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1

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS

O presente Plano de Manejo foi elaborado para atender ao Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 04/11/2016 entre a Associação dos Plantadores do
Alto Tocantins (PLANALTO) e o Ministério Público Federal – Procuradoria da República no
Município de Araguaína (TO), juntamente com o NATURATINS - Instituto Natureza do Tocantins
e a Comunidade da Serra do Centro.
No TAC consta que este Plano de Manejo visa garantir o uso tradicional e a preservação do meio
ambiente na área de reserva legal ocupada pelas comunidades tradicionais da região da Serra
do Centro, considerando, para este objetivo, a definição de reserva legal dada pelo art. 3º, inciso
III da Lei 12.651/2012, bem como o entendimento de que a exploração agroflorestal sustentável
praticada por comunidades tradicionais é de interesse social, nos termos do art. 3º, inciso IX,
alínea “b” da mesma Lei (Ver TAC completo no Anexo 9.4).
A Reserva Legal foi instituída pelo Código Florestal Brasileiro (desde a sua primeira versão, como
Decreto em 1934 e como Lei em 1965) com o propósito de que uma parte da vegetação natural
das propriedades rurais fosse mantida livre de supressão e conversão em uso agrícola ou
pastoril, visando à conservação e ao uso sustentado da “floresta em pé”. Constitui-se, portanto,
de uma área de uso restrito, na qual é possível o aproveitamento dos recursos naturais desde
que mantidas as características e funções do ecossistema local.
Porém, no desenvolvimento da legislação brasileira e da própria legislação relativa ao Código
Florestal, não foram regulamentados os critérios técnicos de uso e manejo que possam garantir
os objetivos de uma Reserva Legal, em todos os biomas e ecossistemas do país, o que torna este
Plano de Manejo um desafio técnico, aliado ao fato inusitado de que as áreas de Reserva Legal
em Condomínio da Associação Planalto estão parcialmente ocupadas por famílias que habitam
tradicionalmente a região da Serra do Centro.
Assim, o presente documento se constitui de um estudo experimental, tendo em vista que não
há parâmetros técnicos consolidados para planos de manejo de reserva legal ocupada. Diante
do desafio colocado, as atividades desenvolvidas neste Plano de Manejo buscaram identificar os
critérios básicos (técnicos e legais) de conservação e uso sustentável dos recursos naturais e
confrontá-los com as condições ambientais e formas de uso das áreas de Reserva Legal em
Condomínio da Associação Planalto, incorporando-os em sua elaboração, de forma a
estabelecer diretrizes e ações para subsidiar o processo de gestão dessas áreas e atender ao
compromisso assumido no TAC.
Na elaboração deste Plano de Manejo, foram consideradas também as diretrizes do manual de
atuação citado no TAC: “Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de
Conservação de Proteção Integral - Alternativas para o Asseguramento de Direitos
Socioambientais, do Ministério Público Federal, 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (2014)”,
além da legislação ambiental pertinente à constituição de Reserva Legal e dos critérios técnicos
para elaboração de planos de manejo de áreas protegidas e para o manejo de florestas nativas
por comunidades tradicionais.
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OBJETIVOS GERAIS

Os objetivos gerais deste Plano de Manejo são:
 Em atendimento ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC citado,
identificar ações voltadas para a preservação, conservação e manejo sustentado das
áreas de Reserva Legal em Condomínio da Associação Planalto, visando encontrar
soluções para a sustentação econômica e ecológica das famílias camponesas que
ocupam a região de forma tradicional e comunitária;
 Facilitar o relacionamento das comunidades tradicionais na ARL constituído pela relação
entre os grupos de interesse – Associação Planalto – dos produtores de soja, instituições
públicas, outras instituições agrárias do Tocantins e setores econômicos;
 Definir objetivos específicos de uso e manejo dos recursos naturais, pertinentes às
condições socioambientais identificadas no diagnóstico participativo.

3

LOCALIZAÇÃO REGIONAL DA ÁREA DE ESTUDO

As áreas de Reserva Legal em Condomínio da Associação Planalto situam-se no município de
Campos Lindos, no limite leste do estado do Tocantins, na divisa com o estado do Maranhão. A
figura a seguir mostra a localização das Reservas e respectivos imóveis.

Figura 3-1: Localização regional das áreas de Reserva Legal no município de Campos Lindos, TO.
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3.1 CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS LINDOS
A história da criação do município de Campos Lindos, no noroeste do Tocantins, está associada
a eventos no vizinho estado do Maranhão. As origens do município, fundado em 1993, remetem
ao século passado, quando essas terras pertenciam aos índios Xavantes, que já haviam sido
expulsos das áreas vizinhas por habitantes de Balsas e Riachão, no Estado do Maranhão. No
início dos anos 1990, o governador do recém-criado Estado do Tocantins, José Wilson Siqueira
Campos, esteve na região e divulgou a notícia da fundação de um novo município, que teria o
nome de “Campos Lindos”: campos em homenagem a ele, governador, e lindos por causa do
distrito de Monte Lindo. Assim, o povoado de Porto Cordeiro, passagem de tropeiros que iam
carregados de sal em direção a Balsas e Riachão, passou a chamar-se “Campos Lindos” e, anos
mais tarde, seria conhecido como o celeiro da soja no Estado (SCHLESINGER & NORONHA, 2006).
Os primeiros experimentos de produção da soja em Campos Lindos ocorreram ainda nos anos
1980. Porém, seu cultivo massivo ocorreu no final dos anos 1990, a partir do Decreto 436/97,
do Governo do Estado do Tocantins, que desapropriou para fins de utilidade pública 105 mil
hectares de terras do Loteamento Santa Catarina, localizado na chamada Serra do Centro. O
então governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, criou o projeto para a produção
de grãos dividindo a área do Loteamento Santa Catarina. O Estado vendeu os lotes a
interessados, parte deles residente em outros estados (São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina,
Maranhão, Goiás) e em outro país (Portugal). Desde a criação do Projeto Agrícola Campos
Lindos, o município vive uma realidade que contrapõe grandes produtores e empresários do
agronegócio e pequenos agricultores, posseiros e sem-terra (SCHLESINGER & NORONHA, 2006).

3.2 LIMITES E CONFRONTAÇÕES DO MUNICÍPIO
O município de Campos Lindos se confronta com o Maranhão e com Recursolândia e Goiatins,
no estado do Tocantins, da seguinte maneira:
 Com o estado do Maranhão
Começa na confluência do rio Formiga com o rio Manoel Alves Grande; daí sobe pelo rio Manoel
Alves Grande, até sua cabeceira, na Chapada das Mangabeiras; daí segue em rumo sul, até a
cabeceira do rio Bonito;
 Com o município de Recursolândia, no Tocantins
Começa na Chapada das Mangabeiras, na cabeceira do rio Bonito; daí desce pelo rio Bonito, até
sua barra no rio Vermelho; daí desce pelo rio Vermelho até a barra do rio Gameleira Grande;
 Com o município de Goiatins, no Tocantins
Começa na confluência do rio Gameleira Grande com o rio Vermelho; daí desce pelo rio
Vermelho até a barra do ribeirão Tabuleiro; daí sobe pelo ribeirão Tabuleiro até a barra do
córrego Retiro; daí sobe pelo córrego Retiro até a barra do córrego Palestino; daí sobe o córrego
Palestino até sua cabeceira; daí segue no rumo de 46° 30' 00" NE até a cabeceira do córrego
Formoso; daí desce pelo córrego Formoso até sua barra no rio Formiga; daí desce pelo rio
Formiga até sua barra no rio Manoel Alves Grande, ponto inicial destes limites.
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3.3 ACESSOS AO MUNICÍPIO
O acesso ao município pode ser feito pelas seguintes rodovias: TO 425, TO O10, TO 222, BR 153,
TO 342, TO 445. Um dos principais projetos públicos afetando a região é o Corredor Multimodal
Centro-Norte, que inclui a ferrovia Norte-sul, cujo pátio multimodal foi inaugurado em
Araguaína (trecho Aguiarnópolis a Araguaína, no Tocantins), no ano de 2007. O objetivo deste
projeto é a integração de três modalidades de transporte: ferroviário, rodoviário e hidroviário,
visando facilitar e reduzir os custos de escoamento da produção de grãos da região Centro-Norte
do país para o mercado externo via Atlântico Norte (SCHLESINGER & NORONHA, 2006).

3.4 AS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E IMÓVEIS EM CONDOMÍNIO
O denominado Projeto Agrícola Campos Lindos se estabeleceu prioritariamente nas terras
planas altas do município de Campos Lindos, onde hoje se estendem as vastas monoculturas de
soja e milho deste empreendimento. Além das terras ocupadas com as lavouras, alguns dos
participantes do Projeto Agrícola Campos Lindos ocuparam também outras terras adjacentes,
entre as monoculturas, nas quais foram definidas as Reservas Legais em Condomínio.
São oito imóveis, que ocupam uma área total de 13.838 hectares e, nos limites desses imóveis,
foram definidas oito áreas de Reserva Legal, que ocupam 5.363 ha, 45% da área total dos
imóveis. O quadro a seguir mostra que as oito RC atendem ao percentual mínimo exigido na Lei
12.651/2012 para Reserva Legal, que é de 35% da área total do imóvel rural situado em região
de Cerrado na Amazônia Legal.
Quadro 3.4-1: Áreas dos imóveis e respectivas Reservas em Condomínio da
Associação Planalto, em Campos Lindos.
Área total do imóvel
Reserva Legal
Lote
% em RL
(ha)
(Área em ha)
RC 1-2
2.171
782
36%
RC 1-3

2.194

801

36%

RC 1-4

2.176

995

46%

RC 1-5

2.164

843

39%

RC 1-6

2.308

948

41%

RC 02

216

77

36%

RC 04

671

236

35%

RC 44

1.938

681

35%

TOTAL

13.838

5.363

45%

A figura a seguir mostra a distribuição das Reservas (áreas hachuradas) nos respectivos imóveis
e a localização das famílias ocupantes das Reservas e entornos. Essa localização dos ocupantes
teve por base dados de levantamentos realizados pelo governo estadual e precisam ainda de
atualização, em atividade específica de cadastro, a ser realizada como uma das ações deste
Plano.
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Figura 3.4-1: Localização das Áreas de Reserva Legal em Condomínio nos respectivos imóveis.

Observa-se que as áreas de RC não formam uma Reserva contínua. Duas Reservas se conectam
nos imóveis ao norte (RC 1-2 e 1-3), outras duas se conectam no limite do município, a leste (as
RC 1-5 e 1-6) e as demais são isoladas, destacando-se como mais isolada a RC 44, ao sul.
Observa-se também que há famílias ocupantes dentro e fora das Reservas, porém nenhuma
ocupação foi registrada nas RC 02, 04 e 44.
As áreas de Reserva Legal dos imóveis em condomínio foram propostas nos registros realizados
no Cadastro Ambiental Rural - CAR, com os dados reproduzidos no quadro a seguir.
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Quadro 3.4-2: Dados dos imóveis e Reserva Legal em Condomínio da Associação Planalto, registrados no Cadastro Ambiental Rural - CAR.
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4

CARACTERIZAÇÃO REGIONAL E DIAGNÓSTICO DAS ARL

Neste item, são apresentados aspectos de caracterização regional dos meios físico, biótico e
socioeconômico e de diagnóstico das condições atuais de uso do solo nas ARL.
4.1

MEIO FÍSICO

4.1.1 Clima
De acordo com o Mapa de Clima do Brasil, do IBGE, o município de Campos Lindos está situado
em uma região de clima tropical quente semiúmido, com 4 a 5 meses secos e temperaturas
médias acima de 18° C em todos os meses do ano.
Em Campos Lindos não há dados climáticos completos para uma série histórica. A estação
meteorológica com dados históricos, mais próxima de Campos Lindos, situa-se em Balsas/MA.
De acordo com dados obtidos no portal do INMET - Instituto Nacional de Meteorologia, na
estação de Balsas/MA, situada a 259,38 m de altitude, os dados do período de 1961 a 2009
indicam as seguintes temperaturas e pluviosidades extremas: mês mais quente - setembro
(28 °C); mês mais frio - janeiro (26 °C); mês mais seco - julho (4 mm); mês mais chuvoso - janeiro
(204 mm). Nessa estação, consta o registro de 1.231 mm de chuva média anual.
No ano 2012, foi instalada pelo INMET uma estação meteorológica automática no município de
Campos Lindos (Código 81902), situada a 427 m de altitude, nas coordenadas decimais
de - 8,154665° (latitude) e - 46,639323° (longitude). No seu portal, o INMET disponibiliza dados
diários das estações, no contexto do monitoramento climático do país. Não estão disponíveis os
totais ou dados completos da estação de Campos Lindos, medidos desde que foi instalada, em
29 de outubro de 2012, somente os dados brutos dos últimos 365 dias. Foi possível obter dados
mensais brutos de junho de 2016 a abril de 2017 (Quadro 4.1.1-1).
Quadro 4.1.1-1: Dados disponíveis da estação meteorológica de Campos Lindos (TO).
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A distribuição desses dados na forma de gráficos, apresentados a seguir, facilita a observação
dos mesmos ao longo do período disponível.

Figura 4.1.1-1: Dados mensais de temperatura da estação meteorológica de Campos Lindos
(Fonte: Dados brutos obtidos no site do INMET, processados para este relatório)

Figura 4.1.1-2: Dados mensais de chuva da estação meteorológica de Campos Lindos
(Fonte: Dados brutos obtidos no site do INMET, processados para este relatório)

Observa-se que as temperaturas variam pouco ao longo do ano e entre as máximas e mínimas
do mês. Os meses de temperaturas mais altas coincidem com os meses mais secos e também
com os meses de ventos mais intensos, que resultam em menor umidade do ar, como mostram
os gráficos seguintes.
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Figura 4.1.1-3: Dados mensais de velocidade do vento da estação meteorológica de Campos Lindos
(Fonte: Dados brutos obtidos no site do INMET, processados para este relatório)

Figura 4.1.1-4: Dados mensais de umidade da estação meteorológica de Campos Lindos
(Fonte: Dados brutos obtidos no site do INMET, processados para este relatório)

Esse contexto climático, de marcada estacionalidade, influencia os tipos de vegetação natural
da região e favorece à ocorrência frequente de queimadas nos meses secos, conforme descrito
na caracterização do meio biótico (Item 4.2).
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4.1.2 Relevo
A versão mais recente do Mapa de Relevo do Brasil (IBGE, 2006) divide o território em Domínios
Morfoestruturais, que constituem a maior divisão na classificação adotada pelo IBGE e estão
referidos aos “fatos geomorfológicos derivados de eventos geológicos de amplitude regional e
que geram arranjos regionais de relevo com morfologias variadas”.
O município de Campos Lindos situa-se na região do Domínio Morfoestrutural das Bacias e
Coberturas Sedimentares Fanerozóicas, que compreende planaltos e chapadas desenvolvidos
sobre rochas sedimentares, horizontais a sub-horizontais, eventualmente dobradas e falhadas,
em ambientes de sedimentação diversos, dispostos nas margens continentais e no interior do
continente. Na figura a seguir, a seta aponta a localização do município no referido domínio. No
mapa, consta também a divisão em Domínios Morfoclimáticos, estando o município no domínio
dos Chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas de galeria.

Figura 4.1.2-1: Localização do município de Campos Lindos nos Domínios Morfoestruturais e
Morfoclimáticos (Fonte: recorte do mapa de Domínios inserido no Mapa de Relevo, IBGE 2006).

Os Domínios Morfoestruturais comportam subdivisões que correspondem a dois níveis
hierárquicos da classificação: as Regiões Geomorfológicas e as Unidades de Relevo. Há ainda
uma quarta ordem de grandeza no Mapa de Relevo do IBGE, representada por símbolos,
correspondentes a orientações preferenciais de estrutura, rupturas significativas de declive e
feições especiais, tais como relevos residuais, estruturas circulantes topograficamente salientes,
entre outras.
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Com relação às subdivisões, o município de Campos Lindos está na Região Geomorfológica do
Parnaíba, em um relevo de Chapadas (Figura 4.1.2-2), mais precisamente na Chapada do Alto
Parnaíba (Nº 46), cercada pela Depressão do Médio Tocantins (Nº 34) e pelos Vãos do Rio
Parnaíba (Nº 39), vistos na figura 4.1.2-3. A seta indica a localização do município.

Figura 4.1.2-2: Localização do município de Campos Lindos nas
Unidades de Relevo. (Fonte: recorte do mapa de Compartimentos
do Relevo, inserido no Mapa de Relevo, IBGE 2006).

Figura 4.1.2-3: Localização do município de Campos Lindos nas regiões Geomorfológicas
(Fonte: recorte do Mapa de Relevo do Brasil, IBGE 2006).
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4.1.3 Solos
De acordo com o Mapa de Solos do Estado do Tocantins (IBGE, 2007), o município de Campos
Lindos é constituído principalmente por Latossolos e Neossolos, ocorrendo também Gleissolos
e Plintossolos. A figura a seguir mostra a distribuição das classes de solo que ocorrem no
município, com destaque para a região que abrange as Áreas de Reserva Legal em Condomínio
da Associação Planalto.

Figura 4.1.3-1: Classes de solos do município de Campos Lindos - TO.
(Fonte: Mapa de Solos do Estado do Tocantins, IBGE 2007).

Os solos que ocorrem no município de Campos Lindos são descritos a seguir, com base no
Manual Técnico de Pedologia (IBGE 2013) e no Mapa de Solos do Tocantins (IBGE 2007).
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 Gleissolos
A palavra se origina do russo “gley”, massa de solo pastosa, conotativa de excesso de água. São
solos de áreas alagadas ou sujeitas a alagamento. Apresentam cores acinzentadas, azuladas ou
esverdeadas nos primeiros 50 cm da superfície. Podem ser de alta ou baixa fertilidade natural e
têm, nas condições de má drenagem, a sua maior limitação ao uso. Ocorrem principalmente nas
planícies de inundação de rios e córregos. Como se observa no mapa, são os solos
correspondentes aos cursos d’água principais.
No município de Campos Lindos ocorre GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico, típico, textura
arenosa/média e média, horizonte A moderado, em relevo plano + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO
Hidromórfico, típico, textura arenosa, horizonte A fraco, relevo plano + ORGANOSSOLO HÁPLICO
Fíbrico, típico, textura orgânica, horizonte A turfoso, relevo plano.
 Latossolos
Do latim “lat”, que significa material altamente alterado, conotativa de elevado conteúdo de
sesquiócidos, os latossolos em geral são solos muito intemperizados, profundos e de boa
drenagem.
Os Latossolos Amarelos são profundos, de coloração amarelada, muito homogêneos, boa
drenagem e baixa fertilidade natural em sua maioria. Na região das ARL ocorre o LATOSSOLO
AMARELO Distrófico típico, textura média, horizonte A fraco e moderado, relevo plano.
 Neossolos
Do grego “néos”, novo, moderno, conotativo de solos jovens, em início de formação, os
Neossolos são solos constituídos por material mineral ou material orgânico pouco espesso
(menos de 30 cm de espessura), sem apresentar qualquer tipo de horizonte B diagnóstico.
Na região das ARL ocorre NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico média e arenosa A moderado
suave ondulado e ondulado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico arenosa A moderado
suave ondulado e plano. E ocorre o NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico arenosa A fraco
e A moderado, suave ondulado e plano.
 Plintossolos
Do grego “plinthos”, ladrilho, conotativo de materiais argilosos, coloridos, que endurecem
quando expostos. Caracterizam-se principalmente pela presença de expressiva plintitização com
ou sem petroplintita (concreções de ferro e cangas).
Na região das ARL ocorre PLINTOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico, arenosa cascalhenta/média
cascalhenta, média cascalhenta/argilosa cascalhenta, arenosa/média e média/argilosa A
moderado plano e suave ondulado + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico indiscriminada.
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4.1.4 Recursos Hídricos
O município de Campos Lindos situa-se na bacia do rio Manuel Alves Grande, afluente pela
margem direita do rio Tocantins. O rio Manuel Alves Grande representa a divisa entre os estados
do Tocantins e do Maranhão. Na Figura 4.1.4-1, a seguir, observa-se a extensão da bacia do rio
Manoel Alves Grande nos limites do estado do Tocantins.

Figura 4.1.4-1: Bacia do Rio Manuel Alves Grande no Estado do Tocantins (Fonte: Seplan-TO 2012).
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No mapa (visto na figura 4.1.4-1), consta também a localização das áreas de Reserva Legal em
Condomínio e a localização das estações de medição de dados climáticos e hidrológicos: a
estação meteorológica automática do INMET (citada no item 4.1.1); e as estações operadas pelo
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), de medição de chuvas (CPRM Plu) e de vazão do rio Manoel
Alves Grande (CPRM Flu). A estação CPRM Plu situa-se na sede do município. Os dados da
estação CPRM Plu registraram uma pluviosidade média anual de 1530 mm na sede do município
de Campos Lindos, em três décadas de medição (1985 a 2015). Os gráficos a seguir mostram a
quantidade de chuva total medida na estação, em cada ano do período (Figura 4.1.4-2) e a
quantidade média mensal (Figura 4.1.4-3). O ano mais chuvoso foi 1985, no qual foi registrada
a maior chuva mensal do período (574 mm em janeiro). Em todo o período, março foi o mês
com a maior média de chuvas mensais (242 mm), um pouco acima de janeiro (238 mm). E os
meses de junho a setembro foram os mais secos.

Figura 4.1.4-2: Total anual de chuva (mm) de 1985 a 2015 na estação pluviométrica de Campos Lindos
(Fonte: SNIRH/ANA, dados da estação Campos Lindos, nº 847002).

Figura 4.1.4-3: Chuva média mensal (mm) de 1985 a 2015 na estação pluviométrica de Campos
Lindos (Fonte: SNIRH/ANA, dados da estação Campos Lindos, nº 847002).
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Os padrões de chuva se refletem nos padrões de vazão. A estação fluviométrica no rio Manuel
Alves Grande tem registros completos somente até o ano de 2012. A vazão média do rio, neste
local da estação, foi de 33 m³/s no período de 1985 a 2012. As vazões médias mais baixas
ocorreram em 1992 e 1993, com os extremos em agosto (9,7 m³/s) e setembro (9,2 m³/s) de
1993, ambos com menos de 1/3 da vazão média do período.

Figura 3.2.4-4: Vazão média anual (m³/s) de 1985 a 2012, do rio Manuel Alves Grande em Campos
Lindos (Fonte: SNIRH/ANA, dados da Estação Cachoeira Monte Lindo, nº 23220000).

Figura 3.2.4-5: Vazão média mensal (m³/s) de 1985 a 2012, do rio Manuel Alves Grande em Campos
Lindos (Fonte: SNIRH/ANA, dados da Estação Cachoeira Monte Lindo, nº 23220000).
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4.2 MEIO BIÓTICO
4.2.1 Tipos de Vegetação e Flora da Região
As Áreas de Reserva Legal - ARL e todo o município de Campos Lindos situam-se na região de
domínio do Bioma Cerrado. De acordo com a divisão em Regiões Fitoecológicas do Estado, três
principais tipos de vegetação natural ocorrem no município: o Cerrado, propriamente dito
(stricto sensu), classificado como Savana no Sistema de Classificação da Vegetação Brasileira
adotado pelo IBGE; a Floresta Estacional Semidecidual; e áreas de contato dessas duas
fitofisionomias (figura 4.2.1-1).

Figura 4.2.1-1: Regiões Fitoecológicas nas ARL em Campos Lindos (Fonte: Seplan-TO, 2013)

20

Plano de Manejo - Reserva Legal
da Associação Planalto, Campos Lindos - TO

Em margens de rios e fundos de vales, com maior teor de umidade, a vegetação natural tende a
ter fisionomia e estrutura florestal de maior porte, maior densidade e mais verde (pequena
perda de folhas nos períodos mais secos do ano). Nos terrenos mais distantes da drenagem
natural, a vegetação tende a ter uma fisionomia típica do Cerrado: menor densidade arbórea,
árvores mais baixas, troncos retorcidos e outras características associadas às restritivas
condições de clima, solos e água, especialmente agravadas pelas frequentes queimadas que
ocorrem na região. As formações típicas de Cerrado predominam nas terras planas altas (platôs)
e as formações florestais (Estacional e Contato Cerrado/Estacional) ocorrem em geral como
matas de galeria, associadas aos vales dos rios principais e às drenagens naturais ao longo das
encostas entre os vales e os platôs.
Os estudos realizados no âmbito do Mapeamento das Regiões Fitoecológicas e do Inventário
Florestal do Estado Tocantins (Seplan-TO, 2013) foram apresentados por bacia hidrográfica,
caracterizadas quanto à composição florística (famílias e espécies) e quanto aos indicadores de
distribuição das espécies arbóreas na comunidade amostrada - frequência, densidade,
dominância e especialmente o indicador de valor de importância (IVI), que expressa a integração
dos três indicadores analisados separadamente.
Na bacia do rio Manuel Alves Grande, onde se situam as áreas de Reserva Legal deste Plano de
Manejo, foram registradas as famílias e espécies principais descritas a seguir por região
fitoecológica, com base nos dados apresentados no relatório (Seplan-TO, 2013):
 Cerrado stricto sensu
Na área total de amostragem (de 1,0 ha) da vegetação de Cerrado stricto sensu, na bacia do rio
Manuel Alves Grande, foram registradas 34 famílias botânicas com 78 espécies arbóreas.
Fabaceae foi a família mais rica, com 13 espécies, seguida pelas famílias: Vochysiaceae, com sete
espécies; Malpighiaceae, com cinco espécies; Apocynaceae e Clusiaceae, com quatro espécies
cada. Outras seis famílias: Anacardiaceae, Annonaceae, Bignoniaceae, Chrysobalanceae,
Melastomataceae e Myrtaceae aparecem com três espécies cada. A riqueza acumulada dessas
famílias representa 65,38% da riqueza identificada na amostragem.
Nos resultados da análise fitossociológica apresentada no relatório da Seplan-TO (2013),
constam 1.110 indivíduos arbóreos por hectare, que somam 17,615 m²/ha de área basal (fustes).
Destacam-se 12 espécies arbóreas, listadas no quadro a seguir, por ordem decrescente de valor
de importância (IVI). Além dessas espécies, a lista de maiores valores de importância
apresentada no quadro inclui as árvores mortas (não identificadas).
Essas 12 espécies, somadas, representam 54% da densidade, 61% da área basal (dominância) e
48% do Valor de Importância total da amostragem realizada na comunidade arbórea de Cerrado
na bacia do rio Manuel Alves Grande, no estado do Tocantins. Observa-se também, no quadro,
que a maioria das 12 espécies predominantes na bacia apresenta elevados percentuais de
frequência nas parcelas de amostragem.
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Quadro 4.2.1-1: Espécies com maior valor de importância na amostragem de Cerrado stricto sensu na
bacia do rio Manuel Alves Grande.

