiarnópolis-
Tocantinópolis-Maurilândia do Tocantins-Itaguatins-Sítio 
Novo do Tocantins-São Miguel do Tocantins-Bela Vista), 
TO-134 (Darcinópolis-Angico-Luzinópolis-São Bento do 
Tocantins-Axixá do Tocantins), TO-164 (Povoado 
Brasilene-Santa Fé do Araguaia-Muricilândia-
Aragominas-Novo Horizonte-Carmolândia-Araguanã-
Xambioá), TO-201 (Sítio Novo do Tocantins-Axixá do 
Tocantins-Augustinópolis-Buriti do Tocantins-Vila 
Tocantins-Esperantina-Pedra de Amolar), TO-210 
(Ananás-Angico), TO-222 (Filadélfia-Araguaína-Novo 
Horizonte-Aragominas-Muricilânda-Santa Fé do 
Araguaia-Pontão), TO-230 (Bandeirantes do Tocantins-
Povoado Brasilene-Arapoema-Pau D´Arco), TO-403 
(Itaúba-Sampaio), TO-404 (Araguatins-Augustinópolis-
Itaúba-Praia Norte), TO-415 (Palmeiras do Tocantins-
Pedra Vermelha-Santa Terezinha do Tocantins-Nazaré), 
TO-416 (trevo BR-153-Riachinho-Ananás) e TO-420 
(Piraquê-trevo BR-153). 

Partindo-se das rodovias estaduais e federais existe uma 
boa rede de estradas municipais e de fazendas. 

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

Com exceção de Araguatins e Araguaína, as sedes 

municipais aqui abrangidas possuem improvisados 
campos de pouso para pequenos aviões. Araguatins 
conta com pista pavimentada, mas com o transporte 
aéreo limitado à operação de táxis aéreos, enquanto 
Araguaína recebe vôos regionais das principais empresas 
de aviação comercial do país. 

1.3 - Material e base de dados 

Para a realização do estudo Programas Governamentais 
e Atores Sociais do Norte do Estado do Tocantins os 
trabalhos foram organizados em torno de dois eixos: a 
pesquisa estatística e documental, e a pesquisa direta na 
área em estudo. 

A pesquisa estatística e documental compreendeu a 
coleta, organização e análise de dados estatísticos 
secundários de diversas fontes como: Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS), Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Fundação 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Banco da 
Amazônia S.A. (BASA), Banco do Brasil, Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), Secretaria do Planejamento e Meio 
Ambiente (Seplan), Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), cartogramas de dados municipais1, 
literatura específica, recortes e documentos não 
publicados de diversos tipos e informações disponíveis na 
Internet. 

A pesquisa direta na área em estudo foi realizada por 
intermédio de trabalho de campo realizado no período de 
29/10 a 14/11/2001, tendo em vista a aquisição de 
informações em nível local por intermédio de entrevistas 
não estruturadas e entrevistas diretivas com moradores, 
técnicos e autoridades. 

A pesquisa de campo foi realizadas em duas etapas. A 
primeira etapa, com duração de duas semanas, teve 
como objetivo o reconhecimento da área em estudo e a 
realização de entrevistas não estruturadas com 
informantes chaves. Foram entrevistados prefeitos; 
secretários de planejamento municipais; vereadores; 
representantes de órgãos governamentais, tais como 

                                            
1 Gerados por intermédio do sistema SAMBA-CABRAL do IBGE. 
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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrário 
(INCRA), Instituto Natureza do (Naturatins) e Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins); gerentes 
do Banco do Brasil e do Banco da Amazônia S.A. 
(BASA); representantes de Organizações não 
Governamentais (ONG’s); presidentes de sindicatos e 
associações; e, especialmente, antigos moradores da 
região. 

As entrevistas realizadas permitiram uma primeira 
aproximação com a configuração e especialização 
regional, dentro de um marco da formação social da 
região, que foram, posteriormente, complementadas com 
análise de dados secundários e bibliografia 
complementar. 

A segunda pesquisa de campo teve como objetivo 
complementar as informações disponíveis, para que 
fosse possível um melhor detalhamento das formas de 
ocupação rural, especialmente no que se refere às 
potencialidades e perspectivas atuais e futuras. A 
segunda etapa de campo permitiu, também, mapear as 
metas e aspirações, bem como avaliar os antagonismos 
e complementaridades entre os dois grupos de atores 
sociais e econômicos considerados entre os mais 
importantes na região: os pequenos produtores, 
representados pelos assentados em Projetos de 
Assentamentos (PA), e os pecuaristas. 

Nesta segunda etapa, a metodologia empregada foi a de 
discussão em grupos focais. Através de contatos iniciais, 
os moradores dos Projetos de Assentamento 
selecionados foram convidados a participar dos grupos 
de discussão, em local de conveniência dos moradores2. 

Os Projetos de Assentamento foram selecionados de tal 
forma a captar a diversidade dos mesmos, segundo o 
principio geral de contactar o maior número de Projetos 
possível no tempo disponível3. 

Para se assegurar a heterogeneidade entre os grupos, os 
PAs foram selecionados segundo critérios de 

                                            
2 Os contatos iniciais com os moradores foram intermediados 

pelos técnicos do Ruraltins. 
3 Supondo que exista uma homogeneidade dentro de cada PA, 

ao se assegurar a heterogeneidade entre eles, os grupos 
focais podem ser realizados com grupos relativamente 
pequenos, como demanda a metodologia dos grupos focais. 

estratificação por localização em Região Administrativa, 
data de criação e taxa de crescimento populacional rural 
entre 1996 e 2000. Foram selecionados 33 Projetos de 
Assentamentos, correspondendo a 32% dos 103 Projetos 
de Assentamento da área em estudo no período.  

A discussão dos grupos focais seguiu um roteiro fixo, com 
a presença de um moderador e de um assistente, cuja 
função foi observar e anotar pontos relevantes da 
dinâmica de grupo e resumir a discussão de cada item 
em pauta. Foi aplicado a cada participante dos grupos 
focais um questionário que tratou de questões específicas 
sobre a composição familiar, nível de instrução dos 
membros das famílias, local de procedência dos bens de 
consumo, infra-estrutura domiciliar, produção e 
comercialização4. 

Os critérios para a seleção de grupos de pecuaristas 
foram, basicamente, a da região administrativa e da 
predominância de pecuaristas de grande e médio porte, 
uma vez que os pequenos pecuaristas poderiam ser 
captados nas entrevistas com moradores dos Projetos de 
Assentamento5. 

As discussões com os grupos focais foram realizadas nos 
municípios de Araguaína, Santa Fé do Araguaia, 
Arapoema, Pau D’Arco, Ananás, Xambioá, 
Augustinópolis e Araguatins. À exceção de Araguaína, 
onde foram entrevistados dois grupos focais (um de 
grandes fazendeiros e outro de médios fazendeiros), em 
cada um dos demais municípios foi constituído apenas 
um grupo focal. 

Para os grupos de pecuaristas, também, foram aplicados 
questionários específicos, após a discussão de grupo.6 

                                            
4 Participaram dos grupos focais um total de 553 pessoas que, 

nas entrevistas individuais, forneceram informações sobre 
2.815 pessoas (familiares). 

5 Os contatos iniciais com os fazendeiros foram realizados com 
os sindicatos rurais. 

6 Responderam ao questionário 68 participantes, que deram 
informações sobre 275 pessoas. Ressalta-se que apesar das 
discussões focais terem cumprido plenamente o seu objetivo e 
as respostas ao questionário terem fornecido dados preciosos, 
estas últimas não foram utilizadas no inventário para estimar 
parâmetros, devido a sua baixa representatividade numérica. 
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Figura 1 – Localização da área em estudo 
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2
Integração Econômica e Regional

Neste tópico, tratar-se-á mais de políticas e programas 
do que de projetos, embora o escopo de alguns projetos 
possa ser amplo, tendo alcance regional ou mesmo 
nacional. Os programas e políticas considerados 
incluem os Eixos Nacionais de Integração e 
Desenvolvimento (ENIDs), a reforma agrária, políticas 
agrícolas, programas de emprego e renda, saúde, 
educação, aposentadoria, outros programas sociais, 
rede bancária, meio ambiente e desenvolvimento local. 

2.1 - Integração econômica e regional 

Para o futuro, o programa federal mais importante pode 
ser o denominado Eixos Nacionais de Integração e 
Desenvolvimento, que visa identificar oportunidades de 
investimentos públicos e privados que alavanquem o 
desenvolvimento econômico e social do país. 
Contemplam-se investimentos em infra-estrutura 
econômica (transporte, energia e telecomunicações), 
informação e conhecimento, desenvolvimento social e 
meio ambiente. O portfólio deste programa federal 
identifica possíveis investimentos estruturantes, que 
gerem efeitos multiplicadores e favoreçam a atração de 
outros empreendimentos. 

O eixo Araguaia-Tocantins é um dos nove eixos 
planejados e é considerado exemplar do conceito. Nele 
estão previstos investimentos de US$18 bilhões entre 
2000 e 2007. A taxa anual de crescimento prevista é 
mais que o dobro da previsão para o Brasil. O Norte do 
Estado do Tocantins situa-se justamente no ponto em 
que o eixo dobra a leste, para seguir a Estrada de Ferro 
Carajás a São Luiz. 

As principais obras no setor de transportes, que atingem 

a área em estudo, são a ferrovia Norte-Sul, a ferrovia de 
Xambioá a Estreito (MA), a hidrovia Araguaia-Tocantins, 
um canal para a transposição das corredeiras de Santa 
Isabel e a restauração da BR-226 entre Wanderlândia e 
Estreito (MA). Na área de energia, prevê-se a Usina 
Hidrelétrica de Serra Quebrada. Os investimentos na 
área social, entretanto, são difusos. Os investimentos 
em meio ambiente incluem a gestão das bacias do 
Araguaia e Tocantins, a gestão de recursos florestais, o 
monitoramento e controle do denominado Arco do 
Desflorestamento, apoio aos povos da floresta e 
reservas extrativistas, programas de aproveitamento de 
frutas do Cerrado, gestão de recursos pesqueiros do 
Araguaia e Tocantins, entre outros, que teriam 
incidência na área em estudo. 

A efetiva implementação dos projetos previstos nos 
ENIDs dependerá da disponibilidade de recursos por 
parte do governo federal, da divisão destes recursos 
entre os projetos dos nove eixos, do interesse de 
investidores privados e da superação dos 
questionamentos levantados por organizações 
socioambientalistas e pelo Ministério Público. Assim, 
não se pode dar sua implementação como certa. 

Um projeto específico previsto para a área do ZEE do 
Norte do Estado do Tocantins é a ZPE (Zona de 
Processamento de Exportação), a ser implantada em 
uma área de 300ha, distante 14km do aeroporto de 
Araguaína. O governo estadual possui participação 
acionária de 20% na sociedade de economia mista, 
sendo o restante capital privado. O Ministério das 
Relações Exteriores (MRE) e o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 
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estão apoiando a iniciativa, que encontra resistências no 
Ministério da Fazenda (MF). 

Até o momento, o programa federal mais importante tem 
sido o programa de reforma agrária, levado a cabo pelo 
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária)2 desde a década de 1970, em especial pelo 
GETAT (Grupo Executivo de Terras do Araguaia-
Tocantins) no Norte do Estado do Tocantins na década 
de 1980. Estes trabalhos resultaram em 98 Projetos de 
Assentamento (PA) na área do ZEE do Norte do 
Tocantins, ocupando 334.603,3 hectares (cerca de 10% 
da área em estudo), e atendendo a 7.514 famílias 
(quando em assentamento). A fragilidade financeira dos 
assentados, a baixa capacidade produtiva desses e 
conseqüente pequena contribuição para os cofres 
públicos, acrescidas das demandas crescentes 
colocadas às prefeituras municipais, fazem com que 
alguns prefeitos reclamem do fato de seus municípios 
terem sido escolhidos para os projetos de reforma 
agrária. 

No tocante às diretrizes atuais do programa federal de 
reforma agrária, os movimentos sociais locais se 
manifestaram contra a lentidão da reforma agrária e o 
"Novo Mundo Rural", alegando que este novo enfoque 
do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) 
significa "a mercantilização da reforma agrária, a 
diminuição dos recursos para a desapropriação e para a 
produção e o reforço do poder das oligarquias locais" 
(FETAET et al., 2002). 

Na área de política agrícola, não houve atuação 
específica com foco regional. Os programas relevantes 
dizem respeito a subsetores sem escopo geográfico 
definido, tais como sojicultura e pecuária.  

Programas específicos, tais como o controle de febre 
aftosa, sob o controle estrito da Adapec, se fazem 
presentes com ênfase. Por outro lado, os produtores 
locais reclamam que os preços agrícolas são muito 
baixos, especialmente para o leite, em função da 
concorrência do Mercosul3. 

                                            
2 Vinculado atualmente ao Ministério de Desenvolvimento 

Agrário. 
3 Observações de campo. 

O INCRA está estimulando a criação de mais de 30 
Agências Regionais de Comercialização (Arco) para 
melhorar o acesso a mercados, por parte dos 
agricultores familiares (MDA, 2001). Uma das agências 
em fase de implantação é a Arco Tocantins, que deverá 
ser localizada no Norte do Estado do Tocantins, onde se 
concentram os projetos de assentamento do INCRA. 

Os incentivos fiscais do Fundo de Investimento da 
Amazônia (Finam), implantados por meio da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam) a partir de 1967, foram importantes até 2001, 
quando esta agência foi extinto. Atualmente, aguarda-se 
a regulamentação do novo Fundo de Desenvolvimento 
da Amazônia, que contará com recursos orçamentários 
e a implementação da Agência de Desenvolvimento da 
Amazônia (ADA), que ocupará o lugar da agência 
extinta. 

Quanto ao crédito agrícola, o Programa Nacional 
Agricultura de Familiar (Pronaf), ligado ao MDA, tem 
sido um importante instrumento de financiamento dos 
assentados, como também de infra-estrutura municipal 
com recursos não reembolsáveis.  

O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
(FNO), por meio de programas do BASA, financiou um 
total de R$70.111.505 na área em estudo entre 1996 e 
2000, ou seja, uma média de cerca de R$14.000,00 por 
ano e R$1.900,00 por município no período. Apenas 
dois municípios, Araguanã e Luzinópolis, não registram 
concessão de crédito do FNO. No entanto, o recurso 
disponível não está sendo amplamente utilizado, 
embora os juros tenham sido reduzidos a partir de 
janeiro de 2001, com juro fixo de apenas 1,15% ao ano, 
nas condições mais favoráveis, com bonificação de 
40%. Os juros chegam a 10% para grandes produtores. 
Em 2000, foram utilizados menos de 20% dos recursos 
disponíveis do FNO na Amazônia. O programa tem sido 
criticado pela ênfase excessiva na distribuição de 
crédito agrícola de baixo custo e uma cultura distorcida 
de crédito bancário, face aos subsídios, baixas taxas de 
recuperação de empréstimos, crédito mal dirigido, pouca 
diversificação da carteira e alguns desvios (ANDRAE & 
PINGEL, 2001). 
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2.2 - Promoção social 

O Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda 
(Pronager) funciona em diversos municípios da área em 
estudo mediante parcerias com o Projeto Alvorada e o 
Programa de Eliminação do Trabalho Infantil (PETI) em 
municípios de menor Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) (Ministério da Integração Nacional, 
2002b). Recentemente, o Pronager incorporou novos 
programas chamados "Renda nas Mãos" e "Ame sua 
Cidade" (Ministério da Integração Nacional 2002c, 
2002d). 

No tocante aos serviços de saúde, há postos de saúde e 
consultórios médicos e odontológicos em quase todos 
os municípios do Tocantins. No entanto, a política de 
descentralização atribuiu responsabilidades fora do 
alcance de alguns municípios sem infra-estrutura, 
capacidade financeira, recursos humanos e experiência 
administrativa, especialmente os de menor porte e os 
mais novos. É problemático o atendimento hospitalar em 
municípios menores, como também o é o controle 
descentralizado de endemias. No Norte do Tocantins, 
apenas Araguaína conta com hospital de grande porte, 
sendo Augustinópolis o segundo principal centro de 
serviços de saúde na área em estudo. Na parte norte da 
área em estudo, a população se utiliza amplamente dos 
serviços de saúde de Imperatriz, no Maranhão. 

A educação fundamental vem sendo municipalizada 
sem grandes problemas, com todos os municípios 
cobrindo o primeiro grau. Os esforços atuais têm como 
objetivo aumentar a cobertura da educação 
fundamental, por meio de mecanismos como a Bolsa-
Escola. O desafio maior para o futuro é a melhora da 
qualidade. Existem também dificuldades para a 
universalização do segundo grau e para a oferta de 
ensino técnico. Mesmo assim, segundo os documentos 
oficiais, todos os municípios do Tocantins têm escolas 
de ensino médio, nível de importância crucial para a 
mobilidade social atualmente. A educação é 
amplamente reconhecida pelos assentados e pequenos 
produtores como uma condição central para melhorar as 
condições de vida e os esforços envidados pelas 
famílias para criar oportunidades de estudo para os 

filhos são evidentes4. De fato, o nível de escolaridade 
dos filhos é significativamente superior ao dos pais, 
como ficou comprovado nos dados dos questionários 
aplicados na pesquisa de campo. 

No Norte do Estado do Tocantins o ensino superior se 
concentra em apenas duas cidades: Araguaína, onde 
funcionam uma unidade da Fundação Universidade do 
Tocantins (Unitins), que está sendo federalizada, e o 
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos 
(ITPAC), e Tocantinópolis, onde a Unitins mantém o 
Campus Tocantinópolis, no qual funciona o Centro 
Universitário de Formação de Profissionais da Educação 
(Cefope), com curso de pós-graduação nesta área. A 
área em questão poderia se beneficiar, também, de 
atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas nas 
instituições de nível superior localizadas em Imperatriz e 
Marabá. 

Quanto a outras modalidades de ensino, Araguatins 
conta com um centro agrotécnico federal de boa 
qualidade, com excelentes instalações e boa 
capacidade instalada - a Escola Agrotécnica Federal de 
Araguatins (EAFA). O Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária (Pronera), do MDA, atua na área 
em estudo, com base nos Projetos de Assentamento 
(PA) . 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) concentra suas atividades em 
Araguaína e Araguatins, mas, junto com outras 
instituições do sistema "S" (Senai, Senac, Sesi, Sesc e 
Senar5), funciona em todo Estado. O Sebrae - TO 
oferece serviços de capacitação para vários setores de 
atividade. Na área em estudo, destacam-se os 
seguintes programas: Desenvolvimento Tecnológico, 
que procura aprimorar as técnicas em uso na região; 
Desenvolvimento Local e Setorial, que atua na 
capacitação e organização das atividades de 
artesanato, ensina a criar e gerir cooperativas e, além 
disso, tem cursos voltados para o desenvolvimento da 
fruticultura; Financiamento e Capacitação, voltado para 

                                            
4 Observações de campo. 
5 Senai (Serviço Nacional de Aprendizado Industrial), Senac 

(Serviço Nacional de Aprendizado Comercial), Sesi (Serviço 
Social da Indústria), Sesc (Serviço Social do Comércio) e 
Senar (Serviço Nacional de Aprendizado Rural). 
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a ampliação do acesso das micro e pequenas empresas 
formais e informais às diferentes modalidades de 
crédito, microcrédito e capitalização, que funciona em 
parceria com o Banco do Brasil (BB), Banco da 
Amazônia S.A. (BASA) e Caixa Econômica Federal 
(CEF). 

A aposentadoria pela Contribuição Previdenciária Rural 
(Funrural), independente de contribuição previdenciária, 
administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), constitui uma fonte de renda importante para 
famílias e mesmo para pequenas comunidades no Norte 
do Tocantins. No entanto, uma das principais 
reclamações dos movimentos sociais locais é a 
"verdadeira via-crúcis na busca por seus direitos 
previdenciários. A excessiva burocracia dos Postos de 
atendimento do INSS dificulta o acesso pleno aos 
benefícios da previdência social pelos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais" (FETAET et al., 2002). 

As limitações da rede bancária estão sendo, em parte, 
superadas pelo novo papel das casas lotéricas. A Caixa 
Econômica Federal está conseguindo colocar postos em 
praticamente todos os municípios brasileiros. Esta 
cobertura é importante para melhorar o acesso dos 
beneficiários de programas sociais e fortalecer o 
comércio de seus municípios de residência, reduzindo a 
necessidade de deslocamentos para cidades maiores, 
onde se situam as poucas agências bancárias 
existentes na região. 

As políticas de meio ambiente no Estado estão a cargo 
da Seplan, do Instituto Natureza do Tocantins 
(Naturatins) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Conforme 
mencionado anteriormente, estas políticas não 
resultaram em muitas Unidades de Conservação no 
Norte do Tocantins, ainda que sua criação seja indicada 
por análises técnicas promovidas pelo Programa 
Nacional de Biodiversidade (Pronabio). Por outro lado, o 
PGAI/ SPRN/ PPG-7 situa-se justamente no Norte do 
Tocantins, objeto do ZEE no Estado. 

Por outro lado, o ZEE está inserido dentro do Projeto de 
Gestão Ambiental Integrada (PGAI) no âmbito do 
Subprograma de Políticas de Recursos Naturais 
(SPRN)/Programa Piloto para a Proteção das Florestas 

Tropicais do Brasil (PPG-7), onde na conclusão de seu 
Plano de Gestão Territorial do Norte do Estado do 
Tocantins, indicará áreas para a criação das Unidades 
de Conservação. 

O Naturatins divide suas ações em diversos programas. 
Os principais são: Programa de Proteção da Fauna e 
Flora, que fiscaliza e monitora atividades que degradam 
o meio ambiente; Programa de Educação Ambiental, 
que capacita professores das escolas urbanas e rurais 
para lidarem com a temática ambiental, assim como 
organiza palestras e atividades educativas; Programa de 
Desconcentração dos Núcleos Regionais, que procura 
descentralizar as atividades do Órgão, para que este 
atue em todo o Estado, aplicando a legislação 
ambiental, garantindo o trabalho de monitoramento, 
controle e fiscalização, bem como facilitando a obtenção 
de licenças ambientais ao público interessado. 

Face à estrutura apresentada, o que se pode esperar é 
uma gradativa integração das políticas e programas 
ambientais com as políticas e programas de 
desenvolvimento, como resultado dos acordos 
assinados por ocasião da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 
ECO-92, realizada no Rio de Janeiro em 1992 e da 
implementação de estratégias em prol do 
desenvolvimento sustentável. Um dos precursores da 
integração foi o Protocolo Verde, que estabelece que os 
bancos oficiais só poderão conceder crédito a empresas 
que observem a legislação ambiental. 

Uma novidade recente na área ambiental, com 
desdobramentos importantes para o Norte do Tocantins, 
é o lançamento da Política Ambiental do Ministério dos 
Transportes, em junho de 2002, assim como a Agenda 
Ambiental, estabelecida em parceria com o Ministério do 
Meio Ambiente (MMA). Entre as diretrizes da Política 
Ambiental, destaca-se a elaboração de manuais de 
orientação para licenciamento e inserção da variável 
ambiental em todo o ciclo de vida do empreendimento, 
com orientação para cada uma de suas fases. A 
Agenda Ambiental, por sua vez, prevê a 
compatibilização dos projetos de transportes com o 
ZEE. Assim, as duas iniciativas são especialmente 
relevantes para o desenvolvimento da área em estudo. 
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O projeto Ações Prioritárias para a Conservação da 
Biodiversidade do Cerrado e Pantanal, realizado pelo 
Pronabio, do MMA, concluiu que uma área a sudeste da 
área em estudo, englobando parte dos municípios de 
Babaçulândia, Filadélfia, Goiatins e Palmeirante, é de 
importância biológica extremamente alta, indicando a 
criação de Unidades de Conservação (MMA, 1999). Por 
sua vez, o projeto Avaliação e Identificação de Ações 
Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável 
e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade na 
Amazônia Brasileira, também realizado pelo Pronabio, 
concluiu que se deve criar uma unidade de conservação 
de uso sustentável, unindo as Terras Indígenas Apinayé 
e Krahó, abrangendo 24 municípios entre Itacajá, no 
Tocantins, e Carolina e Porto Franco, no Maranhão 
(MMA, 2001). A primeira área prioritária atinge pequena 
parte da área de estudo, enquanto a segunda sobrepõe-
se com o eixo mais desenvolvido. Ressalta-se, contudo, 
que os workshops que definiram estas prioridades 
trabalharam com áreas muita extensas e que os limites 
exatos das áreas prioritárias não foram ainda definidos 
com precisão. 

Em outra vertente de atuação ambiental, o Programa 
Amazônia Solidária, gerenciado pela Coordenadoria de 
Agroextrativismo da Secretaria de Coordenação da 
Amazônia (SCA), do MMA, repassa recursos a fundo 
perdido para produtores extrativistas na Amazônia, 
abarcando atividades relacionadas à produção, 

beneficiamento e comercialização de produtos 
extrativistas, ao fortalecimento institucional de 
organizações de produtores e instalação de infra-
estrutura produtiva. Da mesma forma, o Centro Nacional 
de Desenvolvimento Sustentado das Populações 
Tradicionais (Cnpt), do Ibama, trabalha com o uso direto 
sustentável dos recursos naturais. 

Os impactos sociais destas políticas e programas têm 
mitigado alguns problemas sociais, sem, no entanto, 
mudar o quadro geral. Houve melhora progressiva, mas 
não se pode esperar que políticas e programas mudem 
radicalmente a situação a curto prazo. 

Os impactos ambientais das políticas e programas 
governamentais são complexos. As políticas e 
programas sociais poderiam diminuir a degradação 
ambiental, se fossem desenhados e implementados de 
forma a promover a sustentabilidade. Existem alguns 
sinais de ações indicando para essa direção, como as 
acima referidas Política Ambiental e Agenda Ambiental. 

Há grande necessidade de articulação entre as políticas 
e programas federais e estaduais nos diversos setores. 
Visto que isto não ocorre naturalmente, por contrariar a 
fragmentação administrativa fortemente enraizada nas 
instâncias estaduais e federais, uma postura pro-ativa 
da população local e seus governantes torna-se 
necessária.
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Neste tópico serão abordados os principais projetos 
ligados à infra-estrutura regional no âmbito federal e 
estadual que constituem os vetores de integração 
regional nas diversas escalas - nacional, macro-regional 
e regional. Serão analisadas segundo suas implicações 
na organização econômica e sócio-espacial, buscando-
se identificar os impactos diretos e indiretos sobre as 
tendências de desenvolvimento regional. 

3.1 - Rodovias 

A rodovia Belém-Brasília (BR-153, antiga BR-14) pode 
ser considerada o primeiro grande projeto realizado no 
Norte do Estado do Tocantins. Com a construção da 
ponte sobre o rio Tocantins, entre Estreito (MA) e a atual 
cidade de Aguiarnópolis (TO), foi inaugurada em 1960 
(VALVERDE & DIAS, 1967). Seu asfaltamento começou 
em 1970, complementando-se a um dos últimos trechos 
na área em estudo em 1975. Com estradas menores 
perpendiculares (as pavimentadas são a TO-128, TO-
134/BR-230, TO-420, TO-184 e TO-222), o eixo da 
rodovia federal constitui a espinha dorsal em toda sua 
região oriental, inclusive no Maranhão, substituindo 
completamente os dois eixos fluviais de circulação 
anteriores à sua implantação, Tocantins e Araguaia 
(Figura 2).  