 Floresta Estacional Semidecidual
Foram registradas 26 famílias botânicas com o total de 63 espécies arbóreas em 0,44 hectare de
área amostral da floresta estacional na bacia do rio Manuel Alves Grande, também com
destaque para Fabaceae, com nove espécies, seguida pelas famílias: Malvaceae, Rubiaceae e
Vochysiaceae, com cinco espécies cada; Anacardiaceae e Myrtaceae, com quatro espécies cada;
Annonaceae, Salicaceae e Sapindaceae, com três espécies cada. A riqueza acumulada dessas
famílias perfaz 65% da riqueza da amostra.
Nos resultados da análise fitossociológica apresentada no relatório da Seplan-TO (2013),
constam 1.107 indivíduos arbóreos por hectare, que somam 23,843 m²/ha de área basal (fustes).
As 12 espécies mais importantes da amostragem em floresta estacional estão listadas no quadro
a seguir. Essas 12 espécies, somadas, reúnem 70% do número total de indivíduos, 71% da área
basal e 62% do IVI total da comunidade arbórea amostrada em Floresta Estacional Semidecidual
na bacia do rio Manuel Alves Grande, no estado do Tocantins (Seplan-TO 2013).
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Quadro 4.2.1-2: Espécies com maior valor de importância na amostragem de Floresta Estacional
Semidecidual na bacia do rio Manuel Alves Grande.

 Mata de Galeria
Na amostragem em Matas de Galeria ocorreu a maior riqueza florística. Foram registradas 39
famílias botânicas com o total de 93 espécies arbóreas em 0,6 hectare de área amostral na bacia
do rio Manuel Alves Grande. Entre as famílias, tal como no Cerrado, também se destacou a
Fabaceae, com 14 espécies distribuídas em quatro subfamílias: Caesalpinoideae e
Papilionoideae, com cinco espécies cada; Mimosoideae, com três espécies; Cercideae, com uma
espécie. Em seguida, destacaram-se em riqueza as famílias: Annonaceae, com seis espécies;
Anacardiaceae, com cinco espécies; Malvaceae, Myrtaceae e Vochysiaceae, com quatro
espécies cada. Outras sete famílias, Burseraceae, Chrysobalanaceae, Combretaceae,
Euphorbiaceae, Lauraceae, Rubiaceae e Salicaceae, com três espécies cada. Essas famílias
reúnem 63,7% do número total de espécies da amostra.
Nos resultados da análise fitossociológica apresentada no relatório da Seplan-TO (2013),
constam 847 indivíduos arbóreos por hectare, que somam 25,835 m²/ha de área basal (fustes).
As 12 espécies mais importantes da amostragem em mata de galeria estão listadas no quadro a
seguir, em ordem decrescente de importância.
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Quadro 4.2.1-3: Espécies com maior valor de importância na amostragem de Mata de Galeria na bacia
do rio Manuel Alves Grande.

Essas 12 espécies, somadas, reúnem 44% do número total de indivíduos, 50% da área basal e
40% do IVI total da comunidade arbórea amostrada em Mata de Galeria na bacia do rio Manuel
Alves Grande, no estado do Tocantins (Seplan-TO 2013).
Entre as espécies predominantes no inventário florestal realizado na bacia do rio Manuel Alves
Grande, somente três espécies ocorreram em mais de uma fitofisionomia: Astronium
fraxinifolium (Gonçalo-Alves) e Combretum duarteanum (Vaqueta), ambas registradas em
Floresta Estacional e em Mata de Galeria; e Xilopia aromatica (Pimenta-de-macaco), registrada
em Cerrado e Mata de Galeria.
Ressalta-se que, nas listas de espécies registradas no inventário florestal, não constam espécies
de palmeiras, que são muito comuns e utilizadas na região. No entanto, o relatório da SeplanTO (2013) cita a ocorrência de palmeiras na região em geral, tais como as palmeiras Attalea
maripa (Inajá), Acrocomia aculeata (Macaúba) e Attalea speciosa (Babaçu), inclusive como
indicadoras dos tipos de vegetação ou região fitoecológica e dos tipos de solos.
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4.2.2 Uso Não-Madeireiro e Proteção Legal das Principais Espécies Arbóreas
Conforme definido na Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), as áreas de Reserva Legal podem
ser utilizadas desde que não haja supressão da vegetação natural e empobrecimento da
biodiversidade. O uso não-madeireiro e a proteção legal de algumas das espécies arbóreas da
amostragem realizada na bacia do rio Manoel Alves Grande, apresentados no relatório da
SEPLAN-TO (2013), podem ser destacados como aspectos relevantes para o contexto deste
Plano de Manejo.
O quadro a seguir (Quadro 4.2.2-1) mostra que, entre as espécies predominantes no conjunto
das três fitofisionomias que ocorrem na bacia, em torno de 80% são indicadas para arborização
e para recuperação ambiental; cerca de 47% têm potencial para uso medicinal e 34% podem ser
utilizadas no artesanato; outros usos potenciais são indicados para menor número dessas
espécies: silvicultura (31%), alimentação humana (22%), melífera (19%), curtume (19%) e
tinturaria (9%).
Cada espécie tem potencial para dois usos pelo menos e algumas espécies têm potencial para
diversos usos não-madeireiros. Duas espécies - Aroeira e Angico-preto - podem ser usadas em
seis dos nove tipos de usos não-madeireiros listados no quadro. Cinco espécies podem ter cinco
usos diferentes, cada: Gonçalo-Alves, Pimenta-de-macaco, Vinhático, Timbó (ou Tingui) e Pauterra-da-folha-larga. E assim por diante, como mostra o quadro.
Os dois usos potenciais mais indicados são assim destacados no relatório da Seplan-TO (2013):
para recuperação ambiental, as espécies com potencial para reprodução doméstica (produção
de mudas e desenvolvimento em campo), tipos de flores e frutos capazes de atrair invertebrados
(insetos e aracnídeos), aves e a fauna silvestre em geral, ou de sementes disseminadas a longas
distâncias pelo vento que apresentam elevada germinação natural; para arborização e
paisagismo, aquelas utilizadas na ornamentação de ambientes urbanos ou rurais e, neste caso,
são considerados os potenciais de beleza cênica das espécies como a floração, frutificação, tipo
de tronco e folhas ou aspectos fenológicos integrados, como a perda de folha e surgimento de
floração exuberante.
No Quadro 4.2.2-1 consta ainda a situação de proteção legal de algumas espécies: as protegidas
pelo art. 112 da Constituição Estadual (1989), que “obriga a preservação de áreas de vegetação
natural com produção de frutos nativos indispensáveis à sobrevivência da fauna e das
populações que deles se utilizam”; as protegidas pelo Decreto 838/1999, que só podem ser
manejadas com autorização do NATURATINS, em ambientes naturais do estado; e as que
aparecem em lista nacional e internacional de espécies ameaçadas de extinção.
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Quadro 4.2.2-1: Usos potenciais e proteção legal das espécies predominantes no inventário florestal da bacia do rio Manuel Alves Grande.

4.2.3 Cobertura Vegetal e Queimadas em Imagens Landsat de 1985 a 2016
Para comparar a situação da cobertura vegetal antes e ao longo da expansão do Projeto Agrícola
de Campos Lindos, foram obtidas imagens do satélite Landsat TM, tomadas nos anos de 1985
(antes do projeto), 1995, 2000, 2005, 2010 e 2016.
Para o “antes”, foram obtidas duas imagens de 1985, uma de junho e outra de setembro, que
possibilitam analisar a ocorrência e extensão das queimadas (intencionais ou acidentais) neste
período mais seco do ano. Em 1985, ainda não existia o município e, portanto, a atual sede de
Campos Lindos, bem como os atuais limites das ARL em Condomínio, foram colocados nas
imagens (Figuras 4.2.3-1 e 4.2.3-2) como referências.

Figura 4.2.3-1: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 30 de junho de 1985 (Fonte: INPE).
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Apenas 3 meses depois, em setembro de 1985, as queimadas já tinham atingido a maior parte
da vegetação de Cerrado stricto sensu na região, inclusive nas áreas das futuras Reservas. Em
geral, a posição das florestas de galeria ou matas ciliares (no fundo de vales) e o maior teor de
umidade, as protegem da destruição total, porém, são também afetadas pelas queimadas nas
bordas e nos processos ecossistêmicos que dependem da interação entre os ambientes.

Figura 4.2.3-2: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 18 de setembro de 1985 (Fonte: INPE).

Embora muitas espécies da vegetação do Cerrado disponham de mecanismos fisiológicos que
possibilitam a sobrevivência e a regeneração após a queimada, há significativas perdas de
biodiversidade (da flora e da fauna), que se agravam ao longo de muitos anos submetidas à ação
frequente do fogo. Nesse contexto, as distinções entre os tipos ou estágios de sucessão da
vegetação são, em grande parte, determinadas pela frequência das queimadas.
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As imagens do Landsat TM de 1985 a 2016 são apresentadas a seguir, em maior escala, com
quatro recortes, mais próximos das ARL, todos na mesma escala original (1:100.000), cada
recorte com seis imagens, uma para cada ano (1985, 1995, 2000, 2005, 2010 e 2016). Em 1985,
a grande área queimada atingiu quase toda a vegetação na RC 1-3 e uma parte na RC 1-2 (Figura
4.2.3-3), parcialmente regeneradas 10 anos depois (Figura 4.2.3-4).

Figura 4.2.3-3: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 1985 (Fonte: INPE) - RC 1-2 e RC 1-3.

Figura 4.2.3-4: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 1995 (Fonte: INPE) - RC 1-2 e RC 1-3
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Nas imagens de 2000 e 2005, se observa o avanço da ocupação do Projeto Agrícola Campos
Lindos, nas direções Oeste-Leste e Norte-Sul, com desmatamentos e queimadas, atingindo
novamente a RC 1-3 em 2005.

Figura 4.2.3-5: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 2000 (Fonte: INPE) - RC 1-2 e RC 1-3.

Figura 4.2.3-6: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 2005 (Fonte: INPE) - RC 1-2 e RC 1-3.
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Em 2010, quase toda a vegetação das RC 1-2 e 1-3 foi novamente destruída pelas queimadas e
em 2016 se observa que o processo de regeneração foi interrompido por novas queimadas e,
agora, com instalação de áreas de lavoura, principalmente na RC 1-2.

Figura 4.2.3-7: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 2010 (Fonte: INPE) - RC 1-2 e RC 1-3.

Figura 4.2.3-8: Imagem do satélite LANDSAT TM 8, de 2016 (Fonte: INPE) - RC 1-2 e RC 1-3.
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O próximo conjunto de seis imagens abrange três Reservas (RC 02, RC 04 e RC 1-4) e parte da
RC 1-6, que se estende ao longo do rio Manuel Alves Grande, no limite do município. A RC 1-4
se estende ao longo do afluente ribeirão do Centro. Neste recorte, se observa a instalação e
rápida expansão do Projeto Agrícola Campos Lindos, nas imagens a partir de 2000.

Figura 4.2.3-9: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 1985 (Fonte: INPE) - RC 02, RC 04, RC 1-4
e parte da RC 1-6.

Figura 4.2.3-10: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 1995 (Fonte: INPE) - RC 02, RC 04, RC 1-4
e parte da RC 1-6.
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Com a expansão da ocupação, as queimadas atingiram, no ano 2000, a maior parte das Reservas
desta região, com exceção da RC 1-6 no trecho abrangido pelo recorte.

Figura 4.2.3-11: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 2000 (Fonte: INPE) - RC 02, RC 04, RC 1-4
e parte da RC 1-6.

Figura 4.2.3-12: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 2005 (Fonte: INPE) - RC 02, RC 04, RC 1-4
e parte da RC 1-6.
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Nas imagens de 2010 e 2016, não se observam queimadas nessas Reservas e as áreas antes
atingidas aparentam estar em regeneração. No entanto, se observam pequenas áreas
desmatadas nas matas de galeria, principalmente na RC 1-6.

Figura 4.2.3-13: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 2010 (Fonte: INPE) - RC 02, RC 04, RC 1-4
e parte da RC 1-6.

Figura 4.2.3-14: Imagem do satélite LANDSAT TM 8, de 2016 (Fonte: INPE) - RC 02, RC 04, RC 1-4
e parte da RC 1-6.
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As próximas seis imagens abrangem a porção sul da RC 1-6, que se amplia em largura na margem
direita do rio Manuel Alves Grande e se encontra com a RC 1-5, ambas atingidas por queimadas
na maior parte de suas áreas, no ano de 1985. No centro da imagem de 1995, já se observam
extensas áreas desmatadas e queimadas para as monoculturas.

Figura 4.2.3-15: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 1985 (Fonte: INPE) - RC 1-5 e RC 1-6.

Figura 4.2.3-16: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 1995 (Fonte: INPE) - RC 1-5 e RC 1-6.
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No ano 2000, as queimadas voltam a atingir a maior parte das Reservas (RC 1-5 e RC 1-6),
restando somente a vegetação mais densa das áreas de contato mata estacional/cerrado e
matas de galeria. Na região central da imagem de 2005, se observa a substituição da maior parte
da vegetação natural pelas vastas monoculturas do Projeto Agrícola Campos Lindos.

Figura 4.2.3-17: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 2000 (Fonte: INPE) - RC 1-5 e RC 1-6.

Figura 4.2.3-18: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 2005 (Fonte: INPE) - RC 1-5 e RC 1-6.
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Tal como na porção ao norte da RC 1-6, nas imagens de 2010 e 2016, não se observam
queimadas na porção sul, as áreas antes atingidas aparentam estar em regeneração, porém, se
observam pequenas áreas desmatadas nas matas de galeria, também na RC 1-5.

Figura 4.2.3-19: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 2010 (Fonte: INPE) - RC 1-5 e RC 1-6.

Figura 4.2.3-20: Imagem do satélite LANDSAT TM 8, de 2016 (Fonte: INPE) - RC 1-5 e RC 1-6.
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O último conjunto de seis imagens abrange a isolada RC 44, também atingida por queimadas em
toda a área, antes da instalação do Projeto Agrícola Campos Lindos (em set/1985) e depois, em
2000, ano em que se observa o início da substituição da vegetação natural pelas monoculturas
até o limite da RC 44.

Figura 4.2.3-21: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 1985 (Fonte: INPE) - RC 44.

Figura 4.2.3-22: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 1995 (Fonte: INPE) - RC 44.
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Figura 4.2.3-23: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 2000 (Fonte: INPE) - RC 44.

Figura 4.2.3-24: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 2005 (Fonte: INPE) - RC 44.
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Figura 4.2.3-25: Imagem do satélite LANDSAT TM 5, de 2010 (Fonte: INPE) - RC 44.

Figura 4.2.3-26: Imagem do satélite LANDSAT TM 8, de 2016 (Fonte: INPE) - RC 44.
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Na imagem atual, de novembro/2016, se observa que as áreas do Projeto Agrícola de Campos
Lindos se distribuem hoje sobre a maior parte da original área de Cerrado stricto sensu. As
extensas monoculturas deste empreendimento (soja e milho principalmente) correspondem ao
mosaico de áreas geometricamente delimitadas, em cores e tons de rosa a lilás (solo exposto
pós colheita) e verde claro (área plantada e irrigada).

Figura 4.2.3-27: ARL em imagem de satélite de 26 de novembro de 2016 (Fonte: INPE).
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4.2.4 Mapeamento da Cobertura Vegetal Atual nas ARL
O mapeamento da cobertura vegetal atual nas ARL - Áreas de Reserva Legal em Condomínio da
Associação Planalto foi realizado a partir da interpretação visual de imagens do satélite Geoeye
(junho de 2015) e do satélite Landsat TM 8 (Nov/2016), comparadas nas Figuras 4.2.4-1 e 4.2.42, a seguir, quanto à resolução e atualização, em uma parte de duas ARL atingidas por
desmatamentos e queimadas no período entre as datas das imagens.

Figura 4.2.4-1: Imagem do satélite Geoeye, de junho/2015 em ARL.

Figura 4.2.4-2: Imagem do satélite Landsat TM 8, de Nov/2016, mesmo local da imagem acima.
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A imagem do satélite Geoeye tem maior resolução do que a imagem do Landsat, possibilitando
a individualização de diferentes fisionomias da vegetação e das áreas de uso do solo em maior
escala. As imagens do Landsat TM 8, mais recentes, foram utilizadas para atualizar o melhor
possível a cobertura vegetal das ARL e a ocorrência de desmatamentos e queimadas.
A imagem Geoeye também foi utilizada para mapeamento da rede hidrográfica e da malha de
estradas que cortam a região. Os cursos d’água são em maior parte temporários e “escondidos”
pelas copas das árvores das matas, sob as quais também ocorrem terrenos eventualmente
alagados, cobertos por espécies vegetais adaptadas às flutuações do lençol freático. O percurso
dos rios e córregos foi, portanto, inferido com base na topografia e na presença de mata
galeria/ciliar.
Na Figura 4.2.4-1, a imagem Geoeye (Jun/2015) mostra uma área com a vegetação de Cerrado
e de Mata de Galeria/Ciliar já com indícios de alterações por queimadas e cortes realizados em
anos anteriores, o que se observa pela descontinuidade dos padrões de cor e textura, pelos
padrões de ocupação, como estradas, casas e a presença de áreas de uso agrícola bem
delimitadas em polígonos retangulares, além da verificação de queimadas anteriores, nas
imagens Landsat TM 5 de 1985 a 2010.
Na figura 4.2.4-2, a imagem Landsat (Nov/2016) mostra que, entre Jun/15 e Nov/16, houve
desmatamento e queimada para uso agrícola com monoculturas em larga escala e/ou para
pastagens. Também houve corte/queima da vegetação para a pequena produção em roçados
abertos junto aos rios.
A comparação no recorte de área apresentado nestas imagens exemplifica o processo histórico
de ocupação e uso dos ambientes naturais na região das ARL, com a prática de queima e corte
da vegetação, ocupação com uso agropecuário, predominantemente com monoculturas em
larga escala e também para uso na pequena produção familiar.
As monoculturas extensas ocupam preferencialmente as áreas de Cerrado dos platôs. Entre os
platôs e os cursos d’água, se observam pequenas e esparsas ocupações em áreas de contato
cerrado/mata. Conforme visto nas imagens, desde a imagem de 1985, as queimadas parecem
ser regularmente praticadas na região para formação de lavouras e pastagens, provavelmente
atingindo uma área de vegetação natural muito maior, por falta de controle ou uso abusivo da
queimada, como procedimento de menor custo para limpeza e uso do solo.
Considerando que as áreas de Reserva Legal em Condomínio, em maioria, se situam mais
próximas aos cursos d’água principais, estas Reservas abrangem principalmente ambientes de
contato Mata/Cerrado, em diferentes estágios de sucessão ecológica resultante das diferentes
épocas de intervenção, com queimadas e cortes seletivos ao longo de pelo menos três décadas
de ocupação mais intensa na região.
Nesse cenário, as classes de cobertura vegetal nas ARL foram definidas considerando os
prováveis estágios de sucessão, relacionados às variações de textura, cor e posição topográfica
nas imagens. Além das áreas de vegetação natural em diferentes estágios de regeneração,
constam, entre as classes de mapeamento, as formas de uso existentes e as áreas desmatadas
e/ou queimadas no período entre as datas das imagens utilizadas (Jun/15 a Dez/16).
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O Quadro 4.2.4-1, a seguir, mostra que cerca de 80% da área total de Reservas em Condomínio
estão ocupados por vegetação natural em diferentes estágios de regeneração/sucessão
ecológica, predominando as áreas mais abertas (estágios inicial e médio). Em todos os estágios
desses ambientes de mata e/ou cerrado há presença de árvores, variando de densidade e porte
arbóreo. Vale lembrar que a identificação mais completa dos estágios sucessionais demandaria
conhecer a composição florística e a área basal de cada estágio mapeado por interpretação de
imagens de satélite. No entanto, o inventário florestal disponível, realizado para todo o estado
do Tocantins (SEPLAN-TO 2013), não atingiu tal nível de detalhamento. No escopo deste Plano
de Manejo, um inventário florístico não seria determinante para os objetivos colocados.
Entende-se que este inventário, se necessário, poderá ser realizado em uma etapa futura, a
partir das definições das ações a serem priorizadas na execução do plano.
Quadro 4.2.4-1: Cobertura Vegetal e Uso do Solo na área total de Reserva Legal em Condomínio da
Associação Planalto.

A classe identificada como “Uso misto (lavoura, pasto e/ou pomar)” compreende as áreas
ocupadas pela produção familiar, em pequenas unidades, que, em geral, utilizam o sistema de
corte-queima e pousio (que permite regeneração de áreas utilizadas periodicamente). Essas
famílias eventualmente também utilizam as áreas de “Campo/pastagem”, que são áreas
cobertas por vegetação herbácea, sem árvores ou com poucas árvores muito esparsas, que
podem ter sido preparadas para criação de gado ou, quando situadas em áreas planas e baixas,
podem ser também leitos de drenagem natural efêmera ou áreas em terrenos mal drenados,
alagáveis, sobre os quais não cresce vegetação arbustiva ou arbórea.
Ressalta-se que algumas áreas de vegetação natural em estágio inicial ou médio de sucessão
podem ser também áreas abertas para criação extensiva de gado.
As áreas classificadas como “Monocultura ciclo curto (soja/milho) ” são partes das áreas de
produção agrícola em larga escala, em geral situadas nas bordas dos platôs que foram
atravessados pelos limites estabelecidos para as ARL. Os produtos agrícolas principais dessas
áreas são soja e milho. Segundo os dados mais recentes da PAM - Produção Agrícola Municipal
(IBGE), no município de Campos Lindos, a área de soja em 2015 era de 72.700 hectares e a área
plantada de milho era de 47.200 hectares.
A classe “Corpo hídrico” do mapeamento compreende apenas duas áreas que aparentam ser
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pequenos lagos existentes no interior de uma área de mata, em uma das reservas (RC 1-3).
Por fim, entre as classes do mapeamento, chama a atenção a expressiva área de 706,68 ha
ocupada pela classe “Desmatada ou Queimada entre Jun/2015 e Dez/2016”, correspondendo a
13% da área total de Reserva Legal em Condomínio, sendo que 85% estão nas Reservas RC 1-2
e RC 1-3, como se observa nos dados do quadro a seguir.
Quadro 4.2.4-2: Cobertura Vegetal e Uso do Solo em cada ARL - Área de Reserva Legal em Condomínio
(área em hectares).

A apresentação da área (ha) de cada classe do mapeamento na forma de gráfico facilita a
comparação entre classes e entre Reservas, como se observa na figura 4.2.4-3, a seguir.
A distribuição das formas de cobertura vegetal e uso do solo mapeadas nas ARL se encontra nos
mapas do ANEXO 11, apresentados na escala de 1:11.000, em formato A3 estendido, com os
polígonos das classes de mapeamento delimitados sobre as imagens de satélite.
Os resultados do mapeamento da cobertura vegetal e uso do solo mostram que as áreas
delimitadas como Reserva Legal em Condomínio estão no mesmo contexto geral e histórico das
formas de ocupação e uso do solo na região: ou seja, são áreas sujeitas a desmatamentos e
queimadas que ameaçam a vegetação mais preservada e, esta, se restringe a uma parte das
matas de galeria ou ciliar. Nos interflúvios, os cerrados e contatos mata/cerrado estão mais
suscetíveis às queimadas e, portanto, constantemente sujeitos ao empobrecimento em sua
composição, estrutura e biodiversidade, o que também reduz a fertilidade dos solos.
A ocupação identificada como “tradicional”, de famílias que já habitavam a região antes da
chegada do Projeto Agrícola Campos Lindos, pode ter impacto relativamente pequeno para a
vegetação, desde que esses ocupantes não sejam agentes de queimadas frequentes e
descontroladas (que degradam a biodiversidade e os recursos naturais) e utilizem o sistema de
coivara/pousio com a perspectiva de voltar a utilizar a mesma área em prazo suficiente para
permitir a regeneração e manutenção da biodiversidade. Essas condições só podem ser
avaliadas em um trabalho técnico mais aprofundado, com análises dos processos ecológicos de
regeneração e da biodiversidade das áreas de uso e pousio. No entanto, do ponto de vista das
restrições previstas na legislação, a vegetação natural de áreas de Reserva Legal não pode ser
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suprimida, somente mantida “em pé” e utilizada em regime de manejo sustentado, tanto de
produtos não-madeireiros como em corte seletivo para uso madeireiro. A supressão para uso
do solo (lavoura ou pastagem) não é permitida em Reserva Legal, na Lei 12.651/2012 e outras
normas decorrentes ou correlatas. Cabe ressaltar também que uma parte das ARL está em Áreas
de Preservação Permanente - APP (de margens de rios, lagos e nascentes, pelo menos) nas quais
as restrições de uso são maiores.