Dez anos depois da inauguração da Belém-Brasília, no 
começo da década de 1970, a Transamazônica (BR-
230) cortou a área em estudo no sentido sudeste-
noroeste, aproveitando a ponte já existente em Estreito 
(MA) e seguindo em direção a Marabá (PA). Na área de 

estudo, esta rodovia jamais teve um movimento 
semelhante ao da Belém-Brasília, especialmente por 
causa da ligação da BR-222 entre as cidades de 
Marabá e Dom Eliseu na Belém-Brasília, no Pará, 
inclusive com um ramal estabelecendo uma ligação 
mais direta entre Abel Figueiredo e a Belém-Brasília, 
perto de Imperatriz. Com a concorrência destas rodovias 
transversais no sentido leste-oeste em estados vizinhos, 
bem como da Estrada de Ferro Carajás (EFC) a partir 
de meados da década de 1980, a Transamazônica no 
Tocantins serviu apenas ao tráfego local, sendo uma 
rodovia federal apenas no nome. 

As duas rodovias de integração nacional passaram por 
acaso pela área em estudo, que estava no seu trajeto 
entre Norte e Sul, Nordeste e Amazônia. A Belém-
Brasília gerou grandes impactos, enquanto a 
Transamazônica equivaleu a uma estrada local sem 
maior importância. O asfaltamento da BR-222, entre 
Açailândia (PA) e São Luiz (MA), estabelecendo ligação 
facilmente transitável com o Nordeste, foi mais 
importante para a integração a leste que a 
Transamazônica, que passa por Picos, no Piauí. 

A PA-150, aberta ainda na década de 1960, foi uma 
outra rota norte-sul mais a oeste, do outro lado do 
Araguaia. Foi asfaltada na década de 1990, quando 
também foram construídas pontes de concreto para 
substituir as precárias pontes de madeira, facilmente 
danificadas pelos caminhões que transportavam toras 
das madeireiras. 

 

3
Vetores de Integração Regional
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Fonte: Ministério dos Transportes, 2002. 

Figura 2 – Tocantins: Principais eixos viários 
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Entre os dois corredores norte-sul, constituídos pela 
Belém-Brasília e a PA-150, falta um elo rodoviário leste-
oeste de boa qualidade. O problema não será resolvido 
pelo asfaltamento da Transamazônica, que começará a 
oeste do Araguaia (GONDIM, 2002a). 

A ligação norte-sul ao longo do rio Tocantins acima de 
Estreito foi prejudicada pela construção da Belém-
Brasília do lado maranhense do rio. A Área Indígena 
Apinayé também dificulta o acesso do lado 
tocantinense, se bem que a construção de outra rodovia 
do outro lado do rio, paralela à Belém-Brasília, 
dificilmente seria justificada. Seja como for, o extremo 
norte da área em estudo está intimamente ligado a 
cidade de Imperatriz (MA). 

Durante muito tempo a malha rodoviária local do Norte 
do Tocantins permaneceu precária, com manutenção 
deficiente e acesso difícil na época de chuvas. Não 
obstante os trabalhos de asfaltamento das estradas 
locais estar bem adiantado persistem problemas de 
atoleiros que dificultam o tráfego em alguns pontos 
durante o período chuvoso, bem como trechos arenosos 
que atrapalham o fluxo no período seco do ano6. 

Quanto a novos projetos, o Plano Plurianual (PPA) e o 
Programa Avança Brasil não prevêem abertura de 
novas estradas, mas apenas o asfaltamento das 
rodovias existentes. O asfaltamento da Transamazônica 
até Altamira, prevista em função da construção da 
hidrelétrica de Belo Monte, não passará pelo Norte do 
Tocantins, conforme mencionado, mas começará a 
oeste do rio Araguaia. 

Atualmente, diversas estradas estão sendo asfaltadas 
pelo governo estadual. O Programa de Gerenciamento 
da Malha Rodoviária do Tocantins conta com apoio do 
Banco Mundial e do Banco de Cooperação Internacional 
do Japão (JBIC). A malha rodoviária do Norte do 
Tocantins é a mais densa do Estado, superando até 
mesmo a malha na área central, próximo a Palmas. 

As usinas elétricas previstas para Serra Quebrada e 

                                            
6 Observações de campo. 

Santa Isabel fornecerão novas travessias rodoviárias 
dos grandes rios - já existe, desde 1960, uma ponte no 
Estreito. A travessia de Itaguatins (TO) para Imperatriz 
(MA), no lugar de balsas e barcos, facilitará, em muito, a 
integração do extremo norte a esse pólo regional. A 
travessia em Santa Isabel, por outro lado, será inócua 
se não houver ligações rodoviárias a Xambioá, Ananás 
ou Araguatins, do lado tocantinense, e melhora da 
estrada de Santa Isabel à Transamazônica, do lado 
paraense. 

Num futuro mais distante, a médio ou longo prazo, 
poderá ocorrer o asfaltamento da Transamazônica 
dentro do Norte do Tocantins e a construção de uma 
ponte sobre o rio Araguaia. No entanto, esta rota teria 
que concorrer com três alternativas: 1) a PA-150 e a 
ponte sobre o Araguaia já existente em Conceição do 
Araguaia/Couto de Magalhães, para a ligação do Pará 
com o Centro-Oeste e Sudeste; 2) a rota da BR-222, 
que aproveita a ponte já existente sobre o Tocantins, 
depois da confluência com o Araguaia, em Marabá, e 
faz a ligação com o Nordeste; 3) uma nova rota 
aproveitando a barragem de Santa Isabel. Assim, dentro 
da área em estudo, a Transamazônica e sua ponte 
sobre o Araguaia dificilmente serão prioridades federais 
ou estaduais. 

Por outro lado, o adensamento da malha rodoviária 
local, com ou sem asfaltamento, poderá continuar, mas 
o ritmo de implementação dependerá do volume de 
produção e da força política do Norte do Tocantins. 

Em suma, até o momento, as rodovias propiciaram uma 
integração parcial da área de estudo com o Norte, o 
Nordeste, o Centro-Oeste e, por extensão, com o 
Sudeste-Sul, como também propiciaram uma integração 
interna em torno dos novos pólos regionais de 
Araguaína e Imperatriz (MA). Por outro lado, apesar da 
Transamazônica, também deixaram a área em estudo 
relativamente marginalizada. 

Novas rodovias podem trazer impactos sociais positivos 
e negativos, também chamados de spread e backwash 
effects, ou efeitos de fluxo e refluxo (SAWYER, 1969). O 
efeito negativo de backwash ou de refluxo se dá quando 
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outra área, mais beneficiada, concorre com uma área 
menos beneficiada. O efeito positivo de spread ou de 
fluxo, quando acontece o inverso. Após a abertura e o 
asfaltamento da Belém-Brasília, o Norte do Tocantins 
sentiu estes dois efeitos simultaneamente. 

O movimento de pessoas e de mercadorias pela malha 
rodoviária já instalada, com acesso, conectividade e 
capilaridade, viabilizou a pequena produção mercantil e 
a pecuária de corte no Norte do Tocantins, porém com 
baixos níveis tecnológicos e pouca exportação para 
outras regiões. Por outro lado, os fluxos interestaduais e 
inter-regionais que passaram a transitar pela região ou 
perto dela não deixam muitos benefícios locais, na 
medida em que a demanda de serviços de combustível, 
de manutenção de veículos, de alimentação e 
hospedagem, entre outras, é de reduzido volume e valor 
por veículo, operador ou passageiro. A precariedade 
das rodovias federais, estaduais e locais limitou a 
expansão e o desenvolvimento das atividades 
mercantis, que permaneceram em nível intermediário 
quando comparado com trechos da Belém-Brasília mais 
ao norte (Paragominas, Guajarina e Bragantina) e ao sul 
(atual Goiás) ou com as pontas do eixo leste-oeste 
(Carajás, Paraupebas e Marabá, a oeste, e Açailândia e 
Santa Luzia, a leste). 

Não há previsão de grandes obras rodoviárias 
interestaduais ou inter-regionais que possam causar 
importantes impactos sociais positivos ou negativos no 
Norte do Tocantins. Entretanto, possíveis obras 
maiores, tais como travessias dos rios (pontes), 
asfaltamento da Transamazônica ou mesmo uma rota 
alternativa, bem como obras menores, como o 
asfaltamento de vias regionais principais e/ou abertura 
de uma malha mais fina de estradas vicinais, poderão 
trazer uma série de benefícios sociais, tais como: 

- Ganhos de escala de produção, como na Rede 
Frutas do Cerrado (LEROY, 1999); 

- Menores custos de transporte pela redução de 
tempo e de desgaste dos veículos; 

- Transporte mais rápido de produtos perecíveis, tais 
como frutas e leite; 

- Melhor atendimento de saúde; 

- Maior acesso à educação, e; 

- Maior eficácia da fiscalização trabalhista. 

Em suma, a melhora das rodovias já implantadas e/ou 
locais deve gerar mais emprego e renda, maior 
arrecadação de impostos e maior bem-estar social. 

Quanto aos impactos ambientais, estradas são notórias 
causas de desmatamento na Amazônia. De fato na área 
em estudo houve, nas décadas passadas, grande 
desmatamento, em função da ocupação pela 
agropecuária, em grande e pequena escala, viabilizada 
pela abertura das rodovias, em especial a Belém-
Brasília e a PA-150. Contudo, o vale do Araguaia, 
situado entre estas principais rodovias norte-sul, a leste 
e oeste, ficou menos ocupado que os interflúvios a leste, 
no Tocantins, e a oeste, no Pará. Como resultado dos 
impactos daquela ocupação, encontra-se muito pasto 
degradado na região, com partes hoje sendo 
recuperadas, além de expressivas áreas de capoeira. 

A abertura de estradas também concorreu para a 
atividade madeireira, mas não de forma tão intensa 
quanto em áreas de maior concentração de florestas, 
como Paragominas, no Pará, a região do Gurupi, no 
Maranhão, ou mesmo o Sudeste do Pará, a oeste. 

Atualmente, a abertura de estradas e/ou sua 
pavimentação pouco contribuiriam para o 
desmatamento, uma vez que quase nada restou da 
mata original e a maior parte do desmatamento que 
poderia ocorrer, já ocorreu. Isto constitui um forte 
argumento a favor da abertura e/ou melhoramento de 
estradas no Norte do Tocantins. Note-se também que 
para os pequenos produtores é importante uma malha 
rodoviária que possa ser transitada por animais 
montados e veículos de tração animal, bicicletas e 
motocicletas, chegando até as casas e terrenos rurais, 
bem como às áreas de coleta de babaçu. 

Ao mesmo tempo, a posição ambientalista 
extremamente crítica da abertura ou asfaltamento de 
estradas está sendo revista. Por exemplo, o Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) é a favor do 
asfaltamento da Transamazônica, argumentando que há 
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importantes impactos sociais positivos e que os 
impactos ambientais podem ser controlados (GONDIM, 
2002b). Este argumento aplica-se também ao Norte do 
Tocantins. 

Os possíveis benefícios ambientais de novas estradas 
ou do asfaltamento e da construção de pontes no Norte 
do Tocantins incluem: 

- Melhores condições de fiscalização e aplicação da 
legislação ambiental; 

- Viabilização de atividades de uso sustentável do 
Cerrado, e; 

- Maior eficiência da fiscalização trabalhista, o que 
elevaria os custos do desmatamento (SAWYER, 
1993). 

Entretanto, observam-se diversas interações entre as 
dimensões sociais e ambientais. Por exemplo, uma 
maior competitividade econômica em função de 
melhores estradas pode intensificar o desmatamento. 
Por outro lado pode também viabilizar tecnologias 
menos extensivas e a recuperação de pastos e 
capoeiras, com agricultura e agro-extrativismo 
sustentáveis. Pode, no entanto, oferecer novas 
oportunidades econômicas que encareceriam a mão-de-
obra barata e sem alternativas, da qual o desmatamento 
depende. 

Pode-se concluir que, no passado, as rodovias 
provocaram fortes impactos negativos ambientais pela 
expansão horizontal da fronteira, abrindo espaço para a 
agricultura familiar e pecuária de pequeno e médio 
porte, provocando degradação ambiental e gerando 
bolsões de pobreza. Para o futuro, no entanto, a 
melhoria da malha existente pode contribuir para uma 
ocupação mais sustentável em termos sócio-ambientais, 
na medida em que favoreça a redução da pobreza, o 
escoamento de produtos sustentáveis e o controle da 
exploração do trabalho. 

3.2 - Ferrovias 

No século XX, a ferrovia de Tucuruí viabilizou o 
escoamento da castanha na região de Marabá, 
contornando as corredeiras rio abaixo e 

complementando o transporte fluvial no escoamento da 
produção regional, inclusive do Norte do Tocantins 
(LAGENEST, 1958; LARAIA e DAMATTA, 1967). 

Desde meados da década de 1980, a Estrada de Ferro 
Carajás (EFC), construída pela Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD) para escoar minério de ferro da mina a 
oeste de Marabá, facilitou o movimento migratório 
proveniente do Maranhão. Pela ferrovia muitos 
migrantes seguiram para o Pará e, em grau menor, para 
o Norte do Tocantins. Embora passe a poucos 
quilômetros de São Sebastião do Tocantins e de 
Carrasco Bonito, no outro lado do rio Tocantins, a EFC 
não influiu significativamente no movimento de 
mercadorias na área em estudo. 