Figura 4.2.4-3: Cobertura vegetal e uso do solo nas áreas de Reserva Legal em Condomínio.
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4.2.5 Fauna da Região
Não foram encontradas informações bibliográficas sobre inventários faunísticos no município
de Campos Lindos/TO. Além de buscas bibliográficas, foi realizada consulta ao “speciesLink
Network”, uma rede colaborativa, que conta com a participação de centenas de coleções
biológicas do país e do exterior, organizada e mantida pelo CRIA - Centro de Referência em
Informação Ambiental (www.cria.org.br); a rede disponibiliza dados de milhares de registros de
coletas de espécies da fauna e flora (www.splink.org.br). Na busca por animais registrados no
estado de Tocantins, foram listadas mais de 15.000 espécies da fauna (insetos, mamíferos, aves,
etc.), porém, nenhum registro no município de Campos Lindos (figura 4.2.5-1).

Figura 3.3.5-1: Registros de coleções de espécies da fauna no estado do Tocantins.
(Fonte: www.splink.org.br).

No âmbito dos estudos realizados pelo Governo do Estado do Tocantins para a criação de
Unidade de Conservação na Serra da Cangalha (situada no município de Campos Lindos), consta
que as informações sobre a fauna local são bastante limitadas, restritas a observações sobre
formigas e aves realizadas nos primeiros estudos na região. No documento consultado
(“Monumento Natural Estadual Serra da Cangalha - Justificativa Técnica”, Gov. TO, 2013), são
citadas prováveis ocorrências de algumas espécies típicas da fauna de mamíferos do Cerrado
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regional, tais como: raposinha Pseudolopex vetulus (endêmica do bioma), lobo-guará
(Chrysocyon brachyurus), guaxinim (Procyon cancrivorus), suçuarana (Puma concolor), guariba
(Alouatta caraya), macaco-prego (Cebus libidinosus), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga
tridactyla), veado-catingueiro (Mazama guazoubira,) caititu (Tayassu tajacu), e cotia
(Dasyprocta prymnolopha). Alguns desses animais foram observados em campo pela equipe do
referido estudo na Serra da Cangalha, incluindo também uma espécie da herpetofauna,
Tupinambis quadrillineatus, endêmica do Cerrado.
Durante as oficinas participativas realizadas para este Plano de Manejo, os moradores da região
citaram a ocorrência de algumas espécies da fauna, entre elas as citadas no estudo da Serra da
Cangalha: onças (preta, pintada, parda), lobo-guará, anta, veado catingueiro, capivara, tatu,
cotia, paca, jabuti; as aves ema, inhambu, jacu, jacutinga, gavião, araras, etc.; peixes como piau,
pacu, piabanha, tucunaré e surubim; entre outras espécies listadas nos itens referentes aos
resultados das oficinas.

4.3 MEIO ANTRÓPICO
A seguir, são abordadas as principais atividades econômicas desenvolvidas no município e as
transformações no uso e ocupação do solo.

4.3.1 Uso e Ocupação do Solo - Anos de 1990 e 2014
Na Revista Equador (UFPI)1, foi apresentado um estudo da dinâmica da cobertura e uso das
terras do município de Campos Lindos. O objetivo do estudo foi avaliar e quantificar a dinâmica
espacial nos anos de 1990 a 2014. A metodologia baseou-se no uso de imagens orbitais dos
satélites Landsat TM 5 e 8, os quais passaram por técnicas de processamento digital de imagens
(modelo linear de mistura espectral, segmentação e classificação), interpretação visual, técnicas
de geoprocessamento e informações coletadas em campo.
Segundo o estudo, as classes de cobertura e uso da terra foram generalizadas para melhor
compreender a dinâmica espacial local e sintetizados em formações florestais, formações
savânicas, áreas agrícolas, pecuária e área urbanizada.
Os resultados demonstram que em 24 anos, de 1990 a 2014 os totais de áreas com vegetação
natural (savanas e florestas) no município de Campos Lindos diminuíram 28% e as áreas
antrópicas (agricultura, pecuária e urbanização) aumentaram 557%, com destaque para a área
destinada à agricultura, que cresceu 3.498% em relação a 1990.
Esse fato foi ocasionado principalmente pelo aumento significativo de áreas destinadas à
agricultura de soja na porção leste do município, que foi responsável pela supressão de 22,3%
de áreas savânicas.

1

Fonte: Revista Equador (UFPI), Vol. 4, Nº 3, (2015). Edição Especial XVI Simpósio Brasileiro de Geografia
Física Aplicada. Teresina- Piauí. Home: http://www.ojs.ufpi.br/index.php/equador.
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O mapeamento das classes de cobertura e uso da terra em 1990 mostra que o município ainda
apresentava o predomínio de áreas de vegetações naturais, principalmente do tipo savânica
(72,62%) e em menor proporção do tipo florestal (21,68%). Na região ainda existia um baixo
grau de intervenção antrópica, totalizando somente 5,01% de pastagens e 0,67% de áreas
agrícolas. Em 1990 não foram identificadas áreas urbanizadas, pois o município foi criado em 5
de outubro de 1989, mas sua instalação ocorreu em 1º de janeiro de 1993.
Após 24 anos, o município de Campos Lindos teve uma drástica alteração da cobertura da terra
em seu território, ocasionado pela substituição da vegetação natural por atividades antrópicas.
As áreas destinadas ao plantio de soja (24,2%) e pastagem (7,46%) corresponderam em 2014 a
31,66% da área do município. As áreas com formações florestais e savânicas tiveram reduções
de suas extensões, contabilizando 19,66% e 48,66% do município, respectivamente. Nessa
época, a área urbana correspondeu a 0,01% ou 0,29 km² (Quadro 4.3.1-1).
Quadro 4.3.1-1 – Área ocupada pelas classes de cobertura vegetal e uso da terra em Campos Lindos
(TO) em 1990 e 2014.
1990
2014
Classes
Área (km²)
Área (%)
Área (km²)
Área (%)
Formações Florestais

703,67

21,68

638,02

19,66

Formações Savânicas

2.356,71

72,62

1.579,27

48,66

21,83

0,67

785,39

24,20

162,71

5,01

242,24

7,46

-

-

0,29

0,01

3.245,21

100,00

3.245,21

100,00

Área Agrícola
Pastagem
Área Urbanizada
Total

Fonte: Revista Equador (UFPI), Vol. 4, Nº 3, (2015). Edição Especial XVI Simpósio Brasileiro de Geografia
Física Aplicada. Teresina- Piauí. Home: http://www.ojs.ufpi.br/index.php/equador.

Ao comparar o uso e cobertura das terras nos anos de 1990 e 2014 é possível verificar grandes
modificações. O crescimento das áreas destinadas ao cultivo da soja teve aumento de 3.498% e
o da pecuária de 48,88%. Houve um decréscimo de 27,5% de áreas com vegetações naturais,
com perda de 9,33% de florestas e 32,99% de savanas em relação a 1990.
Ao analisar a dinâmica espacial foi possível verificar a supressão de áreas de formação florestal
para a abertura de novos pastos (65,79 km²) e áreas agrícolas (8,16 km²), como mostra o quadro
4.3.1-2.
Quadro 4.3.1-2 - Matriz de área ocupada pela mudança do uso e cobertura da terra de 1990 para 2014
FF
FS
AA
Pe
Urb
Classes
Km²
%
Km²
%
Km²
%
Km²
%
Km²
%
FF
628,57 19,37
1,15
0,04
8,16
0,25
65,79
2,03
FS
2,31
0,07 1.520,83 46,86 723,06 22,28 110,74
3,41
0,07 0,00
1990
AA
1,08
0,03 18,29
0,56
2,46
0,08
Pe
7,14
0,22
56,21
1,73 35,89
1,11
63,26
1,96
0,22 0,01
Fonte: Revista Equador (UFPI), Vol. 4, Nº 3, (2015). Edição Especial XVI Simpósio Brasileiro de Geografia
Física Aplicada. Teresina- Piauí. Home: http://www.ojs.ufpi.br/index.php/equador
FF=Form. Florestais; FS=Form. Savânicas; AA=Áreas Agrícolas; Pe=Pecuária; Urb=Área Urbanizada
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O aumento das áreas antropizadas ocorreu em detrimento das áreas com vegetação natural,
sendo mais preponderante nas áreas originárias de savanas, com a supressão de 723,06 km². O
uso foi feito principalmente para o cultivo da soja. O total de 81,55 km² de áreas antrópicas em
1990 ainda continuava tendo a mesma finalidade em 2014, onde as áreas agrícolas possuíam
18,29 km² e a pecuária 63,26 km². A área referente à sede do município em 2014 (inexistente
em 1990) ocupou 0,22 km² de áreas de pecuária e 0,07 km² de savanas.
Em 24 anos as áreas de cultura da soja ocuparam principalmente as áreas originalmente
pertencentes a formações savânicas, com redução de 33% de área, além de perda de 9,3% de
áreas florestadas pelo avanço da pecuária em comparação a 1990.

4.3.2 Uso e Ocupação do Solo - Anos de 1990, 2000, 2005 e 2007
O uso do solo é analisado aqui de acordo com sua ocupação por diferentes atividades.

4.3.2.1 Agricultura Comercial
Segundo CIFUENTES (2013), em relação ao uso da terra na agricultura comercial em Campos
Lindos, constata-se que em 2006 foram plantados 42.861 hectares com lavouras temporárias.
A cultura dominante foi a soja, com mais de 93 mil toneladas produzidas. A segunda cultura
comercial em importância foi o arroz com quase 12 mil toneladas produzidas. É importante
assinalar que nem todos os estabelecimentos da agricultura comercial produzem soja.
A monocultura da soja está concentrada nas terras que eram ocupadas “através de posse” e
hoje, com as fusões de lotes, totalizam 35 estabelecimentos.
A cultura do milho já é a segunda cultura em importância na agricultura comercial. Vários
produtores de soja, após a safra, estão cultivando o milho. Na safra 2011/12 foram cultivados
19 mil hectares de milho e colhidas mais de 107 mil toneladas do grão. Nessa mesma safra,
foram colhidos mais de 53 mil hectares de soja, com uma produção de mais de 164 mil toneladas
do grão. Uma comparação rápida entre os dados da agricultura comercial do Censo
Agropecuário de 2006 e da safra 2011/2012 permite concluir que a soja ampliou sua área em de
cultivo em mais de 11 mil hectares no período 2006/2012.

4.3.2.2 Agricultura Familiar
Na agricultura familiar, as lavouras temporárias ocupavam 542 hectares, porém a produção
agropecuária é mais diversificada, já que nos estabelecimentos se desenvolve a criação de
bovinos e de outros animais, lavouras de arroz, feijão, milho, mandioca. Em quatro dos maiores
estabelecimentos da agricultura familiar era cultivada a soja.
No Quadro a seguir é apresentado a Cobertura e Uso da Terra em Campos Lindos nos anos de
1990, 2000, 2005 e 2007, de acordo com o estudo de CIFUENTES (2013).
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Quadro 4.3.1-3. Campos Lindos: Cobertura e Uso da Terra – 1990, 2000, 2005 e 2007
Agrupamento

Formações savânicas

Formações
Florestais
de Cerrado

Cerrado
Sentido
Restrito

Uso da Terra

Áreas
Antrópicas
não
Agrícolas

Áreas
Antrópicas
Agrícolas

Área (Km²)
1990

%

2000

%

2005

%

2007

%

80,97

2,50

78,29

2,42

77,67

2,40

78,42

2,42

80,97

2,50

78,29

2,42

77,67

2,40

78,42

2,42

590,26

18,22

572,93

17,68

549,67

16,96

539,25

16,64

31,25

0,97

28,02

0,86

26,97

0,83

25,90

0,80

1.718,8

53,05

1378,3

42,54

1187,4

36,65

1159,6

35,79

1.716,8

52,99

1376,3

42,48

1185,4

36,59

1577,7

35,73

1,96

0,06

1,96

0,06

1,96

0,06

1,96

0,06

Sub total –
Cerrado
Sentido
Restrito

1.718,8

53,05

1378,3

42,54

1187,4

36,65

1159,6

35,79

Campo

525,98

16,23

650,74

20,08

569,88

17,59

530,87

16,38

97,86

3,02

97,86

3,02

97,75

3,02

97,38

3,01

623,84

19,25

748,61

23,10

667,63

20,60

628,25

19,39

-

-

0,83

0,03

2,46

0,08

2,46

0,08

Capoeira

10,65

0,33

10,56

0,33

10,34

0,32

9,94

0,31

Sub total

10,65

0,33

11,39

0,35

12,80

0,39

12,40

0,38

Cultura
Temporária

21,80

0,67

93,77

2,89

491,86

15,18

495,44

15,29

162,47

5,01

328,80

10,15

226,16

6,98

300,83

9,28

184,27

5,69

422,57

13,04

718,02

22,16

796,27

24,58

100,0 3.240,1

100,0

Cerradão
Subtotal –
Formações
Florestais de
Cerrado
Cerrado
Sentido
Restrito
Vereda

Formações
Campestre
s

ÁREAS ANTRÓPICAS

Classes de
Cobertura e
Uso –
1:100.000
Floresta
Estacional
Semidecidual
Aluvial
Subtotal
Floresta
Estacional
Mata de
Galeria/Mar
a Ciliar

Campo
Rupestre
Subtotal –
Formações
Campestres
Área
Urbanizada

Agropecuária

Total

Subtotal

3.240,1

100,0 3.240,1

100,0 3.240,1

Fonte: Universidade de Brasília. Instituto de Ciências Sociais. Departamento de Sociologia. Agronegócio e
Acumulação por Espoliação: O enclave da soja em Campos Lindos –Tocantins. Autor: Joaquín Eduardo
Manchola Cifuentes. Brasília, 2013.

4.3.3 Sistema de Produção Antes da Chegada da Soja
Antes da criação do Projeto Agrícola Campos Lindos, havia sistemas tradicionais de produção na
região, conforme abordado a seguir.
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O sistema de produção desenvolvido na Serra do Centro antes da chegada da soja baseava-se
no extrativismo de bacuri, buriti, buritirana, caju, cajá, pequi, bacaba, mangaba, piaçava e mel;
na ‘roça de toco’ produzindo arroz, milho, mandioca, feijão de corda, fava, melancia, abóbora,
melancia, além da caça e pesca.
A conversão das áreas para o plantio da soja, onde ocorriam estas espécies, como o bacuri,
altera significativamente o modo de vida dessas famílias que ocupavam as áreas, já que muitas
têm na coleta de frutos a única fonte de produtos para comercialização.
Em termos de riqueza de espécies, o uso desta flora se relaciona com todas as atividades
tradicionais de subsistência, uma vez que o modo de vida das famílias está relacionado quase
que exclusivamente à natureza, que seja para construir morada, se alimentar ou “se curar” de
alguns males.
Apesar da concentração de áreas (o crescimento do número de grandes propriedades) em
Campos Lindos, a agricultura camponesa continua a exercer papel fundamental na economia da
região por garantir a sobrevivência da maior parte da população rural. A roça e a criação de
algumas aves, suínos e bovinos são as principais fontes de renda das famílias residentes. Mesmo
nos casos em que as famílias possuem outras formas de sustento, o cultivo em roças é
responsável pela obtenção de parte considerável da sobrevivência das famílias.

4.3.4

Sistema de Produção Depois da Chegada da Soja

Na Área da Reserva legal onde se encontram as famílias objeto deste estudo não há espaço
suficiente para se fazer a roça comercial. Os frutos, as caças e a pesca estão cada vez mais
escassos. Os ribeirões estão assoreados e há relatos dos moradores de envenenamento das
águas por agrotóxicos utilizados na soja.
Atualmente, diversas palmeiras e frutíferas são cultivadas nas ocupações na Áreas de Reserva
Legal e entornos, como banana, limão, laranja, bacuri, abacate, e coco da praia. O coco e os
citros não são naturais do lugar, foram introduzidas.
Segundo moradores, hortas e demais cultivos na região sofrem com o ataque da mosca-branca,
muito comum na área em estudo, e que ocasionam muitos prejuízos aos cultivos. Começam no
transplante da cultura e prosseguem no decorrer de seu desenvolvimento, ocasionando em
curto prazo a redução da produtividade. Segundo os moradores, a praga apareceu na região
com o plantio da soja em grande escala.
Das propriedades visitadas nas oficinas, o pequeno produtor rural, em sua maioria, utiliza-se do
método comum da região que é o corte-queima, roça de toco ou coivara. Nesta última, se põe
fogo nas roçadas para desembaraçar o terreno e adubá-lo com as cinzas, facilitando a cultura.
Os cultivares das pequenas propriedades são basicamente arroz, fava, milho, mandioca, e feijão,
que são cultivadas para subsistência, apenas para o consumo familiar. A comercialização é
pequena, restringindo-se a vizinhos e ao pequeno comércio local. A mandioca, cultivo muito
importante na região, com um ano de cultivada está pronta para fazer a farinha: farinha de puba
(coloca de molho para amolecer) ou farinha seca (descasca e rala a mandioca).
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Quando a soja foi introduzida em Campos Lindos, nos anos 1980, foi vista como uma
oportunidade para o desenvolvimento do município. Entretanto, a chegada dos sojicultores
trouxe mudanças permanentes e profundas ao sistema de produção local. Como consequência,
a década de 1990 marca o início dos conflitos pela posse das terras e os agricultores familiares
tomam ciência de que serão excluídos do grande projeto da soja. Muitos agricultores e
familiares hoje ocupam as periferias das cidades, sem qualquer alternativa de trabalho que não
seja o temporário e os afazeres domésticos e braçais (SCHLESINGER & NORONHA 2006).
Maiores detalhes ver Item sobre a Realização de Reuniões e Oficinas Participativas.

4.3.5 Economia e Desenvolvimento
Em relação à economia e ao desenvolvimento do município de Campos Lindos, podemos
destacar os seguintes temas, conforme a seguir.

4.3.5.1 Projeto Agrícola Campos Lindos
Denominado Projeto Agrícola Campos Lindos, o atual polo produtor da Serra do Centro possui
fazendas que variam de 300 a 4.000 hectares. SCHLESINGER & NORONHA (2006) estimaram
aproximadamente 41.000 hectares de soja, 3.000 hectares de arroz e 1.200 hectares de milho.
No período 1997-2004, a área plantada com soja em todo o município aumentou de 450 para
45 mil hectares, enquanto a produção passou de 1.491 para 121 mil toneladas.
Conforme dados disponíveis no site do IBGE (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/ 5457#resultado),
em 2015 a área plantada com soja em Campos Lindos aumentou para 72.700 ha e a área com
milho passou para 47.200 ha. A área ocupada com arroz permanece a mesma de 2004,
ocupando 3.000 ha.
Multinacionais como Cargill, Bunge, Multigreen e Agrenco estão instaladas no município. A
Cargill e a Bunge chegaram à Serra do Centro em 2003, em 90 dias construíram suas unidades,
e hoje são responsáveis pela compra da maior parte da produção de soja local. As empresas do
setor ainda se responsabilizam pela secagem e pelo carregamento da carga até os locais de
escoamento. Noventa por cento da safra colhida é escoada pelo Porto de Itaqui, em São Luís do
Maranhão, de onde partem em direção aos mercados norte-americano e europeu. Dos 10%
restantes, uma parcela mínima vai para as granjas do Nordeste e a outra parte para a
multinacional norte-americana Bunge (SCHLESINGER & NORONHA 2006).

4.3.5.2 Produto Interno Bruto
Em 2014, o PIB per capita de Campos Lindos era de R$ 34.867,88. Comparado aos demais
municípios do estado, ocupava a 7º (sétima) posição de 139. E quando comparado a outros
municípios do Brasil, essa colocação é a 555ª de 5.570.
O quadro a seguir apresenta os dados do PIB de 2014.
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Quadro 4.3.5-1 - Produto Interno Bruto em Campos Lindos. 2014

Valor adicionado bruto da agropecuária, a preços correntes

166.262

mil reais

Valor adicionado bruto da indústria, a preços correntes

15.545

mil reais

Valor adicionado bruto dos serviços, a preços correntes exclusive administração, saúde e educação públicas e
seguridade social

79.446

mil reais

Valor adicionado bruto da administração, saúde e educação
públicas e seguridade social, a preços correntes

44.544

mil reais

305.798

mil reais

15.231

mil reais

321.029

mil reais

Valor adicionado bruto Total, a preços correntes
Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços
correntes
PIB, a preços correntes
PIB per capita

34.867,88

reais

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e
Superintendência da Zona Franca de Manaus –SUFRAMA.

Segundo o Perfil Socioeconômico dos Municípios2, em 2010 o município de Campos Lindos era
o 13º no ranking do PIB do Estado. O PIB per capita de 2010 teve um crescimento de 7,64% em
relação ao ano de 2009.
Sua base econômica é a agropecuária, com destaque para a produção de soja. Em seguida, o
setor de Serviços com maior representatividade para Administração Pública, e por fim Indústria,
com destaque para atividade de transformação (moagem e fabricação de produtos de origem
vegetal).
Os produtos agrícolas que apresentaram crescimento em 2010 foram cana-de-açúcar, mandioca
e milho (em grão). Na pecuária destacou-se o aumento no rebanho de ovinos, de caprinos e a
produção de mel de abelha.
O Setor Industrial aumentou sua participação na atividade econômica do município em 2010
impulsionada pela atividade de Transformação (que representa mais da metade do setor
industrial deste município), e que teve crescimentos expressivos na moagem e fabricação de
produtos de origem vegetal não especificados anteriormente, na fabricação de esquadrias de
metal e na fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção
própria.

2

Perfil Socioeconômico dos Municípios - Secretaria do Planejamento e Orçamento - Diretoria de Pesquisa
e Informações Econômicas. Palmas – TO, 2015.

55

Plano de Manejo - Reserva Legal
da Associação Planalto, Campos Lindos - TO

Quadro 4.3.5-2 - PIB e PIB Per Capita a Preços Correntes e Colocação do PIB no Estado - 2002 a 2012
PIB
Colocação PIB
Ano
PIB - per capita anual (R$)
(1.000 R$)
no Estado
2002

56.346,65

8.962,41

15

2003

102.653,24

15.691,42

14

2004

96.203,34

4.481,91

15

2005

128.673,04

18.243,73

12

2006

112.135,79

15.346,35

14

2007

159.506,06

20.946,30

12

2008

204.073,99

25.970,22

13

2009

226.920,81

28.087,73

12

2010

246.072,48

30.233,75

13

2011

254.341,31

30.529,50

13

2012

350.444,92

41.146,52

10

Fonte: Perfil Socioeconômico dos Municípios - Secretaria do Planejamento e Orçamento - Diretoria de
Pesquisa e Informações Econômicas. Palmas – TO, 2015.

4.3.5.3 Receitas na Agricultura
Dos 90 estabelecimentos da agricultura não familiar, 37 deles declararam que não tinham
auferido receitas no ano anterior. Dos 41% dos estabelecimentos da agricultura não familiar,
dentre os quais estavam várias propriedades com tamanho superior a 500 hectares, não tinham
atividade econômica (CIFUENTES, 2013).
Dos estabelecimentos que auferiram receitas 42 deles tiveram receitas pela venda de produtos
das lavouras temporárias, 35 eram produtores de soja e os 7 restantes de arroz e milho; outros
17 estabelecimentos receberam receitas decorrentes da venda de gado bovino.
Na agricultura familiar 116 estabelecimentos obtiveram receitas pela venda de suas produções:
14 pela venda somente de produtos agrícolas e 102 pela venda de produtos da lavoura e/ou da
pecuária.
Dos estabelecimentos da agricultura familiar, 202, ou seja, 63,5% dos estabelecimentos
declararam não ter tido receitas. Isto é, não produziam excedentes para serem comercializados
no mercado.

4.3.5.4 Assistência Técnica na Agricultura Familiar e Não Familiar
Dos estabelecimentos da agricultura familiar em 2006 - Censo Agropecuário, somente 13, do
total de 318 estabelecimentos, tinham tratores, máquinas ou implementos agrícolas. Eram
somente 18 tratores sendo que 11 deles eram pequenos, com motores de menos de 100 cavalos
de potência, isto é, as atividades agropecuárias em 305 estabelecimentos da agricultura familiar
eram realizadas de forma rudimentar, somente com o uso de trabalho manual e com
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implementos simples como enxadas e facões.
Nos estabelecimentos da agricultura não familiar predominava o trabalho mecânico. 62 dos 90
estabelecimentos disponham de tratores, máquinas e implementos agrícolas, com predomínio
do trabalho mecânico de grandes máquinas, com maior intensidade, nos estabelecimentos
dedicados à produção de soja.
Na agricultura familiar, de 318 estabelecimentos, 310 ou 97,5% os produtores não tinham tido
nenhum tipo de assistência técnica para a produção. Na agricultura não familiar 40
estabelecimentos dos 90 existentes, tinham assistência técnica para a produção, sendo que em
21 desses a assistência técnica era permanente, contudo o número de estabelecimentos que
tinham assistência técnica oficial era muito reduzido para os dois tipos de agricultura: somente
cinco estabelecimentos tiveram assistência técnica oficial, três da agricultura não familiar e dois
da agricultura familiar.
A assistência técnica para a produção era predominantemente de caráter privado e, em alguns
casos, feita pelos mesmos produtores (CIFUENTES, 2013).