A ferrovia Norte-Sul, proposta no governo Sarney na 
década de 1980, não foi construída na época. 
Atualmente, estão em funcionamento os trechos de 
Açailândia (PA) a Imperatriz e Porto Franco (MA), 
administrados pela CVRD. A construção ao sul, até 
Senador Canedo, em Goiás, está sendo retomada, 
como peça chave do Eixo Nacional de Integração e 
Desenvolvimento do Araguaia-Tocantins. Sua extensão 
ao Norte, de Açailândia a Belém (PA), não está nos 
planos do governo para um futuro próximo. 

Vale lembrar, também, que a Ferronorte, que atinge 
Mato Grosso a partir do Sudeste, abrindo possibilidade 
de escoamento da produção da região Centro-Oeste 
pelos portos de Santos (SP) e Sepetiba (RJ), é também 
prevista para se estender para oeste, até Porto Velho 
(RO), e para o Norte, até Santarém (PA), competindo, 
assim, com a hidrovia Araguaia-Tocantins no 
escoamento da soja da parte oriental do Estado de Mato 
Grosso. Da mesma forma, a ferrovia Norte-Sul, a leste, 
seria uma alternativa àquela hidrovia. 

Por outro lado, para complementar a hidrovia Araguaia-
Tocantins está prevista uma ligação ferroviária para 
constituir um corredor multimodal entre Xambioá e a 
ferrovia Norte-Sul, cortando a área em estudo no 
sentido leste-oeste e articulando-se à EFC. No entanto, 
outra alternativa que está sendo considerada seria um 
ramal mais ao sul, entre Colinas e Conceição do 
Araguaia (PA), onde já existe uma ponte rodoviária 
sobre o Araguaia (MOTTA, 2002). Se a opção recair 
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sobre esta rota ao sul não haveria impactos diretos 
sobre a área em estudo. 

Entretanto, seja qual for o desfecho quanto à forma de 
articulação entre a hidrovia Araguaia-Tocantins e as 
ferrovias a leste, através do ramal ferroviário que 
cortaria o Norte do Estado do Tocantins, permanece a 
proposta de construção de uma Plataforma Multimodal 
de Transportes de Aguiarnópolis. Este é o local em que 
a ferrovia Norte-Sul, já existente no Maranhão até 
Estreito, tem pontos de contato com o rio Tocantins 
(cruzamento) e com a rodovia Belém-Brasília. A 
plataforma proposta seria um centro de beneficiamento, 
recepção e distribuição de produtos e mercadorias com 
destino a Itaqui (via ferrovia Norte-Sul e EFC) e vice-
versa. A plataforma proposta inclui unidades agro-
industriais para o beneficiamento das matérias-primas e 
a implantação de ampla infra-estrutura e serviços de 
apoio. O risco principal para a área em estudo diz 
respeito à concorrência entre Aguiarnópolis e algumas 
cidades do lado maranhense, a saber, Estreito, 
Imperatriz e Açailândia, que já contam com maior 
concentração de infra-estrutura e serviços e podem 
receber apoio adicional do governo maranhense. 

Os impactos sociais benéficos das estradas de ferro se 
dariam a médio e longo prazos, principalmente por meio 
das transformações econômicas que poderiam 
promover a geração de emprego e renda. Em curto 
prazo, durante a construção, os efeitos positivos sobre 
emprego e renda podem ser anulados pelos impactos 
negativos de boom e bust característicos de canteiros 
de obras com numerosa mão-de-obra temporária, tais 
como violência e prostituição. A avaliação desses 
impactos pode ser facilitada por observações diretas ao 
longo da EFC e dos novos trechos da FNS (ferrovia 
Norte-Sul) entre Açailândia e Estreito. 

A médio e longo prazo, as ferrovias podem ter algum 
impacto positivo na estrutura social local, na medida em 
que implicam a fixação de funcionários com níveis de 
renda e educação acima da média local, como 
aconteceu com a CVRD ao longo de EFC, 
especialmente em Marabá (PA). Desta diferenciação, no 
entanto, podem resultar tanto sinergismos positivos, 
como aumento de conflitos. Os funcionários da CVRD, 

isolados em Carajás, pouco contribuem para a 
economia ou sociedade locais, segregados de cidades 
como Paraupebas. Em Marabá, o clima é de conflito 
entre a empresa e a população (SAWYER, 1993). 

Fora a eventual demanda por madeira para dormentes, 
os impactos ambientais das ferrovias são, sobretudo, 
indiretos, por meio das mudanças nas atividades 
produtivas, as quais não são necessariamente 
significativas localmente. Os maiores impactos podem 
se dar ao sul da área em estudo, no Estado de 
Tocantins, em Mato Grosso ou Goiás. 

Á guisa de conclusão, em que pese o fato do área do 
ZEE do Norte do Tocantins se situar no meio do 
caminho entre as áreas de produção primária principal, 
ao sul, e o destino final das ferrovias, o porto de Itaqui 
(MA), a FNS e a EFC podem proporcionar impactos 
positivos para a área em estudo. Embora contando, a 
princípio, com poucas ligações diretas na área em 
estudo, já se observa a mobilização da sociedade local 
fazendo pressões para que a FNS tenha pontos de 
parada e de transbordo na área em estudo. De acordo 
com dados colhidos em reunião com pecuaristas de 
Araguaína, houve unanimidade em apontar a FNS não 
só como preferível à hidrovia Araguaia-Tocantins, mas, 
também, como capaz de atender plenamente a um 
objetivo central dos pecuaristas: fazer chegar ao Sul e 
ao Sudeste a carne da região, já que a FNS se 
encontrará com a ferrovia Centro-Atlântica, ao sul. 

Já a Ferronorte teria pouco impacto direto na área em 
estudo, a princípio. Porém, a longo prazo, pode haver 
uma articulação, mesmo que rodoviária, entre ela e a 
FNS, abrindo novas possibilidades de integração 
regional e desenvolvimento econômico. No entanto, 
deve-se levar em consideração que o mais importante é 
a articulação entre as ferrovias previstas e/ou em 
expansão e com outras modalidades de transporte, o 
que abriria novas oportunidades e potencialidades. 

3.3 - Outros transportes e armazenamento 

Os outros vetores de integração regional aqui 
considerados referem-se a hidrovias, eclusas, portos, 
armazéns e aeroportos, os quais sempre devem ser 
considerados em suas inter-relações com as rodovias e 
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ferrovias acima tratadas. 

As hidrovias são previstas no PPA e reivindicadas por 
produtores, políticos, empreiteiros, fornecedores e 
compradores, como meio de reduzir os custos de 
transporte, que constituem fator decisivo na 
competitividade da soja produzida no Brasil Central. As 
possíveis alternativas de escoamento da soja de Mato 
Grosso, principal produtor, incluem as hidrovias dos rios 
Madeira, Teles-Pires, Tapajós, Araguaia-Tocantins, 
Paraná e Paraguai-Paraná, além das rodovias e 
ferrovias mencionadas anteriormente. A soja seguiria 
rumo ao norte, para exportação, principalmente para a 
Europa, enquanto os mercados existentes para carne e 
arroz encontram-se principalmente no Sudeste. O fluxo 
destes produtos no outro sentido, ao Norte, dependeria 
do desenvolvimento de mercados no Norte e no 
Nordeste. 

A proposta da hidrovia Araguaia-Tocantins, aquela que 
atinge mais diretamente o Norte do Tocantins, implica 
integração com o sistema ferroviário da EFC e FNS, 
para exportação via Itaqui, e a possibilidade, já 
mencionada, da construção de um ramal ferroviário 
entre Estreito (MA) e Xambioá (TO), por causa da falta 
de navegabilidade do rio Araguaia na altura de Santa 
Isabel. O rio Tocantins, por sua vez, é navegável da foz 
até Miracema, mas será afetado pelas hidrelétricas em 
construção ou previstas ao longo de seu curso, a não 
ser que sejam construídas eclusas, que estão previstas 
nos EIA/Rima7. Porém, o setor elétrico não se dispõe a 
construí-las, alegando que se trata de obrigação dos 
Ministérios do Transportes e Infra-Estrutura, criando um 
impasse que possivelmente só será resolvido no campo 
jurídico.  

Como parte da malha de hidrovias e dos reservatórios 
de hidrelétricas, está sendo considerada a construção 
de canais navegáveis, ligando Xambioá a Estreito ou a 
eclusa da barragem Santa Isabel à ferrovia Carajás na 
altura de Vila Nova, no Maranhão (TOCANTINS, 2000). 
Desse modo, também as eclusas em construção em 
Tucuruí poderiam estabelecer um importante fluxo fluvial 
sul-norte, passando pela área em estudo. Esta ligação 
teria potencial de redirecionar o eixo de 

                                            
7 Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental. 

desenvolvimento do Araguaia-Tocantins, que seguiria 
ao Norte, até o porto da Vila do Conde, em Barcarena 
(PA), em vez de virar a leste, na altura da área em 
estudo e seguir para Itaqui (MA). Este novo fluxo 
unimodal (fluvial) poderia concorrer com a EFC. No 
entanto, a obra está parada e pode-se perder a 
oportunidade de sua execução em conjunto com as 
obras de elevação da cota (SIQUEIRA, 2002). 

Por outro lado, a hidrovia Araguaia-Tocantins enfrenta 
uma série de questionamentos legais e políticos. Os 
questionamentos políticos implicam não só ao Estado 
do Tocantins, como também Mato Grosso, Goiás e 
Pará. Os portos existentes na área em estudo, tanto no 
Araguaia quanto no Tocantins, são pequenos, com 
movimentação mínima. Poderiam ser construídos portos 
em Xambioá e Estreito, como elos do sistema 
multimodal previsto para a hidrovia Araguaia-Tocantins. 

Outros portos fora da área em estudo que servem para 
o comércio internacional e teriam grande influência 
regional e local são Itaqui/ Ponta da Madeira, em São 
Luiz e Barcarena, perto de Belém. Instalações para 
manejo da soja foram construídas no porto de Itaqui em 
1993. O uso do porto de Barcarena, por sua vez, para 
exportações que têm origem ou passam pelo Norte do 
Tocantins, como mencionado, dependem das eclusas 
em Tucuruí.  

Os armazéns são ainda incipientes na área em estudo, 
estando concentrados em Araguaína, mas, no futuro, 
armazéns maiores podem ser instalados em pontos 
estratégicos do ponto de vista de transportes, tais como 
Aguiarnópolis. É importante ressaltar que, segundo 
dados do Censo Agrícola de 1996 (IBGE, 1998), a 
capacidade de armazenamento do Estado como um 
todo é satisfatória, ainda que mal distribuída. 

No tocante à aviação comercial, havia em passado 
recente vôos regulares para Tocantinópolis, mas 
atualmente o único aeroporto com vôos de carreira na 
área em estudo é Araguaína. Os aeroportos de 
Imperatriz (MA) e Marabá (PA), com volume maior, 
também atendem ao transporte de passageiros e cargas 
da área em estudo. Existem aeroportos pequenos nas 
cidades de Araguatins (atualmente, com pista em fase 
de ampliação e asfaltamento), Tocantinópolis e Santa 
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Fé do Araguaia, que recebem aviões particulares, táxis 
aéreos e similares. Entretanto, outras pistas de pouso 
para aviões fretados ou particulares seriam importantes 
em localidades mais distantes desses centros principais. 

Os impactos sociais das hidrovias podem ser grandes, 
tendo a ver principalmente com a expansão da 
sojicultura. Na área do ZEE do Norte do Tocantins, a 
sojicultura não se configura como atividade importante e 
não se esperaria que viesse a ser como resultado direto 
da implantação da hidrovia. Entretanto, há grandes 
projetos de investimento na cultura de soja e de outros 
grãos na pauta de discussões na área em estudo, como 
o Projeto Sampaio, no extremo norte da área em 
estudo, que pressionam no sentido da implantação da 
hidrovia. De outra parte, há uma clara mobilização dos 
pequenos produtores da região no sentido de evitar a 
entrada dos grandes agricultores de soja do Sul e/ou de 
outras regiões do país, vistos como os agentes 
potencialmente responsáveis por desalojá-los de suas 
pequenas terras, conseguidas, muitas vezes, após 
longos anos de lutas e conflitos na própria região.  

No caso dos impactos ambientais, entretanto, a história 
é outra. Até meados da década de 1990, as hidrovias 
eram vistas pelos ambientalistas como menos 
impactantes que as rodovias, muito criticadas como 
causas do desmatamento. Ultimamente, no entanto, 
depois do Brasil em Ação e do Avança Brasil, que 
incluem propostas de diversas hidrovias como 
corredores de exportação, cresceu a oposição. As 
hidrovias Paraguai-Paraná e Araguaia-Tocantins estão 
entre os projetos mais polêmicos. Os impactos 
negativos da hidrovia Araguaia-Tocantins nas 
comunidades indígenas localizadas à montante da área 
em estudo têm impedido a continuação daquele 
empreendimento. 

Os impactos ambientais diretos das hidrovias no 
Cerrado e na floresta amazônica poderão se dar em 
escala muito ampla. Incluem o derrocamento devido às 
ondas geradas pelos comboios de balsas, contribuindo 
para agravar o desbarrancamento causado pelo 
desmatamento das áreas às margens dos rios. 
Eventuais acidentes vinculados ao despejo de cargas 
nos rios, perturbação da fauna ictiológica e de 

tartarugas e prejuízos a lagos laterais, onde se criam 
peixes, somam-se aos impactos negativos já descritos. 
Contudo, os impactos indiretos das hidrovias seriam 
mais amplos ainda, devido, principalmente, à expansão 
da sojicultura em áreas que se tornam mais acessíveis, 
reduzindo outras atividades regionais que contribuem 
para um melhor equilíbrio ambiental. 