4.3.6 Aspectos Demográficos
Os dados demográficos do município de Campos Lindos (TO), desde a sua criação e implantação,
refletem uma dinâmica fortemente influenciada pela chegada do Projeto Agrícola Campos
Lindos.
Em 2000 a população, que era de 5.638 habitantes, passou a 6.553 habitantes em 2004, e em
2007, era de 7.615 habitantes (IBGE – SIDRA, Censo Demográfico 2000, Contagem da População
2007). Em 2010, a população passou a 8.139 habitantes (IBGE – Cidades/ 2010).
Em 2000, 60,83% da população residia na área rural, e 39,17% na área urbana (IBGE – SIDRA,
Censo Demográfico 2000). Com uma amostra diferenciada (moradores em domicílios ocupados
permanentes) a contagem da população em 2007 (IBGE- SIDRA) contabilizou 61,75% na área
urbana e 38,25% na área rural (incluindo povoados, aglomerados e núcleos).
Os dados de 2000 mostram que a população era composta por homens em maioria (52,78%) e
47,22% por mulheres (IBGE – SIDRA, Censo Demográfico 2000). Com relação à faixa etária, o
censo de 2000 mostrou uma população predominantemente jovem com: 32,60% de 0 a 9 anos;
24,12% de 10 a 19 anos; 13,91% de 20 a 29 anos; 10,05% de 30 a 39 anos; 7,67% de 40 a 49
anos; 5,40% de 50 a 59 anos e 4,73% de 60 ou mais anos. Dados do DATASUS, com estimativas
para 2007, mostram uma tendência da população de continuar predominantemente masculina
e jovem.
Em 2010 viviam no município 8.139 pessoas. Deste total observa-se uma pequena prevalência
masculina, com 4.264 habitantes de homens e 3.872 mulheres. Quando verificada a distribuição
por zonas rural e urbana, 4.819 pessoas habitam a zona urbana, representando cerca de 60% da
população conforme visualizado no quadro a seguir.
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Quadro 4.3.6-1 - População Residente em 2010
População Residente

Total

Homens

Mulheres

Urbana

4.819

2.419

2.400

Rural

3.320

1.845

1.475

Total

8.139

4.264

3.872

Estimativa IBGE 2016

9.604

Fonte: IBGE, Censo Demográfico. 2010

Segundo o IBGE a população estimada para Campos Lindos em 2016 é de 9.604 pessoas.
Quadro 4.3.6-2– Campos Lindos: População residente, por domicílio e sexo – 1991, 1996, 2000 e 2010
1991

1996

2000

2010

3.276

5.102

5.638

8.139

22

1.230

2.209

4.819

Total rural

3.254

3.872

3.429

3.320

Total de Homens

1.706

2.668

2.976

4.264

Urbana

-

624

1.144

2.419

Rural

-

2.044

1.832

1.845

1.570

2.434

1.832

1.845

Urbana

-

624

1.065

2.400

Rural

-

1.828

1.597

1.475

Total
Total urbana

Total de Mulheres

Fonte: IBGE/ Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010 e Recontagem populacional 1996/SEPLAN-TO/
diretoria de Pesquisa.

O quantitativo da população rural diminuiu, a taxa de decrescimento foi equivalente a -2,99%,
em média anual, no período 1996/2000.
Considerando que a criação do Projeto Agrícola Campos Lindos e a saída das famílias que
ocupavam a Serra do Centro ocorreram num curto período de tempo e a taxa de crescimento
supõe que o fenômeno medido acontece de forma constante ao longo do período de referência,
a taxa acumulada nos quatro anos 1996 a 2000 é equivalente a uma taxa total de -11,44%.
Esse valor significa que 443 pessoas deixaram suas posses e propriedades. Contudo, para se
chegar a um valor mais aproximado deve-se acrescentar a esse número a quantidade de pessoas
que chegaram às terras expropriadas entre a data da expropriação e a data da realização do
Censo demográfico.
Desta forma, em uma estimativa mais conservadora, o número de pessoas que deixou o campo
foi superior a 600 pessoas (CIFUENTES, 2013).
Já no auge da produção da soja, entre os censos demográficos de 2000 e 2010, se observa o
crescimento da população urbana, ao passo que a população rural continuou a diminuir, em
termos absolutos -0,32% (média anual). A causa imediata mais provável é que algumas famílias
se deslocaram para a sede do município na esperança de ter acesso a alguma forma de
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subsistência. Outras famílias têm-se deslocado para agrupamentos de população rural,
conhecidos localmente como comunidades. Em Campos Lindos, existem atualmente 17
(dezessete) comunidades.

4.3.7 IDMH - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de
indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O
índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. O Índice de
Desenvolvimento Humano (IDHM) de Campos Lindos em 2010 era de 0,544, o que situa esse
município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599). A dimensão
que mais contribui para o IDHM do município foi Longevidade, com índice de 0,738, seguida de
Renda, com índice de 0,578, e de Educação, com índice de 0,377. Campos Lindos ocupa a 5.277ª
posição entre os 5.565 municípios brasileiros, segundo o IDHM.
- Entre 1991 e 2000 (passou de 0,138 em 1991 para 0,343 em 2000)
O IDHM passou de 0,138 em 1991 para 0,343 em 2000 - uma taxa de crescimento de 148,55%.
O hiato de desenvolvimento humano (ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite
máximo do índice, que é 1) foi reduzido em 76,22% entre 1991 e 2000. Nesse período, a
dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de
0,116), seguida por Longevidade e por Renda.
- Entre 1991 e 2010 (passou de 0,138 em 1991, para 0,544 em 2010)
De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,138, em 1991, para 0,544, em 2010, enquanto
o IDHM de Tocantins passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de
294,20% para o município e 47% para o Estado; e em uma taxa de redução do hiato de
desenvolvimento humano (ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do
índice, que é 1) de 52,90% para o município e 53,85% para o Estado.
No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,367), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão
cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida
por Longevidade e por Renda.
- Entre 2000 e 2010 (passou de 0,343 em 2000 para 0,544 em 2010)
O IDHM passou de 0,343 em 2000 para 0,544 em 2010 - uma taxa de crescimento de 58,60%. O
hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite
máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 69,41% entre 2000 e 2010. Nesse período, a
dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de
0,251), seguida por Longevidade e por Renda. O crescimento do índice da Educação deve-se em
grande parte ao Programa Bolsa Família que estabeleceu durante um período a frequência
escolar para as crianças das famílias beneficiárias, e aos esforços de Estado e município em
cumprir as metas estabelecidas pelo Governo Federal.
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4.3.8 Educação, Longevidade e Renda
Entre os anos de 2000 e 2010, das dimensões do desenvolvimento humano incluídas no cálculo
do IDHM, a dimensão que teve o melhor desempenho, em termos absolutos, foi a Educação,
com crescimento de 0,251; seguida pela Longevidade, mensurada pelo tempo de vida esperado
de uma pessoa à data de nascimento. A dimensão de menor crescimento foi a Renda,
mensurada pela distribuição dos rendimentos domiciliares.
Em Campos Lindos uma parcela significativa da população entre 7 e 14 anos está fora das salas
de aula. No período anterior, entre os anos de 1991 e 2000, a dimensão que mais tinha crescido,
em termos absolutos, também foi a Educação (com crescimento de 0,116), seguida pela
Longevidade, a qual cresceu 0,074 e pela Renda que teve um crescimento muito baixo, 0,047.
Segundo dados do PNUD, IPEA e FJP e o trabalho desenvolvido em 2013 pela Universidade de
Brasília, O enclave da soja em Campos Lindos-Tocantins, o indicador Educação não capta a
qualidade do ensino que, no município de Campos Lindos é também precária. A maioria das
escolas que ministram o ensino fundamental são multisseriadas, isto é, na mesma sala de aula
tem alunos de diferentes séries e um único professor ministrando as aulas.
Segundo estudo citado acima, na saúde o município somente dispõe de um médico para mais
de 8.000 habitantes. Estas informações foram reforçadas nas Oficinas realizadas em março de
2017.
Comparando o IDHM de Campos Lindos com os outros municípios do Brasil e do Tocantins,
temos que, sua classificação piorou. Em 2000 ocupou o 4.968º lugar e em 2010 a 5.277ª posição
entre os 5.565 municípios do Brasil; 289 ou 5,19% dos municípios do Brasil estão em situação
igual ou pior.
Em relação aos 139 outros municípios de Tocantins, Campos Lindos que ocupava a posição 131ª
em 2000, em 2010 ocupou a 138ª posição. Isto significa que apesar do relativo avanço no valor
do IDHM, comparativamente, Campos Lindos nos últimos dez anos em vez de melhorar, em
termos relativos viu piorar sua situação no contexto nacional e no contexto estadual.
Quadro 4.3.8-1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes em Campos Lindos.
IDHM

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,010

0,126

0,377

% de 18 anos ou mais com fundamental
completo

0,33

10,66

33,65

% de 5 a 6 anos na escola

5,96

16,39

45,22

% de 11 a 13 anos nos anos finais do
fundamental

1,76

27,10

68,93

% de 15 a 17 anos com fundamental
completo

-

9,22

31,05

% de 18 a 20 anos com médio completo

-

1,76

14,15
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IDHM

1991

2000

2010

IDHM Longevidade

0,553

0,607

0,738

Esperança de vida ao nascer

58,16

61,44

69,25

IDHM Renda

0,480

0,527

0,578

Renda per capita (em R$)

158,54

211,95

292,64

Fonte: PNUD, IPEA e FJP

4.3.9 Renda, Pobreza e Desigualdade. 1991 a 2010
Um bom indicador da condição econômica das famílias e de suas possibilidades de consumo é a
distribuição dos rendimentos domiciliares. Isto é, a soma de todas as entradas em dinheiro:
aposentadorias, salários, pensões alimentícias e programas oficiais de distribuição de renda
recebidos pelos moradores dos domicílios.
A seguir, compara-se a evolução da distribuição dos rendimentos domiciliares apurados nos
Censos Demográficos de 2000 e 2010.
A variável rendimentos domiciliares é importante na análise das condições de vida porque é
síntese de várias características da estrutura social do local e da inserção dos moradores na
economia local, e determina a possibilidade de acesso ao consumo alimentar a aos bens e
serviços.
O primeiro fato a destacar é a grande proporção de domicílios que declararam não receber
nenhum rendimento monetário. Quase 30% dos domicílios no ano 2000 e 16,62% em 2010
estavam nessa situação de extrema carência econômica. A redução do número de domicílios
que não tinham rendimentos, provavelmente é consequência do número de famílias abrangidas
no Programa Bolsa Família. Em 2010, eram 812 famílias beneficiárias do Programa no município.
Em setembro de 2013 a quantidade de famílias beneficiárias aumentou para 933, e em abril de
2017 o número de famílias é de 922.3

4.3.9.1 Indicadores de Pobreza Campos Lindos
Outro fato que comprova as precárias condições de vida da população municipal é a significativa
proporção da população em situação de pobreza, mensurada pelo critério utilizado pelo IPEA de
rendimento mensal de um salário mínimo como linha divisória da situação de pobreza. A
proporção de famílias em situação de pobreza foi 90,53% em 2000 e 89,78% no ano 2010.
A precariedade das condições de vida captada pela estrutura de rendimentos domiciliares de
Campos Lindos, isto é, a condição de pobreza quase generalizada de sua população, e seu

3
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cruzamento com a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002/2003, fez com que o Mapa da
Pobreza e a Desigualdade de 2003, publicado no final de 2008 pelo IBGE, definisse Campos
Lindos como o município mais pobre do Brasil.
Analisando as informações disponíveis de acordo com as linhas de pobreza de R$70,00,
R$140,00 e R$255,00 de renda domiciliar per capita (proporções de pessoas extremamente
pobres, pobres e vulneráveis à pobreza e proporções de crianças extremamente pobres, pobres
e vulneráveis à pobreza), tem-se o seguinte resultado:
Extremamente pobres: 31,11% - Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual
ou inferior a R$ 70,00 mensais em 2010.
Pobres: 51,98% - Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a
R$ 140,00 mensais em 2010.
Vulneráveis à pobreza 74,47 % - Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual
ou inferior a R$ 255,00 mensais em 2010, equivalente a 1/2 salário mínimo nessa data.
É importante ressaltar que o universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios
particulares permanentes.
É grande a importância dos dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil na análise das
condições encontradas na população alvo do Plano de Manejo e nos impactos trazidos pela soja
na qualidade de vida dos moradores.
De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano a renda per capita média de Campos Lindos
cresceu 84,58% nas últimas duas décadas, passando de R$ 158,54, em 1991, para R$ 211,95, em
2000, e para R$ 292,64, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse
período de 3,28%. A taxa média anual de crescimento foi de 3,28%, entre 1991 e 2000, e 3,28%,
entre 2000 e 2010.
A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a
preços de agosto de 2010), passou de 72,98%, em 1991, para 62,43%, em 2000, e para 51,98%,
em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através
do Índice de Gini, que passou de 0,56, em 1991, para 0,70, em 2000, e para 0,67, em 2010.
Quadro 4.3.9-1. Renda, Pobreza e Desigualdade - Município - Campos Lindos (TO)
1991

2000

2010

158,54

211,95

292,64

% de extremamente pobres

33,29

43,05

31,11

% de pobres

72,98

62,43

51,98

0,56

0,70

0,67

Renda per capita (em R$)

Índice de Gini*
Fonte: PNUD, IPEA e FJP
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O Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele
aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente,
varia de 0 a 1, sendo que 0 (zero) representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a
mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa
detém toda a renda do lugar.
Quadro 4.3.9-2. Domicílios particulares permanentes por classes de rendimento nominal mensal
domiciliar em unidades de Salário Mínimo - Campos Lindos. 2000 e 2010.
Ano / Salário
Mínimo

2000

2010

Domicílios

%

Domicílios

%

Sem Rendimentos

318

29,77

283

16,62

Até 0,25 S.M.

306

28,65

556

32,65

De 0,5 a 1

154

14,42

312

18,32

De 1 a 2

44

4,12

110

6,45

De 2 a 3

26

2,40

19

1,11

De 3 a 5

25

2,30

20

1,17

6

0,50

25

1,46

1.068

100

1.703

100

Mais de 5
Total

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000 e 2010

4.3.9.2 Mapa da Pobreza e a Desigualdade em 2003 em Campos Lindos
Os indicadores apurados pelo Mapa da Pobreza e a Desigualdade em 2003 são: Incidência da
Pobreza 84,00%; Incidência da Pobreza Subjetiva 88,86%; Índice de Gini 0,42; Limite inferior da
Incidência da Pobreza Subjetiva 74,47%; Limite inferior da Incidência de Pobreza 76,68% Limite
inferior do Índice de Gini 0,35; Limite superior da Incidência de Pobreza 91,32%; Limite superior
do Índice de Gini 0,50; Limite superior Incidência da Pobreza Subjetiva 103,25%.
Em 1991, o grupo formado pelos 20% mais pobres da população era detentor de apenas 4,55%
da massa total de rendimentos. No ano 2000 os 20% mais pobres não tinham nenhum
rendimento, isto é, os pobres no ano 2000 eram mais pobres do que no ano 1991. Em 2010 a
situação do estrato dos 20% mais pobres da população tinha melhorado levemente, pois era
detentor de 0,69% da massa total de rendimentos.

4.3.10 Educação
Em relação às condições da educação para a população municipal, os dados do Censo
Demográfico de 2010 demonstram que, na população total de 25 e mais anos de idade, 72,47%
não tinham instrução ou não tinham completado o ensino fundamental.
Entre os homens, a proporção é ainda maior, com 76,1% deles nessa condição. Para as mulheres
o indicador é levemente menos precário: 68,1% das mulheres de 25 ou mais anos de idade não
tinham escolaridade ou não teriam concluído sequer o ensino fundamental. Esse indicador
comprova, de forma facilmente compreensível, a precariedade da formação educacional dessa
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população, o que é um fato preocupante porque, para a população de mais de 25 anos de idade,
as oportunidades de aceder à alfabetização, ou à conclusão da mesma, são muito restritas, pela
carência de cursos e de turmas para a alfabetização de adultos. Segundo o mesmo censo, em
2010, somente 88 pessoas maiores de 25 anos frequentavam um curso de alfabetização de
adultos em Campos Lindos.
Outro indicador preocupante na educação é a taxa de frequência escolar muito baixa, pois em
2010, somente 21,2% das crianças em idade entre 7 e 14 anos estavam cursando o ensino
fundamental. Este indicador está sinalizando que, no futuro próximo, as taxas de analfabetismo
fatalmente irão continuar elevadas.
A distorção idade-série que mensura a defasagem média da idade em relação à série que os
alunos estão cursando é de 44,5% nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, 44,5% dos
alunos que estão nos últimos anos do ensino fundamental tem idade superior à indicada, e
42,5% dos alunos que ingressam no ensino médio tem idade superior à recomendada.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, em 2011, que mensura a qualidade da
educação básica, para os alunos da 4ª série colocou essa série da educação básica de Campos
Lindos na 4.172ª posição entre os 5.565 municípios do Brasil, e o IDEB da 8ª série na 4.686ª
posição.
O IDEB da 4ª série foi 3.8 em Campos Lindos e 4.7 na média Brasil. O IDEB da 8ª série foi 3.3 em
Campos Lindos e 3.9 para o Brasil.

4.3.11 Saúde
Em relação à infraestrutura para a saúde pública e o atendimento em saúde à população, o
município tem uma situação precária. No Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES), o município que tem mais de oito mil habitantes dispõe somente de um centro de saúde
para atendimento ambulatorial com um médico, dois enfermeiros, dois técnicos de enfermagem
e dois auxiliares de enfermagem. A Organização Mundial da Saúde recomenda, no mínimo, um
médico para cada grupo de 1.000 habitantes.
O hospital mais próximo para atendimento aos casos de média complexidade fica a 195
quilômetros de distância, na cidade de Araguaína.
Segundo o IBGE Cidades, em 2009 havia um estabelecimento de saúde público municipal, sem
leitos. As precárias condições de vida da maioria da população de Campos Lindos e o
atendimento deficitário na área da saúde causam uma elevada taxa de mortalidade infantil.
O Ministério da Saúde, DATASUS - apurou que em 2014, de cada mil crianças, em média 18,07
morriam antes de completar um ano de idade. O quadro a seguir apresenta as taxas de
mortalidade infantil, de 2008 a 2014, no município de Campos Lindos, no estado do Tocantins e
no Brasil, comparadas ao valor considerado aceitável pela OMS. Observam-se as elevadas taxas
no município, com o maior valor em 2009, quando o índice foi de 45,45.
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Quadro 4.3.11-1 - Taxa de Mortalidade Infantil 2008 – 2014
Ano

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Campos Lindos

6,45

45,45

21,74

32,47

24,54

20,13

18,07

Tocantins

5,40

16,5

16,31

15,62

14,18

13,6

12,67

Brasil

15,03

14,8

13,93

13,63

13,46

13,42

12,89

OMS*

10

10

10

10

10

10

10

Fonte: Ministério da Saúde, DATASUS 2008 - 2014.
(*) Valor considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde - OMS.

4.3.12 Estrutura Fundiária – Antes e Depois da Implantação da Soja
Da análise comparativa dos dados da estrutura fundiária no Censo Agropecuário de 1996, três
anos antes da implantação da soja, com os dados do Censo Agropecuário de 2006, sete anos
após essa implantação, apresentados no quadro a seguir, cabe destacar o aumento de somente
63.538 hectares na área total dos estabelecimentos agropecuários entre os dois censos.
Quadro 4.3.12-1. Distribuição dos Estabelecimentos Agropecuários por Classe de Tamanho. 1996 e 2006
Classes de Tamanho
(ha)

1996
Nº de
Estabelecimentos

2006
Área
(ha)

Nº de
Estabelecimentos

Área
(ha)

Até 2

-

-

2

2

De 2 a menos 5

1

2

1

3

De 5 a menos 10

3

23

10

77

De 10 a menos 20

10

135

21

287

De 20 a menos 50

27

1.065

33

1.082

De 50 a menos 100

122

9.266

80

5.487

De 100 a menos 200

210

2.4186

130

16.444

De 200 a menos 500

71

1.9898

61

17.099

De 500 a menos 1.000

17

12.266

37

24.054

De 1.000 a menos 2.500

6

8.100

23

35.089

De 2.500 e mais

6

16.596

10

55.459

Total

473

-

408

-

Fonte: IBGE: Condição do produtor, segundo Mesorregiões, Microrregiões e Municípios – Tocantins.

No Quadro 4.3.12-1, se observa que o número total de estabelecimentos entre os dois Censos
diminuiu de 473 para 408. Este fato e o aumento da área total comprovam um rápido processo
de concentração da propriedade da terra. O tamanho médio dos estabelecimentos, que em
1996 era igual a 193,53 hectares, aumentou para 380,09 hectares em 2006. Isto é, o tamanho
médio dos estabelecimentos quase duplicou num período de dez anos. Em 1996, em Campos
Lindos não existia estabelecimento superior a três mil hectares, já em 2006 os 10 maiores
estabelecimentos tinham tamanho médio de 5.545,90 ha e os estabelecimentos com tamanho
superior a 1.000 ha representavam 8% dos estabelecimentos e ocupavam 59,39% da área total,
comprovando um nível significativo de concentração da propriedade da terra.
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4.3.13 Trabalho e Pessoal Ocupado
Segundo o PNUD, IPEA e FJP, em 2010 em Campos Lindos, entre a população com 18 anos ou
mais de idade, 2.520 pessoas encontravam-se ocupadas, correspondendo a 57,6% da
população. A população economicamente ativa desocupada correspondia a 1.123 indivíduos
representando 16,7% do total, enquanto a população economicamente inativa representava
25,7%, ou seja, 1.123 indivíduos. No mesmo ano, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18
anos ou mais do município, 46,88% trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria
extrativa, 1,58% na indústria de transformação, 4,04% no setor de construção, 1,07% nos
setores de utilidade pública, 6,15% no comércio e 30,12% no setor de serviços.
O Censo Agropecuário 2006 e as relações de produção após a instalação da soja no município
pode ser visto no Quadro 4.3.13-1, que apresenta os quantitativos de pessoal ocupado nos
estabelecimentos recenseados em 2006.
Quadro 4.3.13-1.-Campos Lindos: Pessoal ocupado nos estabelecimentos agropecuários, segundo o tipo
de agricultura - 2006.
Pessoal Ocupado

Agricultura Familiar

Agricultura Não Familiar

1.142

97

Menos de 14 anos

45

1

Empregados Permanentes

3

133

Empregados Temporários

17

101

1.207

332

14 anos e mais

Total
Fonte: IBGE: Censo Agropecuário 2006

Na agricultura familiar foi constatada a existência de 3 empregados permanentes e 17
empregados temporários. Isto mostra que as relações de assalariamento na agricultura familiar
são quase inexistentes e emergem temporalmente, em um número mínimo de
estabelecimentos, nas épocas de acúmulo de trabalho, na colheita e/ou no preparo da terra
para plantio.
Na agricultura não familiar foram contabilizados 133 empregados permanentes e 101
trabalhadores temporários. As 98 pessoas restantes eram proprietários ou tinham algum vínculo
familiar com o proprietário. Considerando que os estabelecimentos da Agricultura Não Familiar
ocupavam uma área total de 120.931 hectares, pode-se constatar que a cultura da soja é pouco
eficaz na geração de empregos.
Uma característica marcante do modelo de produção agrícola da soja em Campos Lindos é a de
que os grandes produtores não têm vínculos significativos com a cidade, nem com a população
local. Nenhum dos beneficiados com a aquisição das terras do Projeto Campos Lindos reside na
cidade de Campos Lindos. Quase todos os mecânicos, operários das grandes máquinas agrícolas,
os administradores e os técnicos das empresas relacionadas com a produção e comercialização
do grão vieram de outras regiões do Brasil.
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Os mecânicos, operadores das máquinas de grande porte e os administradores das fazendas de
produção de soja residem nas fazendas. Seus mantimentos são adquiridos em outras cidades e
apenas uma pequena parte é adquirida em Campos Lindos.
A soja produzida em Campos Lindos é destinada em sua totalidade à exportação em grão, sem
nenhuma agregação de valor, para ser utilizada nos países de destino, principalmente, na
fabricação de rações para alimentação animal e óleo vegetal.
Quadro 4.3.13-2- Pessoas ocupadas por setor 2007 a 2013
Atividades

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Agricultura

271

286

262

221

212

276

333

Comércio

65

51

69

80

64

81

86

Indústria

2

2

2

2

2

2

12

Serviços

290

343

274

283

285

290

423

4.3.14 Infraestrutura Urbana
Em 2010, foi constatado que em nenhum domicílio havia a identificação do logradouro. A
pavimentação asfáltica só existia em aproximadamente 10% das ruas e 90% das ruas da sede
municipal tinha conservação muito precária.
O município não tem rede coletora de esgoto sanitário. De acordo com o IBGE - Censo
Demográfico de 2010, a rede geral de esgoto ou pluvial atendia a apenas 31 domicílios
particulares permanentes e o total de domicílios particulares permanentes atendidos pela rede
de distribuição de água era de 1.150 unidades.
Quadro 4.3.14-1. Domicílios Particulares Permanentes, por Forma de Abastecimento de Água - 1991
2000 e 2010.
Forma de abastecimento de água

2000

2010

Rede geral de distribuição

404

1.150

Poço ou nascente na propriedade

488

535

Outra

158

197

1.050

1.882

Total

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censos Demográficos de 2000 e 2010.
Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas.
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4.4 COMUNIDADES DA SERRA DO CENTRO E ÁREAS DE RESERVA LEGAL
No presente item abordaremos o contexto da ocupação tradicional das áreas rurais do
município de Campos Lindos, especificamente na região objeto do presente estudo, ou seja, nas
Áreas de Reserva Legal em Condomínio do Projeto Campos Lindos e entorno.
Os dados e informações apresentados foram obtidos de levantamentos anteriores realizados na
região e do Diagnóstico Participativo realizado em março/2017 para este Plano de Manejo.