De todos os projetos de infra-estrutura, as hidrovias 
talvez sejam os mais vulneráveis a restrições 
ambientais8. Embora, se comparados com os impactos 
diretos de rodovias e ferrovias, os impactos positivos 
e/ou negativos de hidrovias e outros meios de transporte 
e armazenamento sejam considerados reduzidos, a 
consciência e a conseqüente análise desses impactos é 
crescente. No caso da hidrovia Araguaia-Tocantins, são 
principalmente os impactos socioambientais fora da 
área em estudo que podem inviabilizá-la. 

Quanto aos aeroportos, portos e armazéns, os impactos 
ambientais diretos desses seriam pequenos, apesar de 
incluírem desmatamento, erosão, poluição sonora e 
geração de resíduos de petróleo e outras substâncias. 
Os impactos ambientais das eclusas, entretanto, são 
mais significativos, na medida em que podem significar 
obras de porte muito grande, estendendo-se por vários 
quilômetros ao longo dos rios, afetando, em muito, as 
regiões impactadas, não apenas no período de 
construção, como, também, no seu próprio 
funcionamento ao longo dos anos. Entretanto, poderiam 
também ter impactos positivos, ao permitir melhores 
condições para a migração da fauna aquática. 

No balanço geral, os impactos diretos de portos, 
eclusas, armazéns e aeroportos seriam mais pontuais e 
localizados, enquanto os impactos indiretos se dariam 
na medida em que integram amplos e complexos 
sistemas multimodais que viabilizam a exportação. 
Assim, também os projetos e investimentos nesses 
meios de transporte e em armazenamento provocam 
poucas interações entre impactos sociais e ambientais, 
justamente porque os impactos locais seriam pequenos, 
sendo muito maiores nas pontas dos eventuais 

                                            
8 O Projeto de Lei Federal nº 2072/1999 (BRASIL, 2003) prevê, 

inclusive, o prévio estabelecimento de registro ou licença da 
autoridade ambiental, para a inclusão no Orçamento da União 
de projeto ou programa que afete o meio ambiente. 
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corredores de exportação que venham integrar. 

3.4 - Energia e comunicações 

No que diz respeito à energia hidroelétrica, o lago de 
Tucuruí foi o principal mega-projeto regional, com 
grandes impactos socioeconômicos e ambientais, já 
amplamente conhecidos. Várias usinas hidrelétricas 
estão previstas na área em estudo, tanto no rio Araguaia 
quanto no rio Tocantins, sendo as principais: 

- Santa Isabel, no Araguaia, entre Xambioá e 
Araguatins, com reservatório que se estenderia até 
Couto de Magalhães, ao sul da área em estudo; 
há, também, uma proposta alternativa para seu 
desmembramento em cinco barragens menores; 

- Serra Quebrada, no Tocantins, com reservatório 
que se estenderia de Itaguatins a Aguiarnópolis, e; 

- Estreito, no Tocantins, com reservatório entre 
Estreito e Filadélfia, ao sul da área em estudo. 

Com estes alagamentos, a não ser no extremo norte, a 
área em estudo passaria de interflúvio para interlagos. 

À montante dos dois grandes rios, várias outras usinas 
hidrelétricas estão previstas em ambos, sendo que 
Serra da Mesa, Luis Eduardo Magalhães (Lajeado) e 
Canabrava já foram construídas no Tocantins (ou em 
seus afluentes). Além disso, está sendo estudada a 
transposição de águas do Tocantins, na região do 
Jalapão, para o semi-árido do Nordeste, em 
combinação com a transposição de águas do São 
Francisco, projeto que poderia ter impactos à jusante 
(TOCANTINS, 2000). 

A Companhia de Energia Elétrica do Estado do 
Tocantins (Celtins) distribui energia elétrica da rede 
integrada regional e está promovendo a eletrificação 
rural, por meio do Programa de Eletrificação Rural do 
Tocantins (Pertins). Em 2000, apenas três municípios 
(Cachoeirinha, Pau D'Arco e São Bento do Tocantins) 
não tinham rede elétrica rural, enquanto Araguaína 
concentrava mais da metade da capacidade instalada 
na área em estudo. 

O carvão vegetal, feito de resíduos de serraria, é a 

principal fonte de energia para as indústrias siderúrgicas 
de ferro-gusa instaladas em Marabá e Açailândia, 
cidades próximas à área em estudo. O coco babaçu, 
que apresenta alta capacidade calórica e potencial de 
combustão para a produção de energia, é utilizado 
quase apenas no âmbito doméstico e/ou informal. 
Entretanto, poder-se-ia pensar em incentivos para sua 
utilização como fonte de combustão, eventualmente 
implicando até mesmo seu reflorestamento. 

Existem pequenas iniciativas de uso de energia solar, 
bem como de energia renovável de óleos vegetais, 
como no Clube Agrícola Sete Barracas, que recebeu 
apoio do Programa Trópico Úmido (PTU) do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) (CASB, 2001). Entretanto, não havendo 
políticas governamentais interescalares mais amplas, a 
falta de integração interinstitucional muitas vezes 
impede, como no exemplo citado, até mesmo o 
funcionamento mínimo dessas experiências isoladas. 

Quanto às comunicações, depois dos grandes avanços 
das telecomunicações ocorridos na década de 1970, 
houve nova onda de expansão acelerada com a 
privatização da telefonia no final da década de 1990. 
Atualmente, a telefonia celular cobre quase toda a área 
em estudo, sendo poucas as áreas onde os telefones 
celulares não podem ser usados9. Existem provedores 
de Internet em Araguaína e Araguatins e o Projeto 
Alvorada, integrante do programa federal Comunidade 
Solidária, pretende instalar Internet em todas as 
prefeituras. 

Mesmo assim, conforme foi observado nos trabalhos de 
campo, a população rural reclama da quase total falta 
de informação. Parece que já ganhou consciência de 
sua importância, sem ainda conseguir o acesso. 

Em termos sociais, as hidrelétricas locais provocam a 
inundação das áreas dos reservatórios, com danos 
diretos às populações deslocadas. A compensação nem 
sempre é adequada, como ocorreu no caso de Tucuruí, 
em que muitas famílias reclamam seus direitos até hoje. 
A previsão de que os reservatórios de Serra Quebrada e 
Santa Izabel inundariam diversos núcleos urbanos 

                                            
9 Observação de campo. 
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situados beira-rio coloca obstáculos à sua implantação. 
No caso de Serra Quebrada, a inundação atingiria 
também parte das terras dos índios Apinayé. 

A eletrificação rural tem como resultados positivos à 
intensificação das atividades agropecuárias, podendo 
gerar outros benefícios econômicos e sociais, entre 
eles: 

- culturas irrigadas e dessedentação de animais; 

- maior acesso à informação por meio das 
telecomunicações; 

- possibilidades de trabalho agrícola para homens 
acima de 40 anos e para mulheres, quando usam 
trituradores, ordenhadores, etc.; 

- maior eficiência da pecuária com a adoção do uso 
de cercas elétricas, que facilitam o pastejo 
rotacionado, e; 

- grande ampliação da capacidade de resfriamento 
do leite; 

- menor demanda de madeira para estacas quando 
as cercas convencionais são substituídas por 
cercas elétricas. 

O maior problema com a eletrificação rural, para os 
pequenos produtores e assentados, é o pagamento da 
conta de luz, visto que, além da desmonetarização que 
caracteriza essa população que vive no nível de 
subsistência, somam-se fatores ligados a dificuldades 
com transporte, acesso a bancos, domínio da tecnologia 
e da informação, entre outros. Ademais, a Celtins corta 
sumariamente o suprimento dos usuários inadimplentes, 
mesmo na área rural. 

Quanto às usinas hidrelétricas, apesar dos impactos 
negativos mencionados, essas podem ter seus lagos 

utilizados para atividades turísticas, além de poderem 
gerar royalties a serem utilizados pelos governos locais 
para investimentos de diversos tipos, trazendo, assim, 
benefícios, se bem planejados e corretamente 
executados. 

Os impactos sociais das comunicações são quase todos 
benéficos, no sentido de facilitar a integração e o acesso 
à informação de todos os tipos. Além das dificuldades 
de pagamento das contas entre os pequenos 
produtores, os riscos dizem respeito à eventual perda de 
identidades e valores locais, devido à globalização, 
embora os meios de comunicação modernos também 
possam ser utilizados para preservar tradições. 

Os impactos ambientais das comunicações têm a ver, 
principalmente, com maior facilidade de monitoramento 
e controle, inclusive com a participação da sociedade. 

Os principais impactos ambientais das hidrelétricas 
avaliadas nos EIA/Rima incluem a inundação de flora e 
fauna e o aparecimento de criadouros de mosquitos, 
como aconteceu em Tucuruí. Outra conseqüência 
possível, como mostra o exemplo de Tucuruí, é do peixe 
ficar escasso à jusante. Além de prejudicar a migração 
de peixes (piracema), as hidrelétricas também 
prejudicam a migração de tartarugas, uma das riquezas 
mais notáveis do Araguaia. Assim, os empreendimentos 
devem compensar os danos, de diversas formas, desde 
resgate de animais até o pagamento de fundos 
estaduais de meio ambiente. Há, também, que se levar 
em conta os impactos negativos diretos e impactos 
positivos, em termos de disponibilidade de energia e 
compensações ambientais. Para o Norte do Tocantins 
não há falta de energia. Talvez seja possível negociar a 
eletrificação rural como compensação, levando em 
conta que a energia tende a contribuir para a 
sustentabilidade do desenvolvimento.
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Neste item são apresentados em linhas gerais os 
principais atores sociais do Norte do Estado do 
Tocantins com impacto direto e indireto sobre as 
atividades econômicas e o desenvolvimento regional. 
São definidos interesses e formas de atuação desses 
com o objetivo de identificar possíveis conflitos e 
complementaridade entre estes atores. Foram 
privilegiados os principais organismos governamentais, 
com ênfase na esfera estadual, além das associações 
de produtores rurais e organizações não-
governamentais, relacionando-se os principais atores 
com as políticas ambientais e de reforma agrária, em 
especial. A pesquisa de campo realizada nos PAs 
(Projetos de Assentamento) e nos Sindicatos Rurais, 
através de entrevistas com grupos focais e aplicação de 
questionários individuais, será tratada com destaque. 

As demais informações aqui reunidas resultaram da 
leitura de documentos oficiais, de entrevistas formais e 
informais com produtores rurais, pecuaristas, 
assentados, técnicos e gestores de programas, 
agências e organismos federais, estaduais e municipais, 
além de líderes comunitários e membros das 
populações nos vários municípios e áreas visitadas 
durante as duas viagens das pesquisas de campo. 

4.1 - Órgãos governamentais e conflitos 
institucionais 

A atuação do INCRA no Estado do Tocantins é 
marcante. O órgão assentou no Estado 14.220 famílias, 
sendo 7.514 apenas na área em estudo10. Muitos 
assentamentos foram financiados com recursos do 
próprio INCRA. Outros foram financiados por instituições 

                                            
10 Dados do INCRA-TO para o ano de 2002. 

que administram fundos e créditos voltados para a 
reforma agrária. Mesmo nestes casos, a referida 
instituição coordena quase todo o processo e é quem dá 
o parecer técnico sobre a viabilidade e pertinência do 
Projeto de Assentamento a ser implantado. 

O Projeto Lumiar, já extinto, conhecido como Procera-
Lumiar11, foi desenvolvido e administrado pelo INCRA. 
Seu objetivo oficial era implantar um serviço 
descentralizado de assistência aos assentamentos de 
reforma agrária do Governo Federal. Suas diretrizes 
defendiam o respeito à autonomia dos assentamentos, 
a busca do desenvolvimento sustentável e de 
estabelecimento de parcerias com Organizações Não 
Governamentais (ONGs), Universidades, Instituições de 
Pesquisa, etc. O Projeto Lumiar contratava técnicos, 
com chamada pública e critérios de avaliação de 
currículos, chegando a manter, no Estado de Tocantins, 
40 profissionais. As cooperativas e associações de 
assentados poderiam contratar os serviços desses 
técnicos e das instituições cadastradas. No entanto, a 
demanda por essas consultorias sempre superou sua 
oferta. O Projeto Lumiar atendeu 2.945 famílias no 
Estado, atuando em cerca de 32 projetos de 
assentamento12. 

O Naturatins tem por objetivo básico a educação e a 
fiscalização ambiental, e faz parte da acentuada 
tendência de se delegar a institutos estaduais a 
fiscalização, educação e, muitas vezes, a gerência das 
políticas ambientais regionais. O Naturatins tem 
escritórios em 10 municípios do Estado, sendo que no 
Norte do Tocantins ele está presente nas cidades de 

                                            
11 Programa de crédito Especial para a Reforma Agrária/Projeto 

de Assistência Técnica nos Assentamentos. 
12INCRA, 2002. 
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Araguaína e Araguatins. 

A política de fiscalização do órgão acima citado conta 
com uma flexibilidade comum a esse tipo de Instituição. 
Há liberdade para que se criem convênios com ONG’s, 
entidades governamentais diversas, organismos 
internacionais, associações e cooperativas. Atualmente, 
o Naturatins possui esse tipo de parceria com os Javaés 
(Cooperativa Mista Agropecuária dos Índios Javaés), 
com o Programa Piloto para Proteção das Florestas 
Tropicais (PPG-7) e com os Estados de Goiás, Mato 
Grosso e Pará, com os quais realiza um diagnóstico 
conjunto sobre a situação ambiental na bacia do rio 
Araguaia. Criou também a figura do “fiscal voluntário”: 
qualquer pessoa em dia com suas obrigações cívicas e 
sem problemas com a justiça pode pedir as credenciais 
de um fiscal voluntário. 