4.4.1 Famílias Tradicionais Ocupantes da ARL e Entorno
Na ocupação da ARL e seu entorno há famílias e comunidades de origens e características
diversas. Contudo, parte destas famílias foram consideradas tradicionais e suas atividades na
região remontam a ocupações muito mais antigas do que a própria instalação do município.
O Relatório Agro Socioambiental das Comunidades do Entorno da Serra do Centro, município
de Campos Lindos (TO), de Agosto de 2014, de autoria do Engº Agr.º José Wilson Silva, descreve
a situação das 95 famílias (460 pessoas) distribuídas por 13 localidades na Serra do Centro,
definidas como comunidades. O quadro a seguir lista o número de famílias e pessoas por
comunidade, conforme identificado por SILVA (2014).
Quadro 4.4.1-1 Número de Famílias por Comunidade na Serra do Centro.
Comunidade

Nº Famílias

Nº Pessoas

Baixão dos Bois

1

3

Brejão

3

11

Gado Velhaco

3

14

Lopes

1

5

Mata

4

14

Passagem de Areia

12

47

Primavera

35

183

Raposo

14

91

Ribeirão Dantas

11

44

Serrinha

4

17

Sítio

3

13

Taboquinha

3

13

Vereda Bonita

1

5

95

460

Total

Fonte: Engº Agr.º José Wilson Silva. Relatório Agro Socioambiental das Comunidades do entorno da Serra
do Centro, município de Campos Lindos (TO). Agosto, 2014.

Segundo o relatório de SILVA, nas 13 comunidades visitadas em 2014, o processo de ocupação,
períodos e grupo familiares são distintos. Cada região ocupada teve o que se chama de tronco
familiar pioneiro, que ocupou e povoou uma região especifica.
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Foram identificadas basicamente duas características marcantes: A primeira é que a grande
maioria das famílias, em torno de 80%, são originárias do Estado do Maranhão com exceção do
Ribeirão Dantas, local onde as famílias estão instaladas mais recentemente e são de origem
diversas (CE, MA, PA, TO e PI). A segunda é que as famílias se instalaram em locais próximos a
cursos de água (rio Manoel Alves, córregos, igarapés). A justificativa dada foi que, sendo a
“serra”, área de implantação do Projeto Campos Lindos, “seca”, torna-se inviável viver e plantar
no período de estiagem, em razão da falta de água.
O Autor reitera que a fonte das informações apresentadas no presente Relatório foram as
pessoas mais antigas que vivem na região. O quadro a seguir apresenta a identificação da
ocupação da região por tronco familiar.
Quadro 4.4.1-2: Identificação da ocupação na região por tronco familiar.
PIONEIRO/TRONCO
FAMILIAR

Hilário Marcelo
(Região da
Primavera)

Virgolino Miranda
(Região Sítio)

PERIODO/ÉPOCA

PROCESSO/DINÂMICA DE OCUPAÇÃO

Indefinida. Sabe-se que o
Sr. Fernando Riberio Silva,
que passou parte das
informações de ocupação
da comunidade, é nascido
na região, tem 92 anos de
idade e é neto do Sr.
Hilário Marcelo.

O Sr. Hilário Marcelo trabalhou para os Noletos e
Soares para “amansar” a região da Primavera. “Pois
dizem que naquele tempo havia “muitas feras e
índios brabos”. Após concluir o serviço de “amansar
a terra” dos Noletos e Soares, o Sr. Hilário Marcelo
recebeu como pagamento parte da terra.

Início dos anos 30 (1932)

Orosino Rodrigues
da Corte
Entre 1903 a 1910
(Região Passagem
de Areia)

Caboclo Carro
(Região Gado
Velhaco)
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O Sr. Virgolino era natural do Maranhão e habitou a
região do Sítio, visto que naquele tempo
considerava-se a região como “Área Nacional”, ou
seja, pertencia ao governo. Para tomar posse
deveria pagar o carnê da terra. Na época o Sr.
Virgolino apossou-se de 400 alqueires e pagou o
carnê da terra até o ano de 1959, ano em que
faleceu. Daí, seus descentes (filhos, filhas, netos)
“tomaram de conta” da terra.
O sr. Orosino, conforme narra seu filho Antônio
Orosino, que ainda mora na localidade, veio do
Piauí, em companhia do seu pai. Na época o sr.
Orosino tinha 10 anos de idade. Naquele tempo se
adquiria terra e seus limites eram definidos por
barreiras físicas (tipo, do pé da serra ao córrego tal,
daí vai até o barramento tal, até o morro tal, e etc.).
Seu Orosino teve 5 filhos, sempre morando na
região conhecida hoje como passagem de areia.
Faleceu aos 98 anos de idade. Após seu falecimento
a terra ficou para seus herdeiros, que em sua
maioria passaram as terras a terceiros.
De acordo com os filhos do Caboclo Carro, o sr.
Chico Carro (78) e d. Josefa (74) conta que o Caboclo
Carro chegou na região do Gado Velhaco por volta
de 1922. O Caboclo teve vários filhos (uns 9) e todos
foram criados na região. Depois de sua morte a
terra ficou para os filhos e filhas. Na região, até hoje
o maior número de moradores são descendentes
do “Caboclo Carro” e estão espalhados por vária
comunidades da Serra.
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PIONEIRO/TRONCO
FAMILIAR

PERIODO/ÉPOCA

PROCESSO/DINÂMICA DE OCUPAÇÃO

O Sr. João Ebilina e sua esposa Petronilia moravam
como agregados numa fazenda no município de
João Ebilina de
Riachão. Com o falecimento do Sr. Ebilina, a Sra.
Abreu e Petronilia
Petronilia mudou-se com os três filhos pequenos
Lopes Damasceno
para região Baixão dos Bois, no antigo município de
1963/1964
Piacá. Embora na época já morassem famílias na
(Região Lopes e
região, foi a partir do crescimento da descendência
Brejão dos Bois)
das Sra. Petronilia e João Ebilina que a região foi
habitada como está hoje (filhos e netos, genros,
noras)
O casal Fabricio e D. Rosário, naturais do Maranhão,
chegaram na região do Raposo no ano de 1973. Ao
chegarem, já havia algumas famílias morando na
Maria do Rosário
localidade. Todavia, em razão da família do casal ser
Alves da Silva e
numerosa, e pelo fato da chegada deles atrair
Fabrício Alves da
1973
outras famílias à região, como por exemplo, a
Silva
família do Sr. Eloi Cardoso da Silva (1974), é
atribuído ao casal o mérito de serem os que
(Região do Raposo)
contribuíram para o povoamento e crescimento da
região, tornando-se assim, referência no processo
de ocupação da localidade.
Os pais do Sr. Fernando Lira de Abreu, conhecido
como “Nego Natinha”, chegaram na região no ano
de 1960, vindos do Maranhão. Seus pais João
João Vitorino de
Vitorino de Abreu e Fortunata Tavares de Abreu,
Abreu e Fernando
naturais do estado do Maranhão, viviam morando
Lira de Abreu (Nego
como agregados em fazendas alheias, até que em
Natinha)
1960
1960 decidiram mudar para a localidade da
Taboquinha. Como o casal fincou raízes na região,
(Região Taboquinha
criando seus filhos e netos, tornaram-se referência,
e Serrinha)
mesmo depois do falecimento dos mesmos.
Atualmente, o morador mais antigo da localidade é
o Nego Natinha.
O Sr. João José Miranda era parente do Sr. Virgolino
João José Miranda
Miranda (pioneiro da localidade Sítio). Conta, a Sra.
Alzira Miranda de Oliveira, neta do Sr. João José
(Região da Vereda
Década de 1920
Miranda, que seu avô morou na região por cerca de
Bonita)
60 anos e teve vários filhos, e que era natural do
Maranhão.
A localidade do Ribeirão Dantas é uma região
Vários
ocupada mais recentemente e, diferente das outras
localidades, as famílias têm várias origens:
(Região Ribeirão
Últimos 3 anos
Maranhão, Ceará, Piauí, Pará e Tocantins. Há ainda
Dantas)
parentes de antigos troncos familiares (Caboclo
Carro, Hilário Marcelo, Virgolino Miranda).
Fonte: Eng.º Agr.º José Wilson Silva. Relatório Agro Socioambiental das Comunidades do entorno da Serra
do Centro, município de Campos Lindos (TO). Agosto, 2014.
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4.4.2 Diagnóstico Participativo - Reuniões e Oficinas Participativas
Após o levantamento das informações disponíveis em fontes secundárias, a equipe iniciou a
coleta de dados primários, através do contato direto com as famílias e suas lideranças, bem
como a principal instituição que as apoia, a Comissão Pastoral da Terra (CPT).
Para iniciar a coleta de informações primárias e a organização das oficinas participativas,
procurou-se identificar as lideranças informais das famílias consideradas tradicionais pelo TAC
firmado com o Ministério Público Federal - MPF e se reunir informalmente com elas.
Foram realizadas conversas preliminares para a compreensão do contexto das famílias
relacionadas como tradicionais e das que não foram relacionadas no levantamento realizado
pelo antropólogo do MPF.
A presença da CPT na primeira reunião, ou reunião inicial, foi uma solicitação destas lideranças
e foi acatada pela equipe técnica responsável pela elaboração do presente estudo. De fato, a
CPT tem apoiado as famílias no sentido de buscar soluções viáveis para a sua manutenção nas
áreas da Serra do Centro, e desta forma, adquiriu amplo conhecimento da realidade das famílias,
bem como do processo de mudança fundiárias realizado pelo Governo do Estado, com a criação
do Projeto Campos Lindos.
Como citado anteriormente, as reuniões informais e formais foram realizadas com o objetivo de
adquirir informações atualizadas, de forma direta com as famílias e suas lideranças, e seus
resultados, desde a reunião prévia até as oficinas participativas, serão discutidos a seguir.

4.4.2.1 Reunião com Representantes dos Atores Sociais - ARL e Serra do Centro
As oficinas participativas aqui apresentadas, realizadas em março de 2017, têm por objetivo
atender ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a
Associação dos Plantadores do Alto Tocantins – (PLANALTO) e o Ministério Público Federal –
Procuradoria da República no Município de Araguaína (TO), objetivando a elaboração de Plano
de Manejo de Reserva Legal em Condomínio, no Projeto Agrícola Campos Lindos.
A primeira reunião formal com representantes das famílias de todas as comunidades
tradicionais e da Comissão Pastoral da Terra ocorreu como atividade prevista para o
planejamento das oficinas participativas. Esta reunião prévia com comunidade, lideranças e
entidades foi realizada em 22 de março de 2017 com 23 participantes. O local escolhido foi a
Comunidade Primavera (na residência de Alessandro do Carmo Silva) tendo como objetivos
apresentar as estratégias de ação para a realização do Plano de Manejo da Reserva Legal da
Associação Planalto, e ouvir as lideranças locais, moradores e entidades atuantes na área sobre
o que tinham conhecimento sobre temas como Plano de Manejo, TAC, Reserva Legal,
Tradicionalidade, entre outros.
Esta primeira reunião com representantes de todas as comunidades de famílias tradicionais
também objetivou discutir a organização, junto com as comunidades, da execução das oficinas
participativas, não apenas quanto à logística, mas pactuar os temas a serem abordados que
complementariam o diagnóstico, tais como as condições da produção, o que plantam, como
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fazem, comercializam, pontos fortes e fracos da comunidade, sugestões para a solução dos
problemas, áreas utilizadas, relação com água, terra e plantas nativas, entre outros temas
fundamentais para a elaboração deste trabalho.
Nesta reunião, por sugestão das lideranças da comunidade e CPT, ficou acordado que as seis
comunidades tradicionais participariam de quatro oficinas. Estas oficinas seriam realizadas em
quatro comunidades principais, na casa de moradores previamente indicados pelas lideranças,
que seriam avisados imediatamente. Os convites para participação na reunião e oficinas seriam
entregues em todas as residências das famílias consideradas tradicionais no TAC, que residem
ou exploram áreas nas comunidades englobadas pelo estudo, por moradores escolhidos na
própria reunião. Os participantes da reunião que se encarregaram de convidar as famílias
receberam combustível para o deslocamento até as respectivas comunidades e a entrega dos
convites.
Enquanto os convites para as oficinas eram entregues a equipe se dedicou a organizar o material
que seria utilizado nas oficinas, como as listas de presença para registrar o nome, a assinatura,
a representação (morador ou entidade), a residência, se eram tradicionais conforme a listagem
do Ministério Público, e o número de pessoas que moravam na unidade domiciliar localizada.

4.4.2.2 Organização do Trabalho
Uma vez definidos os locais, as datas e a forma de convocação dos moradores, as oficinas foram
preparadas de forma a atender aos seguintes objetivos metodológicos:
 Informar os principais aspectos que envolvem o Plano de Manejo, o TAC e a Área de
Reserva Legal;
 Obter, através da participação dos moradores e dos recursos utilizados em atividades
dessa natureza, dados sobre os temas principais: características da produção local;
principais problemas da comunidade seus efeitos e causas; usos da água, mata e solo;
flora nativa, fauna e ictiofauna existentes; pontos fracos, pontos fortes e sugestões para
melhoria das condições na comunidade;
 Garantir o uso da palavra a todos os participantes;
 Apresentar os temas em papel pardo para anotar as respostas e opinião, para depois
proceder a leitura dos mesmos para aprovação dos participantes;
 Promover o diálogo entre os moradores em relação às questões apresentadas.
 Proceder o registro fotográfico das oficinas e das características da comunidade visitada
como uso da terra, atividades econômicas, benfeitorias, infraestrutura urbana, acessos,
etc.

4.4.2.3 Execução
As oficinas aconteceram nos dias 25, 26, 27 e 28 de março de 2017, em comunidades situadas
na área rural de Campos Lindos, contando com a participação de três técnicos da ENGETEC, no
período entre 9 e 17 horas, com intervalo para almoço, preparado pelos próprios moradores,
com alimentos fornecidos pela empresa.
As comunidades que participaram das oficinas estão listadas a seguir, por ordem de realização:
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Oficina 1:

Passagem de Areia e Gado Velhaco

Oficina 2:

Sítio

Oficina 3:

Primavera

Oficina 4:

Raposo e Ribeirão Dantas

4.4.2.4 Resultados Alcançados nas Oficinas
Os dados obtidos, aqui apresentados, estão divididos por oficinas / comunidades. Cabe reiterar
que embora se constate similaridade em quase todos os itens, a singularidade e localização de
cada uma das comunidades, fez com que alguns pontos fossem identificados como particulares
daquele grupo.
Chama a atenção a diversidade dos períodos declarados para plantio e colheita dos mesmos
produtos, as sugestões de melhorias para as comunidades, principais problemas e espécies de
flora nativa, fauna e avifauna relatados.
Os resultados do trabalho realizado estão listados por temas, sendo importante destacar que
foram autodeclarados, legitimados pelos participantes, e constam do material pertinente a cada
uma delas.
E importante explicitar que a divisão entre tradicionais, titulados e parentes, e outros, tomaram
por base a listagem do Ministério Público constante do TAC.
As informações (declaradas) dos participantes sobre o grau de parentesco e outras situações
foram obtidas no momento da chegada e anotados nas listas de presença assinadas por eles. Na
mesma lista, a última coluna informa quantas pessoas moram nas unidades domiciliares.
(Anexos - Fichas de Presença)

4.4.2.5 Primeira Oficina - Comunidade Passagem de Areia



Local: Residência de Josefa Dias Barbosa, moradora.
Data: 25/03/2017

A primeira oficina contou com a presença de vinte e sete pessoas, das quais vinte e uma são
consideradas tradicionais e seus parentes, três titulados e seus parentes, um morador e três
representando a ENGETEC. Residem na comunidade Passagem de Areia e Gado Velhaco, nas
localidades: Fazenda Nova, Fazenda Bom Jardim, Chácara Recanto, Fazenda Dois Irmãos,
Recanto Vereda Bonita, Fazenda Folha Larga, Chácara Água Branca, Fazenda Varjão. (Registro
Fotográfico - 1ª oficina).


Produção

Destaca-se que, por serem questões de respostas múltiplas, em alguns casos foi possível
verificar quantos plantam determinados produtos com frequência. Os demais estão distribuídos
entre todos que tiveram citação do grupo.
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Quadro 4.4.2.5-1 - Produtos Plantados, Plantio, Colheita, Usos
Produtos

Plantio

Colheita

Usos

Arroz

Nov / Fev

120 a 90 dias

Alimentação / Venda∙

Mandioca / Farinha

Nov / Fev

18 meses

Alimentação / Venda

Milho

Nov / Fev

120 dias

Alimentação / Venda

Feijão (vazante)

Nov / Mar

70 a 90 dias

Alimentação

Fava

Nov / Dez

6 meses

Alimentação

Banana

Out / Nov

Ano todo

Alimentação

Melancia

Out / Mar

Ano todo

Alimentação

Abacaxi

Out / Mar

3 anos / inverno

Alimentação

Abobora

Nov / Jan

90 dias

Alimentação

Laranja

Nov / Jan

90 dias

Alimentação

Limão

Nov / Jan

90 dias

Alimentação

Açaí

Ano todo

Varia

Alimentação

Abacate

Ano todo

5anos

Alimentação

Acerola

Ano todo

1 ano

Alimentação

Coco

Ano todo

Ano todo

Alimentação

Cupuaçu

Ano todo

Ano todo

Alimentação

Ano todo

Alimentação

Hortelã, mastruz
Ano todo
Fonte: 1ª Oficina Participativa - Passagem de Areia.



Venda de produtos

Em relação aos produtos que são vendidos, quando sobram, destacam-se: o arroz, vendido para
beneficiadoras de arroz, vizinhos, e no centro da cidade; mandioca e farinha, o produto mais
comercializado (12 pessoas) em Goiatins, Balsas, e no centro da cidade; o milho é vendido para
atravessadores, moradores e supermercados, em especial o Mercantil. Apenas um produtor
vende banana, melancia e abóbora, localmente (para vizinhos).


Criação

Todos criam galinhas e obtém ovos para alimentação, e seis possuem porcos para venda.


Usos da terra e instrumentos

Quanto às condições de plantio, todos usam a metodologia da “roça de toco” e apenas um aluga
trator por hora para o preparo do solo. Quando perguntados sobre a área utilizada, os que
responderam estimaram o plantio da mandioca em 6 ha, arroz entre 1 e 3 ha, feijão em meio
ha, e os outros plantios de 1 a 2 ha. A banana, que apenas duas pessoas declararam plantar,
possuem em torno de 100 pés, ocupando 0,12 ha.
Os instrumentos usados na atividade agrícola são foice, machado, facão, enxada. Um morador
declarou se utilizar de irrigação.


Gado

Apenas um participante declarou possuir 4 bezerros e usar “pasto pronto” ou pastagem natural.
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Declarou ainda que a área de cultivo de mandioca, após a colheita, pode ser usada como
pastagem.


Meio Ambiente

Neste item foram levantadas informações sobre o uso da água, espécies de pescado, fauna,
avifauna, uso de plantas nativas encontradas no local de moradia dos participantes, e declarados
por eles, aqui arrolados com os nomes locais.


Uso da água

São utilizados os rios Centro para banho e Manoel Alves para pesca de anzol. Todos têm poços
convencionais para consumo doméstico. O pescado complementa a alimentação, não sendo
comercializado. Em relação à pesca, foi indicada a diminuição do pescado pelo uso de
agrotóxico, desmatamento nas cabeceiras dos córregos e barragem da fazenda Taboca, efeitos
atribuídos aos produtores de soja.
Quadro 4.4.2.5-2: Espécies de Pescado
Espécies Capturadas com Frequência
Pacu
Piabanha
Piau
Fonte: 1ª Oficina Participativa - Passagem de Areia

Piranha
Surubim
Traíra

Quadro 4.4.2.5-3: Fauna e avifauna
Fauna
Anta
Onça Parda
Caititu
Onça Pintada
Capivara
Onça Preta
Cotia
Ouriço
Gambá
Paca
Jabuti
Quati
Lobo Guará
Tatu
Macaco Prego
Veado Catingueiro
Mucura
Fonte: 1ª Oficina Participativa - Passagem de Areia.

Arara
Arara Azul
Curiatã
Curió
Gavião
Harpega
Jacu
Papagaio
Pardal

Avifauna
Pipira
Recongo
Rolinha
-

Foi relatada a presença de cobras, aranhas e escorpiões com menção a acidentes (5) e
especificação das espécies: jararaca, cascavel, aranhas e escorpiões de todos os tipos. Incidentes
com insetos são tratados com azeite de bacuri, óleo de Codó e pele de Paca.
Quadro 4.4.2.5-4: Uso de espécies nativas
Espécies da Flora
Babaçu (cobertura das casas)
Bacaba (teto)
Bacuri (não teria mais)
Fonte: 1ª Oficina Participativa - Passagem de Areia
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Árvore de Problemas

Nesta atividade os moradores indicavam os problemas encontrados no seu cotidiano, causas e
efeitos, sem preocupação de valoração. Em seguida foram destacados por temas econômicos,
sociais e ambientais os três principais problemas, por prioridade.
Dentre os diversos problemas indicados foram citados:
 Insegurança sobre a terra, trazendo preocupação pela presença dos produtores de soja;
 Falta de assistência técnica, falta de insumos, e preço alto do adubo, trazendo baixa
produção;
 Falta de transporte para mercadorias e más condições de conservação das estradas. O
frete custa 250 reais e fazem “vaquinha” para levar mercadorias para o centro da
cidade;
 Falta de escola. A mais próxima fica a 14 km, o que favorece a ausência das crianças,
prejudicando o aprendizado;
 Falta de energia elétrica, o que impossibilita guardar produtos, e pescado, que é
conservado no sal grosso;
 Falta de assistência à saúde. A agente passa a cada 90 dias. Os partos são feitos em
Araguaína, situação agravada pela falta de transporte. Apenas sete moradores têm
motocicleta.

Quadro 4.4.2.5-5: Principais problemas ordenados por prioridade
Econômicos

Sociais

Ambientais

Transporte de mercadoria

Falta de escola

Ar: avião de agrotóxico

Falta de trator (custo)

Falta de assistência à saúde

Água

Falta de assistência técnica

Falta de transporte publico

Lixo: a céu aberto

Fonte: 1ª Oficina Participativa - Passagem de Areia



Relação com a comunidade onde residem

Neste item foram obtidos os pontos fortes e fracos da comunidade onde residem, e feitas
sugestões de ações que trariam melhorias na qualidade de vida dos participantes e em suas
atividades.
√

Pontos fortes:

-

Relação com a vizinhança; circulação de informações; Associação de Pais e Estudantes.

-

Atuação do Sindicato de Produtores Rurais e da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

-

Terra boa; rio para pescar; tranquilidade (vida tranquila) no local.

√

Pontos fracos

-

Falta de energia elétrica (apenas 8 possuem). Os demais usam vizinhos e sal grosso para
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armazenar pescado e leite, candeia, e 5 não tem nada.
-

Pragas: mosca branca, vaquinha, gafanhoto, formiga, pulgão e lagarta.

-

Filhos que vêm para ajudar, mas não ficam pela insegurança em relação a terra, buscando
trabalho nas fazendas de soja.

√

Sugestões do que deve ser feito

-

Assistência Técnica

-

PRONAF Ambiental para financiamento

-

Educação profissional para a agricultura através de convênio com a Escola Agrícola
desativada, relacionada à Associação de Pais e Estudantes local.



Observação:

É importante reiterar que todas as informações aqui relatadas, uma vez anotadas no momento
em que eram fornecidas para cada tema discutido na oficina, eram lidas e aprovadas pelo
conjunto de participantes.

4.4.2.6 Segunda Oficina - Comunidade Sítio
Local: Fazenda Santa Luzia. Residência de Luzo Teles.
Data: 26/03/2017
Na segunda oficina compareceram dezenove pessoas, das quais 13 são consideradas
tradicionais e seus parentes, um afirma ser tradicional e não estar presente no dia do cadastro
do Ministério Público, tendo ficado fora da relação; dois moradores e três técnicos
representando a empresa ENGETEC.
Os presentes residem em sua maioria na comunidade Sítio, nas seguintes localidades: Fazenda
Santa Luzia, Fazenda Palmital, Fazenda Bom jardim, Fazenda Dois Irmãos, Fazenda Esperança,
Fazenda Alto Lindo, Fazenda Oliveira, Sítio Novo e Fazenda Santa Maria. (Registro Fotográfico 2ª oficina).


Produção

Quadro 4.4.2.6-1 Produtos plantados, Plantio, Colheita e Usos.
Produtos
Arroz
Mandioca / Farinha
Milho
Feijão (vazante)
Fava
Banana
Melancia
Abacaxi (2 tipos)
Abóbora
Laranja
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Plantio
Nov / Jan
Nov / Jan
Nov / Fev
Nov / Jan
Nov / Jan
Qualquer época
Out / Nov
Nov / Abr
Época chuvas
Nov / Abr

Colheita
120 a 90 dias
120/90 dias
90 dias
60 a 90 dias
1 ano e meio
90 dias
Ano todo
2anos
10 meses
3 anos

Usos
Alimentação
Alimentação / venda
Alimentação / venda / criação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
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Produtos
Plantio
Limão
Nov / Abr
Lima
Nov / Abr
Tangerina
Nov / Abr
Abacate
Nov / Abr
Acerola
Ano Todo
Coco
Nov / Abr
Cupuaçu
Ano todo
Cana de Açúcar 6p)
Nov
Alface, salsa, cebolinha,
Out / Nov
coentro, tomate,
Abril / Mai
pimentão, couve.
Nov / Jan
Cupuaçu (3 p)
Nov / Abr
Manga (3 tipos): Fiapo;
Nov / Abr
Ananás; Manguita
Batata doce
Nov / Abr
Inhame
Nov / Abr
Caju
Nov / Abr
Maracujá
Nov / Abr
Mamão
Nov / Abr
Fonte: 2ª Oficina Participativa - Sítio

Colheita
3 anos
3 anos
3anos
5anos
1 ano
3 anos
Ano todo
10 a 12 meses

Usos
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação, gado e garapa

60 dias

Alimentação

3 anos
4 anos, 7 anos e 1
ano
1 ano
1 ano
3 anos
1 ano
Ano todo

Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação

Destaca-se que, como são respostas múltiplas, em alguns casos foi possível verificar quantos
plantam determinados produtos estando relacionados por frequência. Os demais estão
distribuídos entre todos que tiveram citação do grupo.


Venda dos produtos

Em relação aos produtos que são vendidos quando sobram, destacam-se a mandioca e a farinha,
que todos produzem e vendem para vizinhos e no Centro. O milho é vendido para moradores,
usado para o gado. A banana é outro produto citado por 8 moradores para venda entre vizinhos,
no centro da cidade ou imediações.


Criação

Todos criam galinhas e obtêm ovos para alimentação. Vendem o produto no comércio do centro
da cidade e para vizinhos. Um morador declarou que possui porcos.


Usos da terra e instrumentos

Quanto as técnicas de plantio, todos usam “roça de toco”. Quando perguntados sobre a área
utilizada, os que responderam situaram a mandioca em 2 a 3 ha, arroz de 1 a 5 ha, feijão de 3 a
5 ha, citros um morador possui 130 pés e os outros 20 a 30 pés. A banana aparece com 4 metros
entre cada cova, plantada junto a cana (8p) ocupando cerca de 4 ha.
Os instrumentos usados na atividade agrícola são: cavadeira, enxadão, enxada, foice e matraca
(semeador manual de grãos).


Gado

O número de cabeças de gado varia de 30 cabeças (1 pessoa), 18 cabeças e um bezerro (1
pessoa), e produção de leite para alimentação. Com 15 cabeças (5 pessoas), comercializando as
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vacas mais velhas e abatendo. Os demais citaram 10 cabeças, 12 cabeças e 5 cabeças,
respectivamente, cada morador.
Quanto ao uso da terra, usam um hectare de pastagem nativa, as roças de toco onde plantam
pastagem e o cerrado. A pastagem plantada apresenta as espécies Braquiária (1) Andropogon
(2) Massai (1).


Meio Ambiente

Neste item foram levantadas informações sobre o uso da água, espécies de pescado, animais,
aves e plantas nativas encontrados no local de moradia dos participantes e declarados por eles,
aqui relacionados com os nomes locais.


Uso da água

São utilizados o rio Manoel Alves e córregos para banho, lazer, lavar roupa e duas pessoas usam
para consumo doméstico. Os córregos também são usados para a dessedentação do gado,
criado espalhado por um morador. Os demais têm poços para consumo doméstico. O pescado
complementa a alimentação, não sendo comercializado.
Quadro 4.4.2.6-2: Espécies de pescado
Espécies Capturadas com Frequência
Pacu
Surubim
Piau
Traíra
Piranha
Tucunaré
Fonte: 2ª Oficina Participativa - Sítio

Quadro 4.4.2.6-3: Fauna e Avifauna
Fauna
Anta
Onça Pintada
Caititu
Onça Preta
Capivara
Onça Vermelha
Cotia
Ouriço
Gambá
Paca
Lobo Guará
Tamanduá Bandeira
Macaco capelão
Tatu canastra
Macaco Prego
Veado Catingueiro
Macaco Preto
Veado Mateiro
Fonte: 2ª Oficina Participativa: Sítio

Carcará
Curió
Curió Cantador
Ema
Inhambu
Jacu

Avifauna
Jaó
Mergulhão
Mutum
Pato silvestre
Perdiz

Quadro 4.4.2.6-4: Uso de espécies nativas
Espécies da Flora
Buriti (beira rio): azeite, doce, polpa, suco, corda
palha (dá 1 vez por ano)
Bacaba (vassoura)
Buritirana (vassoura)
Sembereba (vassoura)
Bacuri
Fonte: 2ª Oficina Participativa - Sítio

79

Pequi: sabão, azeite, alimentação, (uma vez ao
ano. Quem tem energia guarda no freezer)
Murici: farinha tapiti
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Foi relatada a presença de cobras, aranhas e escorpiões com menção a acidentes (5) e
especificação das espécies: Jiboia, Sucuri, Jararacuçu, Jararaca, aranhas e escorpiões vermelhos
e pequenos, cujas mordidas são tratadas com azeite de buriti pela ausência de soro e transporte.
Não há venda de espécies nem de seus derivados, apenas o consumo próprio.


Arvore de Problemas

Nesta atividade os moradores indicavam os problemas encontrados no seu cotidiano, causas e
efeitos, sem valoração. Em seguida foram destacados por temas econômicos, sociais e
ambientais os três principais problemas, por prioridade.
Dentre os problemas indicados foram citados:
 Insegurança na propriedade trazendo preocupação por ser Reserva Legal e insegurança
em fazer benfeitorias por medo de despejo.
 Queda na produtividade por não poder aumentar a área de plantio.
 Condições precárias das estradas (não passa na época de chuvas), passagem fechada
pelo fazendeiro, impedindo o acesso melhor e condições da ponte.
 Falta de energia elétrica (12 pessoas), o que impossibilita guardar produtos e o pescado,
que é conservado no sal grosso.
 Ausência de transporte para a população.
Quadro 4.4.2.6-5: Principais problemas ordenados por prioridade
Econômicos

Sociais

Falta de equipamentos
agrícolas
Falta de incentivo do governo

Falta de transporte para a
escola Arcanjo Soares
Falta de assistência à saúde

Falta de energia elétrica

Falta de projeto social para
adolescentes que saem da
escola no primeiro segmento

Ambientais
Despejo de agrotóxico nas
águas de rios e córregos
Assoreamento dos rios pelo
desmatamento da soja
Lixo a céu aberto ou queimam

Fonte: 2ª Oficina Participativa: Sítio



Relação com a comunidade onde residem

Neste item foram arrolados os pontos fortes e fracos da comunidade onde residem e feitas
sugestões de ações que trariam melhorias na qualidade de vida dos participantes e em suas
atividades
√

Pontos fortes:

-

Relação de parentesco e união da vizinhança (todos relacionaram)

-

Time misto de futebol

-

Festas do Divino, de Reis, de Santa Luzia, Semana Santa e forró.

-

Criar gado, pois tem comprador
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√

Pontos fracos

-

Falta de energia elétrica

-

Pragas: mosca branca, formiga cortadeira

-

Falta de assistência técnica e de tradição de cooperativismo

-

Campos Lindos é fraco para venda de galinha, farinha e mandioca

-

Condições da estrada

√

Sugestões do que deve ser feito

-

Assistência Técnica: para comercialização de doces, com frutas nativas, doce de leite,
queijo e requeijão.

-

Farinha trabalhada em produtos como tapioca e puba

-

Fazer uma associação e/ou cooperativa para ter CNPJ e conseguir financiamento

-

PRONAF Ambiental e agrícola familiar para financiamento



Observação:
É importante reiterar que todas as informações aqui relatadas, uma vez anotadas no
momento em que eram fornecidas para cada tema discutido na oficina, eram lidas e
aprovadas pelo conjunto de participantes.

4.4.2.7 Terceira Oficina - Comunidade Primavera.
Local: Localidade Barraca. Residência de José Itamar Marcelo dos Reis
Data: 27/03/2017
Na oficina da comunidade Primavera compareceram trinta e quatro pessoas, distribuídas em 16
(dezesseis) tradicionais e parentes; 2 (dois) residem na Posse de Julimar Pancera; 1 (um)
titulado; 1 (um) alega ser tradicional, mas não estava presente no dia do cadastro; 11 (onze) são
moradores; e 3 (três) representando a empresa ENGETEC.
Os presentes residem em sua maioria na comunidade Primavera nas seguintes
Fazendas/Localidades: Lajeado, Barraca, Dois Irmãos, Dois Irmãos I, Bom Senso, Vão Fundo,
Cachoeirinha, Água Azul, Santa Clara, Raio de Sol, Recanto do Morro, São Luís, Olho D´água, Bom
Jesus, Santa Clara, Canadá.


Produção

Destaca-se que, como são respostas múltiplas, em alguns casos foi possível verificar quantos
plantam determinados produtos, estando relacionados por frequência. Os demais estão
distribuídos entre todos os produtos que tiveram citação do grupo.
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Quadro 4.4.2.7-1: Produtos plantados, Plantio, Colheita, Usos.
Produtos

Plantio

Colheita

Arroz
Mandioca (todos)
Farinha (todos)

Out / Mar

Mai / Jun

Out / Dez

1 ano

Milho (todos)

Out / Mai

90 dias

Feijão (vazante)

Out / Mar

60 dias

Fava (roça de toco)

Out / Dez

1 ano

Alimentação

Banana (todos)

Out / Dez

1 ano

Alimentação

Melancia

Ano todo

Ano todo

Alimentação

Abacaxi (2 tipos)

Out / Mar

1 a 2 anos

Alimentação / venda

Abóbora

Out / Dez

4 a 6 meses

Alimentação

Laranja

Ano todo

3 a 4 anos

Alimentação

Limão

Ano todo

3 a 4 anos

Alimentação

Lima

Ano todo

3 a 4 anos

Alimentação

Tangerina

Ano todo

3 a 4 anos

Alimentação

Abacate

Nov / Abr

5 anos

Alimentação

Acerola

Ano todo

1 ano

Alimentação

Coco
Alface, salsa, Cebolinha,
pimenta, coentro,
tomate, pimentão,
couve
Quiabo (7)

Out / Mar

1 ano

Alimentação

Ano todo

Ano todo

Alimentação diária

Ano todo

Ano todo

Alimentação

Manga

Out / Mar

5 a 6 anos

Alimentação

Batata doce (9)

Out / Mar

Mai / Jun / Jul

Alimentação

Andu (11)

Ano todo

Ano todo

Alimentação

Caju

Out / Mar

5 a 6 anos

Alimentação

Gengibre
Gergelim (7)
Ano todo
Fonte: 3ª Oficina Participativa - Primavera



Usos
Alimentação / venda
Alimentação, venda ao
supermercado
Alimentação / venda da
palha / criação
Alimentação

Alimentação
Ano todo

Alimentação

Venda de produtos

Em relação aos produtos que são comercializados, quando sobram, destacam-se a mandioca e
farinha, cultivada por todos. Vendem em supermercados no centro da cidade ao preço de 250
reais o saco de 50 kg. A palha do milho é vendida e o milho é usado para o gado. A banana é
outro produto citado por todos os moradores para venda em Balsas. Embora não comercializem,
consideram o gergelim um produto vendável.



Uso da terra e instrumentos

Em relação às técnicas de plantio, 10 moradores usam trator, pagando 150 reais a hora. Os
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membros da AEFA pagam 105 reais. O trator faz 5 ha em 10 horas.
Os demais usam a “roça de toco”. Quando perguntados sobre a área utilizada, os que
responderam, situaram a mandioca entre 1 e 3 há; arroz em 5 há; feijão e milho em 5 ha. A
banana aparece com 4 metros entre cada cova, com distribuição entre os moradores que varia
de 200 pés (1p), 160 pés (3 p) e os demais entre 20 e 100 pés.
Os instrumentos usados na agricultura são; enxadão, enxada, machado, cutelo, foice e matraca
(semeadora manual de grãos).


Criação

A comunidade Primavera declarou o maior número de aves, entre todas as oficinas, totalizando
132 ,120, e 140, para três moradores, respectivamente. Os demais criam entre 30 a 70 aves
cada. Todos criam galinhas e obtêm ovos para alimentação, venda no comércio do centro da
cidade e para vizinhos. Três pessoas possuem porcos sendo 15 cabeças para um e duas
relataram possuir 3 porcos cada.


Gado

O número de cabeças de gado está praticamente distribuído pois todos alegaram ter 5 cabeças,
além de um que possui 10 bezerros para venda.
Quanto ao uso da terra usam pasto alugado. Na comunidade há 4 cavalos e uma mula.


Meio Ambiente

Neste item foram levantadas informações sobre o uso da água, espécies de pescado, animais,
aves e plantas nativas encontrados no local de moradia dos participantes e declarados por eles,
aqui relacionados com os nomes locais.


Uso da água

São utilizados os córregos Barraca e Primavera para banho, lazer, lavar roupa, dessedentação
de gado e pesca. Do conjunto de moradores, duas pessoas usam nascentes para consumo
doméstico e os demais tem poços para esta finalidade. Um morador tem tanque para alevinos
de tucunaré adquiridos em Balsas.
Nesta comunidade também são usadas lagoas: Lagoa Grande; Lagoa da Joana; Lagoa do Piau;
Lagoa do Murici e Lagoa Feia. O pescado complementa a alimentação, não sendo
comercializado.
Quadro 4.4.2.7-2: Espécies de pescado
Espécies Capturadas com Frequência
Piau
Traíra
Surubim
Tucunaré
Fonte: 3ª Oficina Participativa - Primavera
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Quadro 4.4.2.7-3: Fauna e Avifauna
Fauna

Avifauna

Alambu

Onça Preta

Galinha d’água

Caititu

Onça Vermelha

Jacu

Caititu

Paca

Jaó

Cotia

Rato do Banhado

Perdiz

Gambá

Tatu

Onça Pintada
Veado Catingueiro
Fonte: 3ª Oficina Participativa - Primavera

Foi relatada a presença de cobras, aranhas e escorpiões com menção a acidentes (4) e
especificação das espécies: Jiboia, Sucuri (no banhado), Cascavel, Jararacuçu, e escorpiões
vermelho e pequeno.
Quadro 4.4.2.7-4: Uso de espécies nativas
Espécies da Flora
Buriti (beira rio): venda de doce, (dá 1 vez por ano)
Bacaba: polpa
Buritirana
Inajá (cobertura)
Fonte: 3ª Oficina Participativa - Primavera

Pequi: alimentação, (uma vez ao ano. Quem tem
energia guarda no freezer)
Coco cunha (leite e alimentação)
Coco Piaçava (vassoura)
Lenha: Sicupira, Araçá, Candeia

Foi mencionada venda de doces de Buriti na própria comunidade. As demais espécies e seus
derivados são para consumo próprio.


Árvore de Problemas

Nesta atividade os moradores indicavam os problemas encontrados no seu cotidiano, causas e
efeitos, sem valoração. Em seguida foram destacados por temas econômicos, sociais e
ambientais os três principais problemas, por prioridade.
Dentre os problemas indicados foram citados:






Precisam aumentar a terra de roça porque têm baixa produtividade / baixa venda.
Pragas: Mosca Branca, Gafanhoto e Maria Fedida, em decorrência do agrotóxico da soja.
Saúde comprometida pela pulverização de agrotóxicos pelos produtores de soja.
Dificuldades no acesso à equipamentos de saúde
Plantios tradicionais afetados pelo agrotóxico.

Quadro 4.4.2.7-5: Principais problemas ordenados por prioridade
Econômicos
Diminuição na produção e na
venda
Limite da terra para roça (Reserva
Legal) e gado (aluguel de pasto
custa 60 reais por cabeça)
Falta de investimentos
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Sociais

Ambientais

Falta de transporte para a
escola J.M. Brito Miranda no
centro
Falta de assistência à saúde (1
vez por ano)

Despejo de agrotóxico, poluição
nas águas de rios e córregos,
morte de peixes e cobras
Assoreamento dos rios pelo
desmatamento da soja

Condições das estradas e
ausência de transporte

Contaminação do ar
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Relação com a comunidade onde residem

Neste item foram relacionados os pontos fortes e fracos da comunidade onde residem e feitas
sugestões de ações que trariam melhorias na qualidade de vida dos participantes e em suas
atividades.
√

Pontos fortes:

-

Relação de parentesco, confiança e união da vizinhança (todos relacionaram);

-

Terras de boa qualidade (fertilidade);

-

Energia elétrica: conserva alimentos, polpas nativas e uso de bomba d’água (dez têm
acesso).

√

Pontos fracos

-

Falta de energia elétrica (nove não têm acesso);

-

Pragas: Mosca branca, Gafanhoto e Maria fedida;

-

Falta de assistência técnica;

-

Insegurança quanto ao uso da terra;

-

Presença dos fazendeiros: lavagem de implementos agrícolas no rio.

√

Sugestões do que deve ser feito

-

Assistência técnica;

-

Aumento da venda de farinha;

-

Estudo de mercado;

-

Fazer uma associação de todas as comunidades para ter CNPJ e conseguir financiamento;

-

PRONAF Turismo e Agrícola familiar para financiamento;

-

TAC: melhorar o planejamento dos tradicionais: Em relação ao pasto nativo sugerem que
seja como era tradicionalmente, cercado para evitar que o gado entre na soja, no vizinho.
Sugestão de 10 a 12 ha de pasto para cada um.



Observação:

É importante reiterar que todas as informações aqui relatadas, uma vez anotadas no momento
em que eram fornecidas para cada tema discutido na oficina, eram lidas e aprovadas pelo
conjunto de participantes.
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4.4.2.8 Quarta Oficina - Comunidades Raposo e Ribeirão Dantas
Local: Fazenda Canto da Marina. Residência de Filomeno da Silva
Data: 28/03/2017
Esta oficina contou com quarenta e um (41) participantes. Destes, dezessete (17) são
tradicionais e seus parentes; dez (10) são titulados e parentes; (6) seis são posseiros e seus
parentes; quatro (4) residem em terras compradas há oito anos de uma tradicional, Rosângela
Dias Barbosa; um (1) é visitante; e três representando a empresa ENGETEC.
Os presentes residem em sua maioria na comunidade Raposo, nas seguintes
Fazendas/Comunidades: Nova Esperança, Rio Verde, Bela Vista, Ribeirão Dantas, N. Senhora.
Aparecida, Dois Irmãos, Arco Íris, Serrinha, Ceres, Alto Alegre, Consulta, São Carlos, e Deus me
Deu.


Produção

Destaca-se que como são respostas múltiplas, em alguns casos foi possível verificar quantos
plantam determinados produtos, relacionados por frequência. Os demais estão distribuídos
entre todos os produtos que tiveram citação do grupo.
Quadro 4.4.2.8-1: Produtos plantados, Plantio, Colheita, Usos
Produtos
Arroz (1)
Mandioca (12)
Farinha (Tapioca)

Plantio
Out / Fev

Colheita
Jun

Dez / Jan

1 ano

Milho

Out / Nov

Jul / Ago

Out / Fev

Abr / Jun

Out / Fev
Out / Nov
Out / Nov
Out / Nov
Out / Fev
Out / Nov
Out / Nov
Out / Nov
Out / Nov
Out / Nov
Out / Nov
Ano inteiro

Ago
6 m a 1 ano
Jan / Mai
1 a 2 anos
Mar
1 ano
1 ano
1 ano
1 vez / ano
4 anos
Ano todo
Ano inteiro

Alimentação
Alimentação / venda
Alimentação
Alimentação / venda
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação / venda

Inverno

Ano inteiro

Alimentação diária

Out / Nov
Out / Nov
Out / Nov

4 anos
1 ano
1 a 5 anos

Alimentação / doce

Feijão roxinho e trepapau
Fava
Banana (1)
Melancia
Abacaxi
Abóbora
Laranja
Limão
Lima
Caju
Abacate
Acerola
Quiabo/maxixe
Alface, salsa, cebolinha,
couve pimenta, rúcula coentro,
tomate,
pimentão, couve
Maçã (4)
Ara
Manga 5 tipos

86

Usos
Alimentação
Alimentação / venda
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Plano de Manejo - Reserva Legal
da Associação Planalto, Campos Lindos - TO

Produtos
Plantio
Colheita
Andu (11)
Ano todo
Ano todo
Goiaba
Out / Nov
Ano todo
Batata Doce
Out
Jul
Inhame
Inverno
6 m a 1 ano
Melão
Out / Nov
Jan
Fonte: 4ª Oficina Participativa - Raposa e Ribeirão Dantas



Usos
Alimentação
Alimentação / doce
Alimentação
Alimentação / venda
Alimentação

Venda de produtos

Em relação aos produtos que são vendidos destacam-se a mandioca e farinha vendidas em
Balsas e em mercados do centro. Quando há sobra são vendidos quiabo, maxixe, inhame e
feijão. Vendem em supermercados no Centro, palha de milho, milho usado para o gado. A
banana é outro produto citado por 1 morador para venda em Campos Lindos. Embora não
comercializam consideram os doces vendáveis.


Uso da terra e instrumentos

Quanto as condições de plantio, este grupo questionou por que estão na Reserva Legal. Usam
dois ha para mandioca, o feijão é plantado junto e o arroz também. Usam roça de toco A banana
aparece com 4 metros entre cada cova, ocupando uma tarefa (2 ha). Os instrumentos usados
são enxadão, enxada, machado, cutelo, foice e matraca, roçadeira, cavadeira, e trator pago por
hora. Como o custo é alto não é comum, sendo citado por 2 participantes.


Criação

Em relação à criação de aves domésticas, quatro pessoas têm 60 aves, uma tem 80 aves e os
demais entre 30 e 60. São usadas para obtenção de ovos e para alimentação e venda. Os porcos
em média comparecem em número de 15 para alimentação e venda de retalhados, fritos e
banha.


Gado

O número de cabeças de gado está praticamente distribuído em 30 cabeças, para 5 pessoas, 21
para uma pessoa e os demais alegaram ter de uma a 15 cabeças. O pasto tem seu uso distribuído,
entre vários, na listagem abaixo:
Duas pessoas com 10 ha plantados de braquiária;
13 pessoas com 10 ha plantados com braquiária, quicuio e agropogon / natural
8 pessoas tem 3 ha plantados com braquiária, quicuio e agropogon / natural
8 pessoas tem 6 ha plantados com braquiária, quicuio e agropogon / natural
5 pessoas tem 11 ha plantados com braquiária, quicuio e agropogon / natural
Obs. Esta comunidade destacou-se das demais por possuir o maior número de cabeças de gado
e área de pastagem plantada e natural. Há uma preocupação em delimitar as áreas de pastagem
para evitar acidentes, invasão do gado nas áreas de soja e garantir a tradicionalidade do gado
espalhado. Muitos nesse momento por insegurança estão usando pastos alugados ao custo
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muito alto por cabeça de gado.


Meio Ambiente

Neste item foram levantadas informações sobre o uso da água, espécies de pescado, animais,
aves e plantas nativas encontrados no local de moradia dos participantes e declarados por eles,
aqui relacionados pelos nomes locais.