O Naturatins conta, atualmente, com três programas: o 
Programa de Proteção da Fauna e Flora, que busca 
garantir a reprodução da fauna e da flora; e o Programa 
de Desconcentração dos Núcleos Regionais, que 
pretende descentralizar as atuações do Instituto e o 
Programa de Educação Ambiental, que tem por objetivo 
formar “multiplicadores das questões ambientais”. 

O programa de educação ambiental do Naturatins é 
implementado por meio de palestras e visitas educativas 
em escolas, comunidades, associações de produtores e 
cooperativas. 

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado de 
Tocantins (Ruraltins) é vinculado à Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento. Seu objetivo principal é 
a prestação de assistência técnica à atividade 
agropecuária, sendo sua missão “incentivar sempre a 
adoção de novas técnicas que assegurem qualidade e 
competitividade, dando sustentabilidade a atividade rural 
no Tocantins”. O Instituto possui escritórios em 69 
municípios do Estado, sendo que no Norte do Tocantins 
estes estão presentes em Araguaína e Araguatins. 

Os quadros da Instituição contam com engenheiros 
agrônomos e ambientais, veterinários, zootecnistas e 
técnicos agropecuários. Os técnicos, sob a supervisão 
dos profissionais graduados, orientam os agricultores e 
pecuaristas. Ensinam novas técnicas, ajudam a definir 

qual cultivo mais indicado para as características do 
solo, orientam sobre alternativas de irrigação, sobre 
escolhas de sementes, adubos e defensivos. Enfim, 
prestam assistência técnica e consultoria.  

O Ruraltins tem parcerias com a Unitins e com a Escola 
Agrotécnica Federal de Araguatins, com o objetivo de 
criar núcleos voltados para a fruticultura, piscicultura e 
apicultura. Esses núcleos visam difundir as técnicas e 
conhecimentos voltados para a implantação dessas 
atividades, consideradas pelo Instituto como de grande 
potencial econômico. Trabalha também em parceria 
com a Adapec, na busca de padrões de sanidade e 
saúde animal, sendo comum o intercâmbio de 
profissionais entre as instituições. 

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado de 
Tocantins (Adapec), vinculada à Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento, foi criada em dezembro 
de 1998 com o objetivo explícito de erradicar a febre 
aftosa. Atualmente, tem escritórios em todos os 
municípios do Estado e sua atuação está 
descentralizada em 10 regionais. Araguaína e 
Araguatins, na área em estudo, abrigam duas dessas 
regionais. Possuem também barreiras sanitárias em 
vários pontos do Estado, algumas móveis, 
principalmente nas fronteiras com outros estados. 

Sua atuação se refere à fiscalização da adequação dos 
produtos animais e vegetais, que circulam, entram e 
saem do Estado de Tocantins, aos padrões técnicos e 
sanitários definidos pela legislação. É também 
responsável pela execução dos programas de 
vacinação dos rebanhos. 

A vacinação anual, dividida em etapas ao longo do ano, 
vem evoluindo em alcance. Na campanha de 2000, 
94,06% de um rebanho de 6.004.340 milhões de 
cabeças de gado presentes no Estado foram vacinadas. 

Atualmente, o Estado é considerado área livre de febre 
aftosa com vacinação, e a Adapec tem por novo objetivo 
transformá-lo em área livre sem vacinação, o que 
garantiria ao Estado o acesso a grandes mercados. 
Recentemente, como parte deste esforço, a Adapec 
baixou uma norma que impede a circulação de rebanho, 
dentro do Estado, sem o certificado de vacinação, 
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prevendo multa para quem não os tiver. 

A Adapec tem parcerias com a Naturatins, quando trata 
de questões relacionadas ao pescado. Além das 
normas sanitárias, nesse caso, questões ambientais 
também são levadas em consideração, sobretudo nas 
épocas de piracema. 

O Instituto de Terras do Estado de Tocantins (Itertins), 
foi criado em 26 de outubro de 1999, pela Lei Estadual 
8.789. Funcionando como uma autarquia subordinada à 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seagro), é o órgão executor da política fundiária no 
Estado.  

Dentre suas prerrogativas, estão a liberação de terras 
públicas e devolutas, o reconhecimento de posses 
legítimas, a alienação de terras do seu domínio, o 
exercício de qualquer forma de aquisição de terras por 
parte do Estado, a medição de áreas em litígio, entre 
outras. 

Quando instituído, o Itertins chegou criar e gerir Projetos 
de Assentamento. O Instituto emancipou os 
assentamentos que coordenava, titulando as famílias. 
Atualmente, em relação à reforma agrária, apenas 
estabelece algumas parcerias técnicas com o INCRA. 

Duas instituições capitaneam o fomento das linhas de 
crédito no Estado: Banco da Amazônia e Banco do 
Brasil. 

O Banco da Amazônia S.A. (BASA) foi criado em 1942 
com o nome de Banco de Crédito da Borracha, e 
reestruturado em 26 de setembro de 1966, com a 
designação atual. Esta Instituição surge como parte da 
nova relação do Governo Federal com a região, 
passando a exercer a função especial de agente 
financeiro da política do governo federal para a 
Amazônia, cujos objetivos gerais eram a integração da 
região à economia nacional. 

Atualmente, o Banco se coloca com a missão de “ser o 
principal banco da Amazônia, promovendo o 
desenvolvimento integrado da região, através de 
recursos de fomento, produtos e serviços, visando à 
satisfação da sociedade, clientes e acionistas”. Sua 
atuação deve levar em consideração aspectos sócio-

ambientais, no intuito de incentivar atividades que 
aumentem o bem estar social e diminuam os impactos 
ambientais. 

Sua atuação no Tocantins é voltada, basicamente, para 
a concessão de empréstimos e financiamentos, 
sobretudo agrícolas, apesar de exercer as funções de 
um banco tradicional: recolhe depósitos, poupanças, 
oferece opções de investimentos, fundos, etc. Possui 12 
agências no Estado, e, no Norte do Tocantins, possui 
agências em Tocantinópolis e Araguaína. 

Administrador do FNO e do Finam, e de recursos da 
reforma agrária para a Região Amazônica, o Banco é o 
responsável pela avaliação técnica dos pedidos de 
empréstimo e financiamento e pela fiscalização de seu 
uso. Possui linhas de crédito que diferenciam, com base 
no rendimento anual, o porte dos demandantes, 
estabelecendo, a partir disso, taxas de juros 
diferenciadas. 

Na área em estudo o BASA atrai e financia, em geral, 
médios e grandes produtores agropecuários. Isso 
decorre em parte de sua tradição institucional, de órgão 
ligado à extinta Sudam, que sofria grande pressão do 
poder político e empresarial local; pela sua excessiva 
exigência técnica e legal que restringe o acesso ao 
crédito dos pequenos; e, também, pelo predomínio de 
assentamentos cujas linhas de crédito e financiamento 
são administradas pelo Banco do Brasil. 

O Banco do Brasil é o principal administrador das 
verbas da reforma agrária na área em estudo, como por 
exemplo o Programa Nacional de Agricultura Familiar 
(Pronaf). Disponibiliza também várias linhas de crédito 
rural para as demais atividades agropecuárias na 
região. O Estado conta com agências do Banco do 
Brasil em 40 municípios, sendo que na área em estudo, 
Tocantinópolis, Araguaína, Araguatins e Xambioá 
possuem agências. 

4.2 - Impactos das políticas ambientais e agrárias 

As diretrizes ambientais para a Amazônia Legal estão 
no momento em processo de tramitação e luta política, 
com impactos e debates na região. As normas vigentes 
estabelecem percentuais de preservação de 50% e 
20%, respectivamente, em áreas de floresta e de 
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cerrado. Há, entretanto, em tramitação um projeto de lei 
federal, (conduzido pelo MMA), que redefine estes 
percentuais para 80% e 35%, com impactos 
particularmente na pecuária extensiva que caracteriza a 
região, em especial a Microrregião (MR)13 de 
Araguaína. 

Os pecuaristas argumentam que não há mais florestas a 
serem preservadas na região, uma vez que a 
implantação da pecuária extensiva provocou, a partir da 
década de 1960, grande desmatamento logo após a 
construção da rodovia Belém-Brasília, quando institutos 
de terras estaduais e organismos federais ofereceram 
incentivos e/ou terras baratas para investimentos de 
fazendeiros oriundos do sul do país. Argumentam, 
também, que se tiverem realmente que cumprir essa 
determinação terão que reflorestar suas propriedades, o 
que implicará em altos custos e redução das áreas de 
pastagem. Argumentam, ainda, que o Estado do 
Tocantins desmembrou-se de Goiás, não podendo ser 
tratado como o Pará, um Estado onde predominam as 
florestas. Como alternativa foi apresentada uma 
proposta, por pecuaristas da MR de Araguaína, de 
compra de terras florestadas em outras áreas - no Pará, 
por exemplo - com base em um fundo comum, a serem 
doadas ao governo federal, ao Ibama, para gestão. 

De fato, há que se considerar que parte das condições, 
especialmente favoráveis da MR de Araguaína para a 
pecuária extensiva decorre do fato de haver amplas e 
boas pastagens durante todo o ano, sem exigir cuidados 
de tratamento do gado com ração, confinamento, etc. 
Além disso, há também que se considerar que vem se 
abrindo um mercado exterior privilegiado para gado de 
"produção orgânica", i.e., que se alimenta de pasto sem 
rações de origem animal, reduzindo assim os riscos de 

                                            
13 Para efeito de análise, a área em estudo foi dividida em duas 

microrregiões: Araguaína e Bico do Papagaio. A microrregião 
de Araguaína compreende os municípios de Araguaína, 
Aragominas, Araguanã, Arapoema, Bandeirantes do Tocantins, 
Carmolândia, Muricilândia, Pau D’Arco, Piraquê, Santa Fé do 
Araguaia, Wanderlândia e Xambioá. A microrregião do Bico do 
Papagaio compreende os municípios de Aguiarnópolis, 
Ananás, Angico, Araguatins, Augustinópolis, Axixá do 
Tocantins, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha, Carrasco Bonito, 
Darcinópolis, Esperantina, Itaguatins, Luzinópolis, Maurilândia 
do Tocantins, Nazaré, Palmeiras do Tocantins, Praia Norte, 
Riachinho, Sampaio, Santa Terezinha do Tocantins, São Bento 
do Tocantins, São Miguel do Tocantins, São Sebastião do 
Tocantins, Sítio Novo do Tocantins e Tocantinópolis. 

contaminação química e orgânica. 

Quanto ao impacto das políticas ambientais nas 
atividades agrícolas, os principais conflitos surgem com 
os grandes projetos integrados, intensivos em capital e 
com grandes exigências tecnológicas, implicando 
investimentos em irrigação, construção de barragens, 
sistemas avançados de transporte (hidrovias, em 
particular), dedicados à produção de grãos em larga 
escala para exportação. A efetivação destes grandes 
projetos esbarra no rigor da legislação ambiental que 
rege a Amazônia Legal. 

O longo debate a respeito da hidrovia Araguaia-
Tocantins é um bom exemplo do permanente conflito de 
interesses entre grandes produtores e ambientalistas. 
Apontada por especialistas como fundamental para a 
introdução do cultivo de grãos no Norte do Tocantins, 
não se conseguiu sequer produzir um Relatório de 
Impacto Ambiental (Rima) que não fosse questionado 
na justiça. Atualmente, o projeto da hidrovia está 
interrompido por ordens da justiça federal, que 
considerou sub-avaliados os impactos ambientais e 
antrópicos apontados pelo Rima, dando ganho de causa 
às associações ambientais e aos moradores da área 
afetada. 

Dessa forma, é possível que a atividade agrícola tenha 
que se ater a projetos de desenvolvimento que não 
causem distúrbios ambientais, principalmente se tais 
projetos dependerem de investimentos governamentais 
e/ou de agências internacionais. 

Os assentamentos da reforma agrária pareciam indicar 
que o Norte do Tocantins, sobretudo a MR do Bico do 
Papagaio, teria um modelo de desenvolvimento voltado 
para a agricultura de base familiar. No entanto, vários 
projetos dos governos estadual e federal têm como 
objetivo principal a criação de uma infra-estrutura capaz 
de atrair para a região grandes empreendimentos de 
caráter empresarial e exportador, principalmente ligados 
à soja, na maioria das vezes com fortes implicações 
negativas ambientais. Portanto, é necessário que se 
busque formas de consenso que articulem os interesses 
econômicos e sócio-ambientais, evitando o 
agravamento dos confrontos e desgastes sócio-
políticos, assim como a perda de tempo e dinheiro na 
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elaboração de projetos - hidrovia Araguaia-Tocantins, 
Projeto Sampaio, entre outros - incapazes de realizar tal 
articulação. 

O processo de reforma agrária é de difícil aceitação 
pelos grandes pecuaristas, principalmente quando se 
consideram os longos anos de conflito social pela posse 
da terra que marcaram a área em estudo, 
particularmente a MR do Bico do Papagaio, ao norte. 
Ainda que legalmente o processo esteja consolidado e 
que se possa notar uma convivência relativamente 
estável e pacífica entre os principais grupos sociais, os 
conflitos permanecem subjacentes. De fato, os grandes 
pecuaristas podem ser divididos em dois grupos: 
aqueles que não aceitam os assentamentos e rejeitam 
com rancor a presença dos assentados e aqueles que 
vêem no processo da reforma agrária e dos assentados 
um mal necessário.  