Uso da água

É utilizado o rio Manoel Alves Grande para tomar banho, nadar, pescar, cozinhar, e na
dessedentação dos animais. Os córregos estão prejudicados, segundo declararam, pelos
desmatamentos nas cabeceiras. Do conjunto de moradores, sete não tem poços e usam a água
do rio para consumo doméstico. Os demais têm poços para esta finalidade. O pescado
complementa a alimentação, não sendo comercializado. O córrego Ribeirão Dantas está poluído
por agrotóxicos.
Quadro 4.4.2.8-2: Espécies de Pescado
Espécies Capturadas com Frequência
Cuiu-cuiú

Poraquê (ribeirão Dantas)

Piaba

Piabanha

Perequetê

Surubim

Piau

Traíra

Piranha

Tucunaré

Fonte: 4ª Oficina Participativa - Raposa e Ribeirão Dantas

Quadro 4.4.2.8-3: Fauna e Avifauna
Fauna

Avifauna

Alambu

Lontra

Capelão

Jacu

Anta

Onça Pintada

Curió

Jacutinga

Caititu

Paca

Ema

Jaó

Caititu

Rato do Banhado

Galinha d’água

Perdiz

Capivara

Tamanduá Bandeira

Inhambu

Cotia

Tatu

Gambá

Veado Mateiro

Fonte: 4ª Oficina Participativa - Raposa e Ribeirão Dantas

Foi relatada a presença de jacarés, cobras, aranhas e escorpiões: Jiboia, Sucuri, Cobra d’água,
Jararaca, Amanauna, e Jacaré preto.
Quadro 4.4.2.8-4: Uso de espécies nativas
Espécies da Flora
Bacaba: polpa
Buriti (beira rio): azeite, remédio, doces (dá 1 vez
por ano)
Buritirana
Cajá

88

Coco piaçava
Guariroba
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Espécies da Flora
Catolé
Macaúba: azeite, leite (alimento)
Coco Dendê
Mangaba
Fonte: 4ª Oficina Participativa: Raposa e Ribeirão Dantas



Árvore de Problemas

Nesta atividade os moradores indicavam os problemas encontrados no seu cotidiano, causas e
efeitos, sem valoração. Em seguida foram destacados por temas econômicos, sociais e
ambientais os três principais problemas, por prioridade.
Dentre os problemas indicados foram citados:
 Retirada de moradores em outubro de 2016 gerou revolta e insegurança causada pelos
produtores de soja;
 Agrotóxicos na água, com morte de jacarés, lontras, sucuris e peixes. Ocorrência de
doenças de pele;
 Pulverização de agrotóxicos trazendo pragas: Mosca Branca, Gafanhoto e Maria Fedida;
 Saúde comprometida pela pulverização de agrotóxicos pelos produtores de soja;
 Dificuldades no acesso a equipamentos de saúde: oito vão a Balsas e outros para
Araguaína, que é mais organizada. Em Campos Lindos falta médico.
 Educação fundamental: falta estrutura, falta professor qualificado; um professor na
Escola Bom Jesus para 68 alunos, por falta de empenho do governo local;
 Ensino Médio: Só em Balsas e Campos Lindos. Os jovens, por falta de programa e
estímulo, usam drogas, roubam, etc.;
 Moradores “espremidos” entre a soja e a reserva legal;
 Necessidade de “entender” o que pode fazer o que não pode.
Quadro 4.4.2.8-5: Principais problemas ordenados por prioridade
Econômicos

Sociais

Ambientais

Falta de documentação da terra
e estado de insegurança que
impede benfeitorias.
Famílias tradicionais hoje estão
pobres sem andar para frente
Pragas afetando a produção

Impedimento de melhoria na
qualidade de vida pela questão
da terra e falta de luz elétrica

Despejo de agrotóxico; poluição
nas águas de rios e córregos;
morte de peixes e
contaminação do ar

Falta de estrutura de educação
e saúde de qualidade
Falta de assistência técnica
Cadastro do MP, que foi feito
prejudicando a produtividade
de maneira incompleta,
separando famílias tradicionais
e não tradicionais. As 91
famílias não foram
consideradas
Fonte: 4ª oficina - Raposa e Ribeirão Dantas
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Relação com a comunidade onde residem

Neste item foram relatados os pontos fortes e fracos da comunidade onde residem e feitas
sugestões de ações que trariam melhorias na qualidade de vida dos participantes e em suas
atividades.
√

Pontos fortes:

-

Relação de parentesco, confiança e união da vizinhança (todos relataram);

-

Terra de boa qualidade (fertilidade);

-

Energia elétrica: conserva alimentos, polpas nativas, e uso de bomba d’água (alguns têm).

√

Pontos fracos

-

Falta de energia elétrica (15 não têm);

-

A presença dos rios era forte, mas está perdendo a importância com a contaminação;

-

Falta de transportes e estradas de acesso em bom estado de conservação;

-

Ameaça de gente de fora rondando e falsos topógrafos;

-

Falta de telefonia (comunicação) dependendo da boa vontade dos produtores de soja em
casos de emergência;

-

Falta de assistência técnica;

-

Insegurança quanto ao uso da terra;

-

Presença dos fazendeiros: lavagem de implementos agrícolas no rio.

√

Sugestões do que deve ser feito

-

Em relação à prefeitura, pressionar por melhorias na estrada; um posto de saúde mais
próximo das comunidades; rede de comunicação; e organização de feira livre divulgada.

Para ampliação da produção:
-

Piscicultura de pequeno porte, com assistência técnica;

-

Ampliação da avicultura, com benfeitorias e assistência técnica;

-

Programa de ampliação da horticultura para o mercado escolar;

-

Venda de leite para a merenda escolar;

-

Cercar pastagem natural para ampliar a criação de gado, evitando conflitos e diminuindo
custos com 10 a 12 ha de pasto para os criadores;

-

Melhorar a qualidade da roça, aumentando produtividade para usar os insumos que são
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caros: adubo, fosfato, calcário, gesso, com assistência técnica;
-

Garantir a documentação e a presença das 91 famílias, uma vez que o estudo foi malfeito,
não foi feito casa a casa;

-

Fazer uma associação de todas as comunidades para ter CNPJ e conseguir financiamento;

-

PRONAF Turismo e Agrícola familiar para financiamento



Observação:

É importante reiterar que todas as informações aqui relatadas, uma vez anotadas no momento
em que eram fornecidas para cada tema discutido na oficina, eram lidas e aprovadas pelo
conjunto de participantes.

4.4.2.9 Sistematização e Integração das Oficinas
Durante as oficinas buscou-se obter todas as informações sob o viés das famílias, sem
estabelecer juízo de valor ou contrapor as declarações. Com base nas informações obtidas,
procedeu-se a sistematização e integração das informações, bom como a discussão dos
resultados.
Ao serem analisados os resultados obtidos, em que pesem as diferenças entre as comunidades,
alguns pontos comuns se destacam, conforme relacionado a seguir.
-

A preocupação com a permanência na terra, a atribuição dos efeitos de desmatamento
em cabeceiras de rios e córregos, na poluição da água e do ar, na aquisição de doenças,
na presença de pragas afetando a produção, enfim, os principais malefícios são atribuídos
ao plantio da soja;

-

A demanda por assistência técnica agrícola para melhorar e ampliar a produção é comum
a todos;

-

A necessidade de uma compreensão técnico jurídica dos limites da terra, da definição da
Área de Reserva Legal, e da situação destas famílias em relação ao futuro;

-

A dificuldade da maioria para a conservação e comercialização dos seus produtos por falta
de energia elétrica para armazenamento, de estradas em boas condições de tráfego, e
transportes para a locomoção aos centros consumidores;

-

O desejo de que o Plano de Manejo seja um instrumento a serviço das comunidades;

-

A precariedade do município de Campos Lindos em promover o acesso da população à
educação e saúde;

-

A vontade de manter práticas tradicionais de cultivo melhoradas, como a criação de gado
espalhado e a produção de farinha de mandioca;

-

A certeza da necessidade de uma definição sobre a terra para que possam melhorar sua
produtividade;
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-

A prática de uso de espécies nativas de pouca monta e para consumo imediato;

-

A relação de parentesco e de vizinhança como garantia da qualidade de vida e de moradia
no local;

-

A impossibilidade da grande maioria sobreviver na cidade, onde não há trabalho, os
aluguéis e os alimentos são caros, enquanto em suas terras têm garantida alimentação
para todos os membros das famílias.

Assim, estas questões, algumas delas complexas, se apresentam como fatores que podem
produzir uma grande mudança na situação atual das famílias. Porém, demandam investimentos
significativos por parte do poder público, mais do que da própria vontade das comunidades e
eventuais recursos que eles possam acessar a partir da sua regularização no local que ocupam.

4.5 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EM CAMPOS LINDOS
Considerando os produtos agrícolas cultivados pela população residente na Serra do Centro e
participantes das oficinas, foi feito um levantamento junto ao comércio local da sede do
município de Campos Lindos, em 23 de março de 2017, para verificar o que os comerciantes
compram dos agricultores familiares tradicionais, e quais os produtos que têm maior demanda,
ou seja, os mais procurados pelos moradores da cidade. Verificou-se também a disposição dos
comerciantes quanto a aumentar a comercialização com este público alvo do Plano de Manejo.
Foram entrevistados os proprietários de uma barraca de frutas com grande afluxo de
compradores, Supermercado Martins, Supermercado Souza, Mercado Mariano e o
Supermercado Comercial Brasil. Os resultados obtidos são apresentados a seguir.

4.5.1 Barraca de Frutas
Esta barraca, estabelecida há cinco meses na cidade, com movimentação diária é de propriedade
do Sr. Raimundo Nonato, originário de Araguaína. Os preços são mais baratos que os praticados
no comércio local e os produtos são originários da Bahia. Os produtos mais demandados são:
PRODUTO
Banana

DEMANDA ESTIMADA POR SEMANA
1.500 kg por semana

Melancia

100 kg por semana

Tomate

500 kg por semana

Segundo o entrevistado, são adquiridos farinha, ovos caipiras e mandioca de um morador da
comunidade Raposo, na Serra do Centro, e feijão da comunidade de Primavera, nas seguintes
quantidades:
PRODUTO
Farinha (sacos pequenos)
Mandioca
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PRODUTO
Feijão (vermelhinho e trepa pau)
Ovos (dúzias)

DEMANDA ESTIMADA POR SEMANA
30 sacos por semana
15 por dia

Os compradores dessa barraca são moradores locais, fazendeiros de soja, restaurantes Chapéu
de Palha e Mutuca, Jandi Hotel e moradores de Balsas (MA). Informou que não tem quem plante
banana na cidade, e que seria o produto local mais vendido.
Quando perguntado por que os produtos, sejam frutas ou legumes, vêm da Bahia,
principalmente frutas, oferecidas em grande variedade: abacaxi, manga, melão, coco, uva,
laranja, limão, maçã e mamão e legumes como cebola, tomate cenoura, pimentão, pepino,
beterraba, batata doce, batata, cheiro verde, repolho, alho, abóbora, informou que:
“A terra é boa, mas o pequeno produtor não tem terra suficiente. Que
aconselharia para os moradores da serra do Centro o plantio de cheiro verde,
que tem muita demanda e exige pouco espaço, e banana. Mas que os preços
teriam que ser compatíveis com o que paga atualmente e eles teriam que
levar. Que falta incentivo local e a própria prefeitura compra na sua barraca.
Que ele mesmo plantaria de tudo se tivesse terra. Que recomendaria aos
moradores da Serra do centro a Banana, em primeiro lugar, e também
abóbora, limão, alface e couve. E que o pescado que tem saída também vem
da Bahia e poderia ser local. Se as condições atuais destes moradores
impedem o armazenamento, fica inviabilizado pela distância”.

4.5.2 Supermercado Martins
O proprietário, Sr. Jairo, informou que está há 5 anos em Campos Lindos. Os produtos, como
frutas e legumes, são comprados em Araguaína, Balsas, de um fornecedor local de abóbora, e
um de cheiro verde tirado na hora. Os produtos mais vendidos são a banana, o tomate e a
batatinha.
Quando perguntado sobre a Serra do Centro, informou que compra ovos da comunidade Raposo
e farinha de puba da comunidade Primavera. Explicou que compraria produtos dos moradores,
mas que, pela distância, eles não trazem na cidade. Que teria vontade de ajudar essas pessoas
se eles se organizassem e oferecessem, por exemplo, verdura fresca. Informou ainda que vende
em média oito mil reais semanais de hortifrutigranjeiros como: tomate, banana, laranja, batata
doce, batatinha, mandioca, cheiro verde, cebola, abóbora, pepino, e leite que vem da granja dos
russos.
Sugeriu que moradores da Serra do Centro poderiam plantar ou produzir, para comercialização:
banana, farinha puba, pimentão, mandioca, e verduras como alface e cheiro verde (ele vende
1.200 reais por mês) limão, melancia e abóbora cabotiá.
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Comentou sobre a pobreza: “... que tem gente passando fome com 30 ha e que os moradores
deveriam permanecer na Serra do Centro”. Opinou que a cidade não tem gestão pública voltada
para os pequenos produtores.

4.5.3 Supermercado Souza
Neste estabelecimento, o sr. Fábio, originário de Araguaína, informou que “não se compra nada
localmente, a não ser mandioca e farinha de puba, que vem da Serra do Centro, onde uma pessoa
vai buscar e revende”.
Assim como o dono da barraca, sugeriu que a prefeitura implementasse uma feira livre
organizada e providenciasse transporte para os moradores da Serra do Centro trazerem seus
produtos. Como vende mais produtos industrializados, em termos de frutas e legumes vende
mais banana, abacaxi, laranja, mamão, e batata doce, que vêm de Araguaína.

4.5.4 Mercado Mariano
O sr. Gilmar vende banana (de Araguaína e da Serra do Centro), laranja e limão (Araguaína),
farinha de puba (Serra do Centro) e batatinha (Araguaína).
Informa que o que tem “mais saída” é a banana, laranja e a farinha de puba (originária das
comunidades Raposo, Ribeirão Dantas e Primavera), e o feijão, que também vem da Serra do
Centro.
Ressaltou a dificuldade de os moradores trazerem seus produtos: “... vêm de motocicleta. Eles
são carentes. Não deveriam ser relocados na cidade pois não teriam como sobreviver aqui.
Alimento, aluguel, falta de espaço para plantar para a sobrevivência”.
Como sugestão para as comunidades tradicionais explicou que: “Daria certo se trabalhassem em
forma de associação ou cooperativa, para poderem pagar um frete que trouxesse os produtos
semanalmente. Teria o maior interesse em comprar deles, pois, minha esposa vem de uma
família dos tradicionais. A prefeitura deveria melhorar os acessos, as escolas dessa região e o
transporte”.

4.5.5 Supermercado Comercial Brasil
O Sr. Balbino declarou que não vende legumes. Só banana e laranja, compradas em Araguaína.
Os ovos também vêm da mesma cidade. A farinha de puba é comprada de moradores da Serra
do Centro, comunidades Primavera, Sítio e Raposo. Eles trazem. Compra sacos de 50 kg.
Sugere que se organizem em associação para obterem meio de transporte e venderem em
Araguaína, Goiatins e Balsas, a banana e a farinha, pois lá pagam mais caro que em Campos
Lindos, e a banana que abastece Balsas é comprada da Bahia.

4.5.6 Considerações
Analisando-se os resultados obtidos, verifica-se que a farinha de puba, a mandioca e ovos são
os produtos que os moradores das comunidades da Serra do Centro vendem na cidade. É
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importante ressaltar que todos os comerciantes se mostram disponíveis para estabelecer
vínculos de comercialização, mas reconhecem a dificuldade de transporte para a mercadoria
enfrentada pelos moradores, dada a distância, a falta de veículos próprios ou cedidos, e as
precárias condições do acesso.
Percebe-se também que as sugestões de plantio para venda concentram-se na banana, cheiro
verde e verduras. A sugestão de organização em associação é compatível com os resultados
obtidos junto aos moradores nas oficinas participativas. É importante que sejam pensadas
formas de ordenação da produção local, o que também foi uma demanda da população alvo
deste Plano de Manejo, como assistência técnica, uma vez que verduras, cheiro verde e banana
já são plantadas no local e não exigem áreas extensas.
Ficou evidente que há uma opinião comum entre os comerciantes em relação à impossibilidade
de remanejamento destes moradores para a cidade, dada a carência econômica, tanto deles
quanto do município em absorvê-los no mercado de trabalho.

5

PLANO DE MANEJO

Com base nas informações obtidas no diagnóstico das Áreas de Reserva Legal em Condomínio
da Associação Planalto e região, iniciou-se a elaboração do planejamento em si, com a análise
dos critérios e definição das diretrizes e ações para uma primeira fase de realização do Plano de
Manejo.
Conforme apresentado inicialmente, este Plano tem por objetivo maior identificar modos de
uso e manejo sustentável, que possam garantir a conservação dos recursos naturais e a
sobrevivência das comunidades tradicionais que habitam as Áreas de Reserva Legal em
Condomínio e entornos.
A identificação de modos de uso e manejo sustentável em Reserva Legal teve como base um
diagnóstico abrangente da região, com apoio de estudos já realizados, mapeamento por
imagens de satélite, oficinas de diagnóstico participativo com representantes das famílias
tradicionais residentes e análises do processo de ocupação da região e da legislação ambiental.
Esses aspectos são apresentados resumidamente, a seguir, antes da definição das diretrizes e
ações para realização do Plano de Manejo.

5.1 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO
Resumidamente, são destacados neste item os aspectos principais de caracterização ambiental
e social da área objeto deste Plano.
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5.1.1 Aspectos Fisiográficos
O município de Campos Lindos está situado em região de clima tropical quente semiúmido, com
4 a 5 meses secos e temperaturas médias acima de 18 °C em todos os meses do ano. De acordo
com dados da estação pluviométrica situada na sede do município, chove, em média, 1530 mm
por ano. Março é o mês mais chuvoso (média de 242 mm) e, no período seco do ano (junho a
setembro), há registros de meses sem chuva e a menor chuva média em agosto (3,8 mm).
O município situa-se em um relevo de Chapadas, onde predominam Latossolos e Neossolos.
Toda a área do município está na bacia hidrográfica do rio Manuel Alves Grande, afluente do rio
Tocantins pela sua margem direita. De acordo com dados da estação fluviométrica situada a
jusante e próximo à sede do município, o rio Manuel Alves Grande tem vazão média de 33 m³/s
e menos de 1/3 deste valor em períodos secos do ano. Este rio representa a divisa do município
de Campos Lindos com o município de Riachão, no Maranhão. As RC 1-5 e 1-6 abrangem trechos
de sua margem esquerda.
Toda a bacia do rio Manuel Alves Grande faz parte da região de domínio do bioma Cerrado. A
vegetação nativa é constituída de fisionomias de Cerrado aberto a Cerrado denso e de Florestas
Estacionais em encostas e faixas ciliares (galerias) do rio Manuel Alves Grande e outros cursos
d’água que formam a bacia.
A fisionomia e a composição florística da vegetação são fortemente determinadas pelas
ocorrências frequentes de queimadas. Tradicionalmente praticadas em zonas rurais de todo o
país, para limpeza de terras de uso agropecuário, as queimadas alcançam grande extensão no
bioma Cerrado, por uma combinação de condições climáticas (períodos secos longos,
temperaturas altas e ventos) e falta de planejamento e controle do uso das terras. Registros de
queimadas em imagens de satélite, desde 1985, foram apresentados no item relativo ao Meio
Biótico (item 4.2).

5.1.2 Ocupação e Uso do Solo nas Áreas de Reserva Legal
Desde antes da chegada do Projeto Agrícola Campos Lindos, as famílias que ocupam a região,
provenientes em grande parte do Maranhão, utilizam recursos naturais (da flora e fauna), a
coivara (cultivo de pequenos roçados em sistema de pousio) e a criação de gado e outros
animais, para consumo doméstico principalmente, com alguma produção para comercialização
(farinha de mandioca em especial).
A perda de terras e de mobilidade, com a expansão do agronegócio na região, restringiu essas
famílias a ocuparem as áreas de menor interesse de produção das vastas monoculturas, que são
as terras delimitadas como imóveis das Reservas em Condomínio da Associação Planalto.
De acordo com o mapeamento de cobertura vegetal e uso do solo, realizado para este
diagnóstico, a vegetação nativa ocupa 80% das Áreas de Reserva Legal em Condomínio. A
ocupação efetiva das famílias (com as casas, pomares, roças, quintais e pastos) representa cerca
de 6% de toda a ARL. No entanto, é possível que uma área maior seja utilizada pelas famílias,
considerando que seja usada, para criação de gado, uma parte dos 25% de áreas de
Mata/Cerrado em estágio inicial de regeneração (predomínio de vegetação herbácea). Também
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pode ser de uso ou interesse de uso parte dos 13% de áreas que foram desmatadas e/ou
queimadas entre Jun/2015 e Dez/2016, especialmente nas RC 1-2 e 1-3, onde foram registradas
(nas imagens de satélite) as maiores incidências de queimadas e desmatamentos. O quadro a
seguir apresenta as áreas e percentuais das classes do mapa. As áreas dessas classes em cada
Reserva foram apresentadas no item 4.2.3 e nos mapas do ANEXO 11.
Quadro 5.1.2-1: Cobertura Vegetal e Uso do Solo nas Áreas de Reserva Legal em Condomínio da
Associação Planalto, em Campos Lindos.
Classe de mapeamento
Área total (ha)
Perc.
Mata/Cerrado - primária ou estágio avançado

879,69

16,4%

Mata/Cerrado - estágio médio a avançado

255,27

4,8%

Mata/Cerrado - estágio médio

1.794,79

33,5%

Mata/Cerrado - estágio inicial

1.314,27

24,5%

219,38

4,1%

Campo/pastagem

94,95

1,8%

Monocultura ciclo curto (soja/milho)

95,38

1,8%

706,68

13,2%

1,45

0,0%

5.361,84

100%

Uso misto (lavoura, pasto e/ou pomar)

Desmatada ou Queimada entre Jun2015 e Dez2016
Corpo hídrico
Total Geral

Nos relatos das oficinas realizadas com as comunidades, não constam referências ao uso
intencional da queimada para abertura/manutenção de pastos, somente o uso da queima da
vegetação na abertura de roçados. Nas imagens de satélite, se observam roças abertas em
pequenas áreas, bem delimitadas, porém, eventualmente, o fogo pode se expandir para outras
áreas, acidentalmente.
Nas oficinas, foram registrados os modos de sustento e os problemas vivenciados pelas famílias.
Algumas espécies da vegetação nativa são utilizadas na alimentação, construção e medicina
caseira, tais como buriti, inajá, babaçu, pequi, murici. Nas roças se cultiva uma variedade de
plantas de consumo básico (arroz, feijão, mandioca, legumes e verduras), assim como nos
pomares domésticos (banana, mamão, caju, laranja, limão, abacaxi, acerola, etc.). Córregos e
rios são utilizados para as necessidades de consumo de água e de pescado (piau, traíra,
tucunaré, surubim, etc.). Criação de gado, aves e porcos são comuns, em escala doméstica.
Os problemas vivenciados pelas famílias estão relacionados à insegurança quanto à situação
fundiária (falta de reconhecimento da posse tradicional e desconhecimento sobre os limites
físicos e as condições permitidas de uso das Reservas) e quanto à carência geral de serviços
públicos (educação, saúde, transporte, energia) e de assistência técnica e infraestrutura para
produção e comercialização agropecuária. Também são recorrentes as queixas quanto aos
impactos ambientais negativos das monoculturas extensas: contaminação das águas e do ar,
assoreamento dos rios, escassez de peixes e surgimento de pragas nas lavouras.
Há um mercado potencial para os produtos agrícolas, na sede do município, que depende de
melhores condições de acesso dos produtores a esse mercado.
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5.2 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE À RESERVA LEGAL
A Reserva Legal foi instituída pelo Código Florestal, desde a sua primeira versão em 1934 (ainda
na forma do Decreto Federal 23793), com o propósito de limitar o desmatamento e manter livre
de supressão uma parte da vegetação natural das propriedades rurais. Diversas modificações
foram feitas no Código Florestal, desde a sua promulgação na forma de Lei em 1965 (Lei 4771),
inclusive nos critérios e limites da Reserva Legal, cuja averbação em cartório junto à inscrição do
imóvel, passou a ser obrigatória com as mudanças inseridas em 1989, pela Lei 7803. Hoje, o
registro da Reserva Legal no CAR - Cadastro Ambiental Rural desobriga a averbação em cartório.
A Reserva Legal, o CAR e outros instrumentos de regularização ambiental de propriedades rurais
foram contemplados na nova lei federal que substituiu a Lei 4771/65 e que, portanto, traz novos
critérios ao Código Florestal. A nova lei (a Lei 12.651/2012) é abordada nesta análise, visando
identificar os aspectos legais que afetam os objetivos, diretrizes e ações do Plano de Manejo das
ARL em Condomínio da Associação Planalto. Também é abordada a legislação estadual
pertinente.

5.2.1 Definição e Finalidade da Reserva Legal
A atual Lei Federal 12.651, de 25/05/2012, que revogou o antigo Código Florestal (Lei
4.771/1965), define a Reserva Legal em seu art. 3°, inciso III:
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural,
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover
a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna
silvestre e da flora nativa;
O município de Campos Lindos (TO) faz parte da área delimitada como Amazônia Legal e,
conforme o art. 12, inciso I, da Lei 12.651, a Reserva Legal na Amazônia Legal deve ter os
seguintes percentuais mínimos, em relação à área total do imóvel:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais.
Campos Lindos situa-se na área de abrangência do bioma Cerrado e, portanto, a Reserva Legal
de imóveis rurais nesse município deve ter uma área mínima correspondente a 35% da área do
imóvel.
De acordo com a Lei 12.651 (art. 17, 20 e 21), a Reserva Legal deve ser conservada com
vegetação nativa, sendo vedado o corte raso, porém admitindo-se o uso dos recursos e a
exploração econômica, nas seguintes condições:
 Práticas de exploração seletiva na modalidade de manejo sustentável sem
propósito comercial, para consumo na propriedade, independente de autorização
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do órgão competente, limitada a um volume lenhoso de 20 m³ por ano;
 Práticas de exploração seletiva na modalidade de manejo sustentável com
propósito comercial, dependente de autorização do órgão competente e de modo
a não descaracterizar e não prejudicar a conservação da vegetação nativa,
assegurar a manutenção da biodiversidade e conduzir o manejo de espécies
exóticas em favor da regeneração das espécies nativas;
 Livre coleta de produtos florestais não-madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas
e sementes, devendo-se observar os períodos e volumes de coleta fixados em
regulamentos específicos, a época de maturação dos frutos e sementes e uso de
técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie
coletada no caso de coletas de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos,
bambus e raízes.