Desde a década de 1980, pequenos proprietários ou 
assentados trabalham para os grandes fazendeiros, o 
que permitiu, muitas vezes, se descrever a MR como 
formada por grandes fazendas extensivas de gado, 
permeadas por bolsões de pobreza, os quais forneciam 
a mão-de-obra sazonal necessária aos fazendeiros. Em 
2001, nas entrevistas com pecuaristas em Araguaína, 
houve uma clara reclamação por parte desses de que 
os assentamentos vêm gerando uma escassez de mão-
de-obra no campo. Os grandes e médios proprietários 
reclamaram, também, que os assentados provocam 
incêndios incontroláveis, que invadem suas 
propriedades. De fato, a reclamação quanto aos 
incêndios não-controlados se dá de ambos os lados, 
uma vez que assentados entrevistados em outras partes 
da área em estudo também acusaram os fazendeiros de 
provocar incêndios que destroem suas "roças" e áreas 
de reserva. 

Alguns pecuaristas entendem que os assentamentos 
têm diminuído a tensão política da luta pela terra na 
área em estudo, enquanto outros acreditam que a 
presença dos assentados é constante foco de confusão 
e de agitação social. Via de regra, os pecuaristas são 
bem armados e o conflito social latente transparece com 
clareza. Entretanto, na MR do Bico do Papagaio, como 
também em alguns municípios ao norte da MR de 

Araguaína, torna-se às vezes impossível distinguir o 
assentado do pequeno ou médio pecuarista, tendo 
ocorrido situações em que uns compareceram à reunião 
de discussão marcada com o outro grupo, tendo 
participado sem qualquer conflito ou restrição. 

Cumpre assinalar que os pequenos proprietários e os 
assentados são, em sua maioria, produtores de leite e, 
conseqüentemente, dedicados, também, à "pecuária de 
cria", abastecendo, assim, de bezerros os médios e 
grandes pecuaristas de corte. Nesse caso, há leilões 
regulares (quinzenais, mensais), onde os animais são 
arrematados pelos criadores, para engorda. Essa 
complementaridade funcional, resultante da divisão do 
trabalho entre os dois grupos de produtores, pode vir a 
contribuir para reduzir a tensão social na área em 
estudo. 

Entretanto, os interesses divergentes entre os dois 
grupos principais - pecuaristas e assentados (ou 
"pequenos") - são evidentes, quando se consideram as 
diferenças nas demandas colocadas. Os assentados 
querem estradas vicinais que liguem suas propriedades 
às estradas-tronco; querem luz e energia, água 
disponível para uso doméstico e principalmente para o 
gado; escolas, postos de saúde; enfim, condições 
básicas para a produção e reprodução social. Os 
pecuaristas, por sua vez, demandam meios de 
transporte do seu produto - a carne bovina - para o sul 
do país, considerando que a projetada ferrovia Norte-Sul 
trará a solução; subsídios para sua produção, a 
implantação de frigoríficos e até mesmo de um campus 
da universidade federal na região de Araguaína. Em 
geral, articulam-se diretamente em direção ao governo 
federal, onde são definidas as grandes políticas públicas 
que os afetam. Localmente, comportam-se como auto-
suficientes, sem colocar demandas específicas em nível 
municipal.  

A emergência de um setor leiteiro entre os médios 
proprietários pode vir a contribuir para aproximar os dois 
grupos, na medida em que as demandas colocadas - 
redução de subsídios ao leite importado, política de 
preços mínimos adequada e mesmo a implantação de 
laticínios para absorver sua produção - abrangem 
ambos os grupos. 
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4.3 - Organização social e política 

Em todo o país, as populações indígenas estão 
crescendo e buscando recuperar suas identidades, 
graças, em grande parte, à sua organização política. 
Nos últimos 30 anos, a população que se reconhece 
como indígena no Brasil cresceu de 150 mil para 700 mil 
pessoas. A área em estudo insere-se neste contexto. No 
Norte do Tocantins e adjacências, busca-se a 
articulação entre diversos grupos Timbira (Krahô, 
Gavião-Pykopjê, Canela-Apãnjêkra e Canela-
Ramkokamekra), por meio da Associação VytyCati (CTI, 
2000). Também buscam-se contatos com outros grupos, 
especialmente aqueles do tronco Gê, que se localizam 
no Pará e Mato Grosso (FLEISCHER, 2002). 
Politicamente houve alguma aproximação com os 
pequenos produtores em torno da produção de frutas do 
Cerrado (LEROY, 1999), mas a tendência geral é de 
articulação étnica inter-regional, em vez de articulação 
interétnica regional. 

Quanto à população não-indígena, o Norte do Tocantins 
abriga grandes contingentes de migrantes nordestinos e 
um número menor de fazendeiros mineiros. A nova 
geração, nascida na região, é tocantinense, e muita 
vezes mistura suas raízes nordestinas e sudestinas. 
Terra de migrantes, a área em estudo ainda não 
desenvolveu uma cultura própria; no entanto, existem 
condições para a consolidação de uma identidade 
regional, ao menos na MR do Bico do Papagaio, onde a 
história recente conferiu uma base sócio-espacial, 
política e cultural mais evidente. A MR de Araguaína, ao 
contrário, considera-se apenas meio-norte do Tocantins 
e, certamente, não-amazônica14. 

A Igreja Católica teve e tem papel importante na 
organização social da população migrante do Nordeste, 
em que pese à importância crescente de grupos 
protestantes em áreas de imigração recente. As 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), organizadas a 
partir da década de 1960, foram uma primeira 
expressão. A partir dos anos 1970, a Comissão Pastoral 
da Terra (CPT) tem apoiado a organização social da 
população rural. Atualmente, os movimentos sociais 
estão organizados em termos de sindicatos de 

                                            
14 - Observações de campo. 

trabalhadores rurais e algumas ONGs. A Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) 
está presente, mas o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) não tem forte expressão local, 
visto que as terras ali já foram distribuídas. Ademais, os 
vários projetos de assentamentos são organizados em 
associações que, apesar de muitas vezes não 
conseguirem mobilização suficiente para conduzir com 
sucesso suas reivindicações, constituem-se em 
interlocutores legítimos junto aos órgãos públicos e 
demais instituições públicas e da sociedade civil. 

De fato, todos os projetos de assentamento têm suas 
associações, condição para sua existência junto ao 
INCRA. Algumas são ativas e atuantes; outras cumprem 
apenas a formalidade exigida, ainda que, aos poucos, 
possam ser forçadas a se mobilizar, pela própria 
dinâmica do trabalho coletivo, do crédito público e das 
reivindicações coletivas. As organizações sindicais mais 
atuantes no Norte do Tocantins são a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado do Tocantins 
(Fetaet) e os Sindicatos de Trabalhadores Rurais 
(STRs) de São Miguel do Tocantins, Sítio Novo do 
Tocantins, Itaguatins, Axixá, Praia Norte, Sampaio, 
Carrasco Bonito, Augustinópolis, Araguatins, 
Esperantina, São Sebastião do Tocantins e Buriti do 
Tocantins. Note-se que os STRs incluem os pequenos 
produtores e não apenas os trabalhadores sem terra. 
Existem cooperativas de produção e consumo em 
diversos municípios, sendo as de Araguaína, 
Wanderlândia e Augustinópolis as mais expressivas. 

As organizações não-governamentais incluem 
associações locais, tais como a Associação das 
Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio 
(Asmubip), a Associação dos Apicultores do Bico do 
Papagaio (Abipa) e a Associação Alternativa para a 
Pequena Agricultura no Tocantins (APA-TO). As 
entidades regionais incluem o Conselho Nacional dos 
Seringueiros (CNS), cuja Secretária Nacional de 
Mulheres é Dona Raimunda Nonato, uma das 
fundadoras da Asmubip, o Movimento Interestadual das 
Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), e o Grupo de 
Trabalho Amazônico (GTA), com regionais no 
Tocantins, Babaçu e Carajás e o Fórum da Amazônia 
Oriental (Faor). 
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Essas entidades reunidas se posicionaram do seguinte 
modo sobre os grandes vetores de integração regional 
previstos para o Norte do Estado do Tocantins: "Os 
inúmeros grandes projetos de plantio de soja irrigada, 
hidrelétricas e a hidrovia Araguaia-Tocantins, previstos 
nos programas dos governos federal e estadual, ao 
contrário dos benefícios propagandeados pela mídia, 
estão a serviço de um modelo de desenvolvimento que 
provoca a expulsão dos agricultores de suas terras, a 
contaminação e degradação do meio ambiente e o 
aumento do desemprego, da violência e da miséria" 
(FETAET et al., 2002). 

Inicialmente os movimentos sociais favoreceram uma 
solidariedade de classe na luta pela terra no Bico do 
Papagaio, no Norte do Estado do Tocantins. Surgiu uma 
identidade regional específica, como indicam os nomes 
Asmubip e Abipa, acima citados, no começo da década 
de 1990. Em seguida, estabeleceram relações de 
solidariedade intra e interestaduais, por meio de 
entidades mais amplas, tais como a Fetaet, a CPT e o 
Partido dos Trabalhadores (PT), passando então a 
questionar o modelo de desenvolvimento. 

Recentemente cresceu também a participação da área 
em estudo em redes regionais amplas, organizadas em 
torno da Amazônia, tais como o CNS e o GTA, e do 
Cerrado (Rede Cerrado de ONGs). Esta participação 
está associada a uma "ecologização" dos movimentos 
sociais, que se preocupam crescentemente com os 
impactos ambientais e tornam-se "socioambientais" 
(SAWYER, 1993). A expressão máxima desta tendência 
corresponde à proposta de compensação por serviços 
ambientais prestados pelos pequenos produtores, por 
meio de um programa chamado Programa de 
Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar 
Rural (Proambiente), que envolve rebates no crédito 
para quem adotar práticas que evitam desmatamento e 
queimadas. 

A participação de organizações locais em redes 
regionais e nacionais também está associada á 
incorporação da perspectiva de gênero, questão em que 
as quebradeiras de coco babaçu são emblemáticas, 
nacional e até internacionalmente. Os documentos 
contemporâneos fazem referência sempre a homens e 

mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, agricultores e 
agricultoras (exceto no caso das quebradeiras). 

Observa-se, ao mesmo tempo, que os movimentos 
sociais estabelecem novo relacionamento com o 
governo, visto como provedor de benefícios e direitos. 
Assim, como asseveram FETAET et al. (2002), 
passaram a incluir, por exemplo, "políticas públicas que 
garantam o fortalecimento da agricultura familiar; 
permanência dos trabalhadores e trabalhadoras rurais 
no Regime Geral da Previdência Social; saúde e 
educação públicas, gratuitas e de qualidade; (...)". 

Uma novidade importante é que a organização local 
estabeleceu contato direto com o governo federal e com 
agências e organismos internacionais, passando por 
cima de esquemas de poder local e estadual. Assim, 
rompeu-se, pelo menos parcialmente, o clientelismo que 
caracterizava o interior do Brasil. 

Em alguns casos, o governo federal tem contribuído 
diretamente para a organização social local ou regional. 
Desde 1995, os Programas Comunidade Solidária e 
Comunidade Ativa têm promovido o Desenvolvimento 
Local Integrado e Sustentável (DLIS), que busca 
incentivar a participação da sociedade local na 
identificação de demandas e na busca de recursos do 
governo federal. A Comunidade Ativa tem apoiado o 
programa estadual de Pioneiros Mirins, implantado na 
maioria dos municípios da área em estudo. 

A cooperação técnica internacional também está 
presente localmente no Norte do Estado do Tocantins. 
Algumas comunidades como Wanderlândia e 
Araguaína, receberam apoio dos Projetos 
Demonstrativos A (PDA), do Programa Piloto para 
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7). O 
PPG7 também apoiou diversas comunidades. 
Recentemente, o Department for International 
Development (DFID) do Reino Unido estabeleceu 
cooperação no Norte do Estado do Tocantins, com o 
objetivo de reduzir a pobreza e promover meios de vida 
sustentáveis. A Visão Mundial é outra organização 
internacional presente na área de estudo. 

A Mesorregião do Bico do Papagaio faz parte do 
Programa de Promoção do Desenvolvimento 
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Sustentável de Microrregiões Diferenciadas 
(PROMESO), da Secretaria de Programas Regionais 
Integrados (SPRI) do Ministério da Integração Nacional 
(MI) (MI, 2000a; SAWYER, 2003). Este programa reflete 
a nova orientação de integração nacional e 
desenvolvimento regional de complementar a ação em 
macrorregiões com ações que têm enfoque em espaços 
menores. As mesorregiões incluem municípios de mais 
de um Estado ou áreas de fronteira internacional. A 
Mesorregião do Bico do Papagaio inclui áreas 
adjacentes do Pará e do Maranhão (MI, 2002e). 

Existem também iniciativas de escopo mais amplo em 
gestação, ou em implantação, com impactos potenciais 
na área em estudo. Junto com Goiás, o Distrito Federal, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, 
Tocantins faz parte do chamado Mercado Comum do 
Centro-Oeste (Mercoeste), uma iniciativa das 
federações de indústrias em atrair investimentos 
privados para o antigo Centro-Oeste, que incluía 
Tocantins quando este fazia parte de Goiás, como 
também Rondônia, constituindo parte da área de 
atuação da antiga Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), acrescida 
do Acre. A iniciativa tem recebido apoio da Secretaria 
Extraordinária do Centro-Oeste (SCO) do MI. 

4.4 - O associativismo e as ONGs 

O associativismo é muito difundido no Norte do Estado 
do Tocantins, particularmente na MR do Bico do 
Papagaio, onde proliferam os Projetos de Assentamento 
(PAs). O processo de assentamento, através do 
Programa de Reforma Agrária, exige a criação de uma 
associação. Assim, cada PA tem uma associação, de 
maior ou menor eficiência na organização e apoio aos 
produtores, variando segundo a própria capacidade de 
organização dos produtores agrícolas e/ou segundo a 
eficácia da assistência técnica de organismos e 
agências governamentais e privadas. 

Na MR de Araguaína, onde também existem inúmeros 
PAs, a presença de associações de produtores rurais é 
contrabalançada por uma forte presença de Sindicatos 
de Produtores Rurais, ou Sindicatos Rurais, agregando 
os grandes e médios fazendeiros pecuaristas de corte. 
A pecuária leiteira tem sido vista como promissora na 

MR e a associação de produtores de leite começa a se 
fortalecer através do Programa da Bacia Leiteira, que 
garante melhores preços para seus associados. Assim, 
o associativismo deve também crescer nessa 
microrregião, dependendo do sucesso da pecuária 
leiteira.  

O associativismo nos PAs, apesar de difundido e 
mandatório, é ainda embrionário em função da baixa 
capacidade técnica e nível cultural dos assentados, 
como também da precariedade da assistência que as 
agências públicas podem prestar aos associados. 
Assim, tanto o domínio de técnicas agrícolas como a 
própria capacidade organizativa e gerencial são 
precários na área em estudo, o que dificulta e minimiza 
o efeito potencial do associativismo.  

Algumas estratégias de gerenciamento interno têm sido 
implantadas em casos específicos, quando produtores 
vêm se associando para a fruticultura, por exemplo, 
introduzindo o "banco de horas", onde as horas 
trabalhadas são efetivamente registradas e computadas 
no rateio dos custos e benefícios advindos da 
comercialização final. Entretanto, mesmo onde há 
situações potencialmente privilegiadas, como em 
Araguatins, onde está situada a Escola Agrotécnica 
Federal de Araguatins (EAFA), com capacidade técnica 
e infra-estrutura comparável a centros de formação 
técnica importantes situados nas regiões mais 
desenvolvidas do país, a articulação com a base 
associativa local e regional ainda deixa a desejar, não 
sendo as associações capazes de se aproveitar do 
conhecimento e recursos ali acumulados, em que 
pesem as experiências embrionárias em curso no setor 
de fruticultura.  

Nas áreas onde há outras formas de arranjo social para 
a produção, articuladas com organizações não-
governamentais ou mesmo com entidades de classe, 
como os sindicatos de trabalhadores rurais ou 
conselhos extrativistas (particularmente o Conselho 
Nacional de Seringueiros), pode-se observar maior 
dinamismo associativo e melhores resultados na ação 
coletiva. Este é o caso das quebradeiras de coco 
babaçu, no município de São Miguel do Tocantins, 
organizadas em torno do Movimento Interestadual de 
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Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), articulado com 
o CNS, com a Secretaria da Mulher Trabalhadora do 
Extrativismo, com a Associação de Mulheres do Bico do 
Papagaio (Asmubip15) - sede em Buriti do Tocantins, 
que conseguiram desenvolver um projeto piloto em 
conjunto com a Unitins, com recursos do CNPq. Da 
mesma forma, a articulação com o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais fornece suporte político e logístico 
para sua atuação, potencializando o associativismo 
local.  

Em alguns casos, um conjunto de entidades concorre 
para fortalecer o processo de associação comunitária. 
Em Wanderlândia, por exemplo, estão reunidos a ONG 
internacional Visão Mundial, o Sindicato de 
Trabalhadores Rurais (no caso, a Fetaet), a Unesco16 
(através do Projeto Bem-me-quer) e associações locais 
de produtores rurais e associações comunitárias 
urbanas, desenvolvendo projetos alternativos e 
complementares na área de apicultura (Casa do Mel), 
fruticultura (Casa da Polpa), cultivo e distribuição de 
plantas medicinais, entre outros. Neste caso, foram 
mesmo até capazes de receber estagiários da EAFA, 
que trabalharam oferecendo assistência técnica nas 
áreas rurais. Em Axixá do Tocantins, uma experiência 
semelhante, contando também, com a participação da 
Visão Mundial, é das mais exitosas na região. Ali, são 
feitas hortas comunitárias em torno da cidade, tendo 
sido organizada uma creche assistencial e criada uma 
padaria para aumento da renda, além de desenvolver 
projetos na área da nutrição infantil e adolescente. 
Experiências semelhantes existem em Buriti do 
Tocantins, através da Associação das Mulheres de Buriti 
do Tocantins (AMB), onde diversas atividades ligadas à 
infância (creche, escola e auxílio financeiro aos pais) e 
ao trabalho feminino (cursos de corte e costura, 
produção de roupas femininas, fabricação de doces e 
pães, entre outros) vêm sendo desenvolvidas com êxito. 

A presença de ONGs parece central para o sucesso 
desses projetos, prestando apoio financeiro e gerencial, 

                                            
15 A ASMUBIP é uma organização já expressiva na Região, 

contando, em 2001, com 36 núcleos formados e cerca de 800 
sócios, desenvolvendo projetos voltados para a mulher 
trabalhadora e a infância, com o apoio de ONGs 
internacionais, como a Visão Mundial.  

16 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura. 

treinando lideranças, repassando técnicas simples, 
conhecimentos e fortalecendo iniciativas locais e 
intercâmbios de experiências com outros grupos 
organizados na área em estudo e fora dela. As 
populações locais mais pobres, despreparadas, social e 
politicamente descriminadas e sem suporte institucional 
adequado, encontram nas ONGs uma expressão de 
cidadania possível. 

Há que se destacar a potencial articulação do 
associativismo local com os Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), que 
reúnem lideranças políticas locais, representantes 
governamentais, representantes de ONGs17 e de 
associações de produtores. O papel central articulador 
previsto para ser desempenhado pelos CMDRS é, 
entretanto, muitas vezes reduzido ou mesmo bloqueado 
em função de lutas políticas locais. Mesmo assim, esses 
conselhos comunitários constituem, sem dúvida, 
referência local importante e, em alguns casos, têm sido 
capazes de atuar conjuntamente e fortalecer a base 
social, política, cultural e econômica da população local. 
Melhores condições e apoio técnico e logístico para seu 
funcionamento, principalmente fortalecendo as 
alternativas da economia popular e solidária no Norte do 
Tocantins, particularmente na MR do Bico do Papagaio, 
podem resultar em experiências bem sucedidas.

                                            
17 A presença de ONGs nos CMDRS depende da articulação 

política local, sendo muitas vezes vedada quando há conflito 
de orientação entre governos locais conservadores e ONGs 
progressistas externas à Região.  
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Em termos regionais mais amplos a área do ZEE do 
Norte do Estado do Tocantins faz parte do grande "arco 
do desmatamento" da Amazônia, que se estende de 
Rondônia ao Maranhão, como também do "corredor de 
Carajás", que se estende de Carajás a São Luiz. Esta 
faixa é a parte mais dinâmica da região amazônica. No 
entanto, a área em estudo ficou como um bolsão 
relativamente isolado, quando comparado com o resto 
da faixa, o que significa que a mesma tem chances de 
encontrar soluções alternativas para sua inserção mais 
qualificada no processo de desenvolvimento regional. 
Esta complexidade traduz-se, portanto, em desafios e 
oportunidades. Apoiando-se na capacidade técnica 
avançada e em processos políticos participativos, o 
Norte do Tocantins poderá alcançar um 
desenvolvimento regional com maior eqüidade e 
sustentabilidade. 

No pior cenário, a área em estudo seria degradada por 
agricultores familiares pobres e por pecuaristas 
utilizando baixa tecnologia, bem como por projetos 
desenvolvimentistas nocivos ao meio ambiente. No 
melhor cenário, por outro lado, o Norte do Tocantins 
pode se constituir numa ilha exemplar de 
desenvolvimento sustentável, com eqüidade social e 
uso sustentável dos recursos naturais. 

O Norte do Estado do Tocantins pode sofrer impactos 
de grandes projetos localizados dentro ou fora de sua 
área, bem como projetos de porte médio internos à 
área. Os vetores de integração poderão ou não se 
realizar conforme planejado ou esperado e os diversos 
impactos decorrentes são complexos e devem ser 
considerados no seu conjunto. Muitas incertezas 
advindas de conjunturas econômicas e políticas 

adversas podem sugerir que o Estado não é capaz de 
realizar os investimentos que realizava, inclusive 
aqueles destinados a atrair o investimento privado.  

Neste contexto, é importante que o governo estadual, os 
governos municipais, o setor privado e a sociedade civil 
organizada do Norte do Estado do Tocantins reflitam 
criticamente sobre sua situação e suas alternativas, 
para maximizar as potencialidades e minimizar as 
vulnerabilidades regionais. Também é importante situar-
se no contexto maior da Amazônia e do Brasil, de forma 
a poder direcionar suas energias de forma mais eficaz. 

5.1 - Recomendações gerais 

A diretriz geral para atingir o melhor cenário de 
desenvolvimento regional seria resistir aos projetos 
nocivos e defender os projetos positivos, mas sobretudo 
mitigar os impactos negativos da pobreza e do 
desenvolvimentismo, fortalecendo a capacidade interna 
da área em estudo de absorver os impactos dos 
múltiplos projetos e investimentos, submetendo-os às 
necessidades e às potencialidades locais. 

Concretamente, recomenda-se uma série de ações 
referentes à infra-estrutura, estrutura produtiva, 
programas e políticas sociais e econômicas. 
Evidentemente, a divisão entre as categorias é apenas 
funcional, devendo-se atentar para as inúmeras 
interações apontadas ao longo deste relatório. 

5.1.1 - Infra-estrutura 

- No plano geral, ênfase na infra-estrutura local de 
transportes, energia e comunicações, facilitando 
os fluxos intra e inter-regionais de pessoas e bens; 

5
Considerações Finais
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- prioridade para rodovias, aeroportos, portos e 
telecomunicações, ao invés de ferrovias ou 
hidrovias, atentando para a complementação 
necessária aos grandes projetos; 

- asfaltamento de pontos críticos na malha rodoviária 
(atoleiros) e construção e/ou melhoria de pontes; 

- acesso à energia gerada na região para todos os 
núcleos urbanos e fortalecimento efetivo da 
eletrificação rural; 

- extensão e melhoria das telecomunicações, 
particularmente a telefonia fixa, telefonia celular e 
acesso à Internet, inclusive nos municípios 
menores, e; 

- fortalecimento da rede urbana principal e de suas 
articulações com os centros secundários, criando 
uma distribuição hierárquica adequada de serviços 
produtivos e sociais, de forma a maximizar a 
acessibilidade aos serviços. 

5.1.2 - Estrutura produtiva 

- Consolidação e adensamento da produção 
agropecuária existente, privilegiando os enfoques 
de cadeias produtivas e arranjos produtivos locais, 
com transversalidade, para aumentar a 
produtividade e a rentabilidade e agregar valor, 
para que a atividade seja competitiva e 
sustentável. Ênfase nos produtos agropecuários 
identificados como apresentando vantagens 
comparativas face ao Estado e a Macrorregião; 

- promoção de meios de vida sustentáveis, 
aproveitando de forma ecologicamente 
responsável os "subsídios da natureza" para a 
geração de renda monetária e não-monetária; 

- promoção de formas alternativas de organização 
social e econômica, privilegiando a economia 
solidária nos setores populares, principalmente na 
MR do Bico do Papagaio e nos municípios onde a 
reforma agrária foi mais significativa, fortalecendo 
formas cooperativas e associativas, bancos de 
crédito popular, redes de trocas não-monetárias, 
formação de capital humano e outras ações 

ligadas à economia popular e solidária; 

- diversificação da produção para incluir frutas 
regionais (doce, seca, polpa), mel e outros 
produtos apícolas, carnes silvestres, plantas 
medicinais, artesanato e pequenos objetos de 
madeira, com identidade regional; 

- aumento da eficiência comercial por meio de 
divulgação de informação sobre mercados, 
especialmente em estados vizinhos e no Distrito 
Federal, mas também explorando nichos de 
mercado em outras regiões do país e mesmo no 
exterior, e; 

- atração de investimentos do setor privado nacional 
e internacional, para complementares 
investimentos públicos. 

5.1.3 - Programas e políticas 

- Promoção da cidadania, garantindo direitos 
humanos e constitucionais, por meio da aplicação 
efetiva da legislação e do controle social; 

- fortalecimento da estrutura educacional, mormente 
em áreas urbano-rurais e Projetos de 
Assentamento, estendendo a oferta até o ensino 
médio e profissionalizante; 

- atração de doadores internacionais, utilizando 
argumentos ligados à pobreza e ao meio 
ambiente, para fortalecer a capacidade própria de 
emancipação sócio-econômica; 

- Desenvolvimento institucional e fortalecimento do 
capital social, ou seja, da capacidade organizativa 
e institucional-governamental e da sociedade 
regional, passando de uma postura de denúncia e 
reivindicatória para uma postura propositiva, de 
defesa dos interesses regionais; 

- prioridade para a conservação no Vale do 
Araguaia, concentrando os investimentos na 
produção nas áreas já ocupadas e em 
Aguiarnópolis e Araguaína, como pólos industriais 
regionais; 

- promoção de produtos de uso sustentável da 
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biodiversidade (babaçu, mel de abelha, frutas do 
Cerrado, etc.) e da pecuária de alimentação 
natural ("boi verde"); 

- cooperação intermunicipal e interestadual, 
articulação com o governo estadual e diversos 
ministérios do governo federal, com a participação 
da sociedade civil e do setor privado, por meio da 
Mesorregião do Bico do Papagaio; 

- fortalecimento da identidade regional local, 
principalmente da região do Bico do Papagaio 
propriamente dita, que se pode constituir em uma 

marca, eventualmente extrapolando o Estado do 
Tocantins, e aproveitando-se a marca Amazônia, 
uma das mais conhecidas do mundo; 

- uso adequado de royalties de projetos hidrelétricos, 
e; 

- coordenação com os estados vizinhos (Pará e 
Maranhão) para o fortalecimento do comércio local 
dentro do Norte do Estado do Tocantins sempre 
que possível. 
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