5.2.2 Registro no CAR
Uma das inovações da Lei 12.651 é a criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a previsão de
implantação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) nos Estados e no Distrito Federal.
Com o CAR, será possível ao Governo Federal e órgãos ambientais estaduais conhecerem não
apenas a localização de cada imóvel rural, mas também a situação de sua adequação ambiental;
o PRA, por sua vez, permitirá que os estados orientem e acompanhem os produtores rurais na
elaboração e implementação das ações necessárias para a recomposição de áreas com passivos
ambientais nas suas propriedades ou posses rurais, seja em Áreas de Preservação Permanente,
de Reserva Legal ou de Uso Restrito.
O Cadastro Ambiental Rural – CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional,
obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais
das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento (art. 29).
O Decreto Federal nº 7830/2012 regulamenta o CAR e cria o Sistema de Cadastro Ambiental
Rural – SICAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA.
Os dados georreferenciados dos imóveis rurais, inseridos no SICAR, têm por finalidade subsidiar
a avaliação e a adequação (se necessária) dos imóveis aos critérios de conservação ambiental,
quanto às áreas de preservação permanente (APP), áreas destinadas à Reserva Legal e áreas de
Uso Restrito.
A regularização da Reserva Legal está, portanto, vinculada ao CAR, ou seja, o interessado em
regularizar sua área de Reserva Legal deverá realizar a inscrição do imóvel rural no sistema.
Dessa maneira a aprovação dos processos de licenciamento, intervenção ambiental, outorga de
direito de uso da água, crédito rural e transmissão de títulos de propriedades estão
condicionados à regularização da Reserva legal no CAR, junto ao órgão ambiental competente.
A instituição e a conservação da Reserva Legal são importantes para assegurar a preservação da
biodiversidade e dos recursos naturais, riquezas imprescindíveis para o desenvolvimento
econômico, social e ambiental sustentável de um imóvel rural. Além de cumprir a exigência legal,
a propriedade regularizada contribui para a qualidade de vida das gerações presentes e futuras.
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5.2.3 Programa de Adequação Ambiental no Estado do Tocantins - TO-Legal
A Lei Estadual nº 2.713, de 9 de maio de 2013, institui o Programa de Adequação Ambiental de
Propriedade e Atividade Rural (TO Legal), com o objetivo de promover a regularização das
propriedades e posses rurais, inserindo-as no sistema do Cadastramento Ambiental Rural – CAR
do Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS (Vide ANEXO 8.3).
Entre outras providências adotadas, em seu artigo 10 a lei estadual dispensa o licenciamento
ambiental de todos os empreendimentos que sejam classificados como atividades agrícolas e/ou
pastoris no estado do Tocantins.
Assim, de acordo com a lei estadual, o proprietário ou possuidor rural que espontaneamente
requerer inscrição no CAR não pode ser autuado com base nas Leis Estaduais 261, de 20 de
fevereiro de 1991, na Lei 771, de 7 de julho de 1995, na Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, bem como no Decreto Federal nº. 6.514 de 22 de julho de 2008.
Em seu §1º, o artigo aplica-se ao caso de infrações cometidas até 22 de julho de 2008, uma vez
cumpridas as obrigações previstas no Termo de Compromisso – TC celebrado com o
NATURATINS.
No §2º, a formalização do CAR tem efeito suspensivo quanto à cobrança das multas aplicadas
em decorrência das infrações anteriormente cometidas, exceto na hipótese de processos com
julgamento definitivo na esfera administrativa.
No §3º, cumprido integralmente o TC, nos prazos e condições estabelecidos, as multas aplicadas
são convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente.
No §4º, o disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de sanções administrativas de
apreensão e embargo originadas por descumprimento de acordos celebrados ou ainda na
ocorrência de nova infração ambiental anteriormente levantada.

5.2.4 Usos Possíveis em Reserva Legal (Lei 12.651/2012)
A atual versão do Código Florestal, a Lei 12.651 (de 2012) estabelece novos critérios para a
Reserva Legal, flexibilizando as possibilidades de uso, porém mantendo o propósito principal de
conservar a vegetação natural em suas características e funções ecológicas essenciais. Ressaltase que “conservação” é um conceito diferente de “preservação”, este sim muito mais restritivo
à presença humana. Conservar pressupõe modos de uso sustentável dos recursos, que garantam
a reprodução das espécies nativas.
A mudança de maior destaque no conceito de Reserva Legal dado pela Lei 12.651 se observa na
introdução da função de assegurar “uso econômico de modo sustentável”, nos termos do art.
2º, inciso III, da Lei 12.651/12:
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a

100

Plano de Manejo - Reserva Legal
da Associação Planalto, Campos Lindos - TO

reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade,
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.
O conceito de Reserva Legal traz em si o maior desafio colocado à espécie humana, desde as
primeiras manifestações mundiais de preocupação com o esgotamento dos recursos naturais
resultante do modo hegemônico de uso da terra, baseado na exclusão da biodiversidade natural
para ocupação de vastas áreas com poucas espécies de interesse econômico, em geral exóticas
ao ambiente natural ocupado.
O Projeto Agrícola Campos Lindos foi estabelecido sob este modelo hegemônico de uso da terra,
com a substituição dos cerrados e florestas naturais por extensas monoculturas mecanizadas de
espécies exóticas (soja e milho principalmente). Iniciativas de “uso econômico sustentável dos
recursos naturais” não fazem parte deste empreendimento do agronegócio, voltado para a
exportação de produtos agrícolas, restando essa perspectiva de uso sustentável dos recursos
naturais somente para as Áreas de Reserva Legal, inclusive em Condomínio.
No entanto, a Lei 12.651 não define modos e critérios aplicáveis para “uso econômico de modo
sustentável” da Reserva Legal. Apenas insere alguns conceitos que permeiam este propósito. No
inciso VII do art. 2º consta o conceito de manejo sustentável, que aponta para um vasto universo
de conhecimento técnico-científico necessário para subsidiar o que seria este manejo.
VII - manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção de
benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de
sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou
alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos
produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços.
O desafio técnico-científico está colocado no entendimento do que sejam e como manter os
“mecanismos de sustentação do ecossistema” com uso econômico, o que também envolve o
conhecimento empírico dos tradicionais usuários dos recursos naturais, reconhecido de certo
modo pela Lei 12.651/2012 no conceito de “exploração agroflorestal sustentável”, também
inserido no art. 2º, no inciso IX, referente ao que a Lei define como critérios de interesse social:
IX (b) - exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou
posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não
descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da
área.
Os critérios mais próximos do que seria uma utilização “sustentável” dos recursos naturais na
Reserva Legal são apresentados pela Lei 12.651/2012 nos artigos 20, 21, 22 e 23. O único
parâmetro quantitativo determinado pela Lei está no art. 23 e refere-se a um limite de extração
de madeira sem finalidade comercial, apenas para consumo próprio.
Art. 20. No manejo sustentável da vegetação florestal da Reserva Legal, serão
adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável sem
propósito comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para
exploração florestal com propósito comercial.
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Art. 21. É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós,
folhas e sementes, devendo-se observar:
I - os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando
houver;
II - a época de maturação dos frutos e sementes;
III - técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da
espécie coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós,
bulbos, bambus e raízes.
Art. 22. O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal com propósito
comercial depende de autorização do órgão competente e deverá atender as
seguintes diretrizes e orientações:
I - não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da
vegetação nativa da área;
II - assegurar a manutenção da diversidade das espécies;
III - conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que
favoreçam a regeneração de espécies nativas.
Art. 23. O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito
comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos
competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a
motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20
(vinte) metros cúbicos.
É interessante observar ainda que, no art. 24, a Lei 12.651 determina os mesmos critérios dos
art. 21, 22 e 23 para o manejo florestal em áreas fora de Reserva Legal.
Ainda no contexto das definições da Lei 12.651/2012, cabe destacar os critérios do Regime de
Proteção da Reserva Legal, estabelecidos no art. 17:
Art. 17. A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo
proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado.
§ 1o - Admite-se a exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo
sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do SISNAMA, de acordo
com as modalidades previstas no art. 20.
§ 2o - Para fins de manejo de Reserva Legal na pequena propriedade ou posse rural
familiar, os órgãos integrantes do SISNAMA deverão estabelecer procedimentos
simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo.
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Observa-se que o art. 17 remete ao SISNAMA a avaliação e aprovação (ou não) da exploração
econômica em Reserva Legal e o estabelecimento de procedimentos para elaboração de plano
de manejo nos casos de RL em pequena propriedade ou posse rural familiar, sempre mediante
práticas de manejo sustentável.
Cabe ressaltar que o § 2º do art. 17 não se aplica a este Plano de Manejo, tendo em vista que as
áreas de Reserva Legal objeto deste Plano estão ocupadas por famílias tradicionais mas
pertencem a proprietários de terras da Associação Planalto, condição esta não prevista na Lei
12.651. Do mesmo modo, também não se aplicam a essas áreas de Reserva Legal outros
dispositivos da Lei que reduzem as exigências quanto à recuperação de Reserva Legal e de Áreas
de Preservação Permanente em pequena propriedade ou posse rural familiar, em especial
naquelas áreas de ocupação consolidada antes de 22 de julho de 2008, tratadas pela Lei de modo
diferenciado.
Em síntese, do ponto de vista dos conceitos e critérios para uso sustentável da Reserva Legal,
estabelecidos na Lei 12.651/2012, entende-se que é necessário investir continuamente no
conhecimento técnico-científico para o entendimento dos mecanismos de sustentação dos
ecossistemas existentes nas áreas de Reserva Legal da Associação Planalto, visando estabelecer
e aprimorar continuamente os modos de uso sustentável dos recursos naturais nessas áreas.

5.2.5 Condições Atuais Indicativas de Ajuste Entre Uso e Sustentabilidade
Confrontando-se os critérios da Lei 12.651/2012 com as condições atuais de ocupação e uso nas
áreas de Reserva Legal da Associação Planalto, é possível identificar aspectos que podem
favorecer e aspectos que podem prejudicar as perspectivas de sustentabilidade no uso dos
recursos naturais nessas áreas, como subsídio para as diretrizes e ações do Plano de Manejo.
 Consumo local, doméstico e familiar
Conforme visto nos relatos das oficinas participativas, as atividades de produção (roças,
pomares e pastos) das famílias ocupantes das ARL e entorno são voltadas principalmente para
o consumo próprio, com poucos excedentes comercializados localmente.
A sustentabilidade dessas formas de uso da terra depende da extensão que ocupam, dos
períodos de pousio (se garantem ou não a regeneração dos ecossistemas) e dos métodos de
abertura, preparo, cultivo e colheita. Quanto mais exposto o solo, maiores os riscos de erosão e
perda de resiliência (capacidade de recuperação à condição anterior).
A questão mais crítica, frente aos conceitos da legislação, está no fato de que a abertura de
áreas para cultivo e criação de gado pressupõe a supressão da vegetação nativa, o que não é
permitido em áreas de Reserva Legal. Por outro lado, na medida em que sejam pequenas áreas
e se pratique um rodízio, pelo sistema de pousio, essas áreas de uso podem equivaler à própria
dinâmica natural de abertura de clareiras na vegetação por ação de raios, tempestades e ventos
fortes, comuns em regiões tropicais e que fazem parte do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas
florestais.
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Somente com um estudo mais aprofundado, se pode avaliar os impactos dessas formas de uso
em pequena escala, para a manutenção da biodiversidade e funções ecológicas dos
ecossistemas afetados.
 Uso de produtos florestais
As famílias que ocupam a região já fazem uso de alguns frutos, folhas, raízes e outros produtos
não-madeireiros e madeireiros da vegetação natural. Conforme visto no item anterior, os
conceitos e critérios referentes aos usos em Reserva Legal dados pela Lei 12.651/2012 permitem
o uso desses produtos sob determinadas condições que não afetem a manutenção dos
ecossistemas.
Tal como em relação ao uso com lavouras e pastos, é necessário investir no conhecimento
técnico-científico para incentivar o uso de produtos florestais não-madeireiros que, inclusive,
possam gerar renda para as famílias, além do consumo doméstico.
A melhor alternativa para a sustentabilidade socioambiental da ocupação e uso de Reserva Legal
está no uso doméstico e comercial de produtos florestais não-madeireiros. Há projetos em
desenvolvimento no país visando estes usos, destacando-se os trabalhos da Embrapa - Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, com pesquisa e apoio a experiências de manejo e uso
sustentável dos frutos do cerrado (ver indicações no item de Diretrizes).
 Queimadas
Conforme apontado no diagnóstico, as queimadas são muito frequentes e afetam grandes áreas
na região. Nos limites das ARL, as queimadas devem ser evitadas e rigorosamente controladas
nos locais em que possam ser utilizadas, se permitidas pelos órgãos ambientais.
 Extensão da vegetação natural e da ocupação em ARL
O mapeamento da cobertura vegetal e uso do solo nas áreas de Reserva Legal da Associação
Planalto mostrou que a vegetação natural ocupa 80% da área total de Reservas e que as áreas
de ocupação e uso direto das famílias tradicionais, nos limites das ARL, representam apenas 6%
da área total, sendo mais expressiva na RC 1-6 (14%) e não observada nas RC 02, 04 e 44.
No gráfico a seguir, foram agrupadas as classes que apresentam vegetação natural mais
desenvolvida (a partir do estágio médio de regeneração). Observa-se que a Reserva melhor
conservada é a RC 04. As áreas de vegetação em estágio inicial de regeneração foram
destacadas, tendo em vista sua condição de maior vulnerabilidade às queimadas e os possíveis
usos adicionais como pastos “naturais” em parte destas.
O cenário apresentado neste gráfico é indicativo de que, embora a maior parte das ARL esteja
coberta por vegetação natural, a manutenção desta vegetação demanda maior esforço na
prevenção e controle das queimadas e em práticas de incentivo à regeneração natural,
prioritariamente nas RC 1-2, 1-3, 1-4 e 02. Também devem ser devolvidas para a regeneração
natural e/ou para usos sustentáveis aquelas áreas ocupadas com monoculturas.
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Figura 5.2.5-1: Principais formas de cobertura vegetal e uso das Áreas de
Reserva Legal em Condomínio, em percentuais das áreas das classes em
relação às áreas totais das ARL.

5.3 DIRETRIZES E AÇÕES DE PLANEJAMENTO
Com base nos resultados dos estudos de diagnóstico, foram delineadas diretrizes gerais e
respectivas ações de curto prazo (5 anos), que visam orientar a Associação Planalto e as
comunidades tradicionais na busca por atingir o objetivo maior deste Plano de Manejo, a longo
prazo. Ao final deste primeiro período de ações, o Plano deverá ser revisado e ajustado para
novo período de diretrizes e ações.
Para cada diretriz apresentada a seguir, foram definidas ações em linhas gerais. Na época de
execução, essas ações deverão ser planejadas e orçadas detalhadamente.

5.3.1 Cadastro dos Ocupantes das ARL e Entornos
As oficinas participativas realizadas para o diagnóstico forneceram um conhecimento básico
sobre os modos de sobrevivência, usos dos recursos naturais e problemas principais das
comunidades que habitam as ARL e entorno. No entanto, o prazo e as condições disponíveis
para a realização do diagnóstico não comportavam um levantamento detalhado de dados das
ocupações, uma a uma. Este levantamento deverá ser realizado para a obtenção de um cadastro
completo dos ocupantes, com a localização exata das habitações e das áreas por estes utilizadas,
registrada por coordenadas geográficas ou UTM obtidas com aparelho GPS de boa precisão.
Em cada ocupação, deverão ser levantados dados completos de identificação dos ocupantes:
nome, idade, parentescos, escolaridade, há quanto tempo reside ou utiliza o local, onde residia
anteriormente, etc. Em relação aos modos de uso e produção para consumo e comercialização,
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deverão ser registrados dados de identificação e dados quantitativos de cada ocupação: quais
produtos, área utilizada (ha) com pomar, produção agrícola e pecuária, insumos utilizados, etc.
Todas as áreas de ocupação e uso deverão ser registradas em fotografias e vídeos, bem como
as condições dos recursos hídricos utilizados em rios e poços.
Na fase de detalhamento das ações para este cadastramento, deverão ser elaboradas planilhas
com as especificações dos dados a serem levantados em cada ocupação.

5.3.2 Levantamento Topográfico e Produção de Carta de Detalhe
As bases cartográficas disponíveis estão em escala regional e, portanto, não apresentam o nível
de detalhe necessário para identificação de aspectos importantes para a gestão das ARL,
principalmente quanto aos corpos hídricos e à topografia e declividade dos terrenos, que
permitem delimitar as Áreas de Preservação Permanente - APP, nos termos definidos na Lei
12.651/2012.
Nos dados das ARL registrados no CAR - Cadastro Ambiental Rural, constam APP de cursos
d’água, delimitadas com base na hidrografia. A observação dessa hidrografia e das APP sobre a
imagem do satélite Geoeye, cuja resolução espacial oferece maior escala de visibilidade do
relevo, revela erros grosseiros.
Junto com o mapeamento de cobertura vegetal e uso do solo, para o diagnóstico, foi realizado
também um novo mapeamento dos cursos d’água, que aproxima melhor o trajeto desses, mas
ainda não tem precisão. Os cursos d’água da região são temporários em maioria e mesmo os
rios maiores têm poucos trechos visíveis, a maior parte está sob densa cobertura vegetal.
Portanto, os trajetos dos cursos d’água foram inferidos sobre a imagem do Geoeye, com apoio
das sombras de relevo e das tonalidades que refletem maior umidade. Não tem precisão e não
pode ser considerado para delimitação de APP.
Deverá ser realizado um voo aerofotogramétrico de todas as áreas de Reserva Legal em
condomínio da Associação Planalto, que possa subsidiar a produção de cartas topográficas na
escala de 1:10.000 pelo menos. O mapeamento dos cursos d’água poderá necessitar de
levantamentos de campo.

5.3.3 Estudo de Adequação do Uso Agropecuário nas ARL e Entornos
Este estudo é fundamental para subsidiar um planejamento qualificado da extensão e das
técnicas que podem aplicadas na produção agrícola e na criação de animais nas ARL e entorno
e deverá considerar também os impactos das queimadas e das monoculturas (soja/milho) nas
bacias e sub-bacias hidrográficas ocupadas pelas ARL.
Deverão ser avaliados os impactos dos modos atuais de uso agropecuário e também o potencial
de uso de modos alternativos que possam reduzir os impactos negativos e ampliar as
possibilidades de aproveitamento doméstico e comercial, tais como os sistemas agroflorestais
(consórcio de espécies de ciclo curto com espécies arbustivas e arbóreas, misturadas nativas e
exóticas) e os sistemas de manejo de pastagem sem uso de queimadas.
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Esta avaliação deve considerar os riscos de redução da biodiversidade, contaminação das águas
e erosão dos solos, considerando os riscos de perda de produtividade a médio e longo prazos.
Para esses estudos, a Associação Planalto e representantes das comunidades podem buscar a
possibilidade de parcerias com instituições de pesquisa e extensão nos temas abordados, tais
como a AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia (www.aspta.org.br) que acumula mais de
três décadas de experiência, com equipe técnica qualificada e apoio financeiro de diversas
entidades, capaz de orientar os produtores a uma condição de uso econômico-ecológico dos
recursos naturais.

5.3.4 Estudo de Alternativas de Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Florestais
Entendendo-se por “recursos florestais” prioritariamente os produtos não madeireiros da
vegetação natural (cerrado e florestas). Ao conhecimento empírico das comunidades, deve ser
agregado o conhecimento técnico-científico para otimização do aproveitamento desses
produtos, sem afetar negativamente a conservação dos ecossistemas.
Deverão ser realizados inventários florestais, com análise fitossociológica e fenológica, para
conhecimento da diversidade e distribuição das espécies nativas e seu potencial de uso
sustentável.
Experiências de manejo, uso doméstico e beneficiamento para comercialização dos produtos
florestais deverão ser analisadas e visitadas, para aproveitamento das lições aprendidas na
definição e planejamento de alternativas de uso e manejo das espécies florestais nas ARL e
entornos.
Em uma publicação da Embrapa4, são apontados diversos usos potenciais em Reserva Legal do
Bioma Cerrado, inclusive de manejo da fauna silvestre: aproveitamento alimentar das frutas
nativas; aproveitamento de partes secas para o artesanato; utilização da flora medicinal do
Cerrado; produção de mudas de plantas nativas; criação e manejo de fauna silvestre; produção
de mel (apicultura); turismo ecológico; e utilização da madeira.
A Embrapa Cerrado é uma das instituições que podem ser buscadas como parceiras para apoiar
as pesquisas e experimentações em manejo dos produtos florestais.

5.3.5 Assistência Técnica e Serviços Públicos
Com os estudos sugeridos nos itens anteriores, serão melhor conhecidos as limitações,
potencialidades e demandas mais imediatas de assistência técnica e de serviços públicos, bem
como as possibilidades de atendimento às comunidades nesses aspectos.
A demanda por assistência técnica foi recorrente em todas as reuniões em que as comunidades
participaram.

4

AQUINO, F. de Gois e OLIVEIRA, M. C. de. Reserva Legal no bioma cerrado: uso e preservação. Embrapa
Cerrados, Planaltina/DF, 2006.
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5.3.6 Zoneamento das ARL
Planos de Manejo de Unidades de Conservação costumam contemplar a definição de um
zoneamento, estabelecendo-se diferentes níveis de preservação e uso para cada zona. Este
zoneamento pode ser realizado através de parcerias com órgãos e instituições públicas ou
privadas, de forma a estabelecer de forma inequívoca os parâmetros que irão viabilizar o manejo
da Reserva Legal pelas comunidades tradicionais.
No caso das áreas de Reserva Legal da Associação Planalto é possível definir uma primeira
aproximação de zoneamento, que deverá ser revista e mais detalhada à luz do cadastro dos
ocupantes, da carta topográfica a ser gerada em maior escala e dos estudos a serem realizados
(descritos nos itens anteriores).
Este Zoneamento preliminar está relacionado diretamente às classes do mapa de cobertura
vegetal e uso do solo das ARL, conforme quadro a seguir.
Quadro 5.3.5-1: Zoneamento preliminar definido de acordo com as classes de Cobertura Vegetal e Uso do
Solo nas Áreas de Reserva Legal em Condomínio da Associação Planalto, em Campos Lindos.
Classe de mapeamento

Zonas

Mata/Cerrado - primária ou estágio avançado

Preservação

Mata/Cerrado - estágio médio a avançado
Mata/Cerrado - estágio médio

Regeneração Natural

Mata/Cerrado - estágio inicial

Regeneração Induzida

Uso misto (lavoura, pasto e/ou pomar)
Uso de Baixo Impacto
Campo/pastagem
Monocultura ciclo curto (soja/milho)
Conversão e Recuperação
Desmatada ou Queimada entre Jun2015 e Dez2016

As características e os objetivos de cada zona são descritos a seguir.
 Zona de Preservação
Esta zona compreende as áreas com vegetação natural mais densa e melhor conservadas. Em
geral, são matas de galeria e extensões destas, em grande parte exercem funções ecológicas
primordiais de manutenção da biodiversidade, controle de erosão e proteção das águas.
Considerando o histórico de queimadas ocorridas nas ARL, apresentados nas imagens de satélite
tomadas desde 1985, ressalta-se a importância de preservação integral dessas matas, como
remanescentes de valor único no processo de ocupação e uso do solo da região.
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 Zona de Regeneração Natural
Esta zona compreende as áreas mapeadas como vegetação natural em estágio médio de
regeneração e ocupa o maior percentual das ARL, entre as outras classes do mapeamento (33%).
São áreas mais vulneráveis à ocorrência de queimadas e devem ser protegidas para que o
processo de regeneração natural possa evoluir para estágio avançado.
 Zona de Regeneração Induzida
A vegetação desta zona foi identificada em estágio inicial de regeneração, apresenta a
fisionomia de menor densidade, em maior parte de cerrado ralo ou campo cerrado. Dado o
processo histórico de ocupação da região, pode ser inferido que sejam áreas resultantes de
queimadas recentes, acidentais ou intencionais, e que podem estar sendo parcialmente
utilizadas para pastoreio de gado.
Assim, além de demandar um suporte à regeneração, com plantios de espécies nativas
adequadas, essas áreas podem ser em parte utilizadas em experimentos silvopastoris, ou seja,
para o consórcio de espécies arbóreas nativas e exóticas úteis (fruto, madeira, etc.) e espécies
herbáceas e arbustivas de pastoreio.
 Zona de Uso de Baixo Impacto
O novo Código Florestal considera, entre as atividades de “baixo impacto ambiental” (art. 2º,
inciso X, da Lei 12.561/2012), algumas das atividades de subsistência das famílias tradicionais
que ocupam as ARL e entornos: construção de moradias e cercas, coleta de produtos não
madeireiros, plantios de espécies nativas, exploração agroflorestal e manejo florestal
sustentável.
As formas de uso e produção das comunidades ocupam pequena parte das ARL (6%) e, conforme
previsto, serão estudadas quanto aos impactos ambientais, com vistas a atender a esta
classificação, de baixo impacto, promovendo-se métodos e técnicas de adequação dos usos a
critérios de sustentabilidade socioambiental.
 Zona de Conversão e Recuperação
Esta zona compreende as áreas de monoculturas (soja/milho) que invadiram os limites das ARL
e as áreas recém queimadas ou desmatadas, que deverão ser convertidas para áreas de
recuperação da vegetação natural.
Esta zona passa pela desocupação de eventuais atividades que não tenham relação com as
atividades tradicionais e comunitárias das famílias diagnosticadas no Termo de Ajustamento de
Conduta.
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5.3.7 Aprovação do CAR
Como medida de curto prazo, recomenda-se realizar a delimitação das Áreas de Reserva Legal,
o que será possível após a análise e aprovação (homologação) do CAR junto ao órgão
competente integrante do SISNAMA, no caso, o NATURATINS.
A aprovação do CAR é fundamental para que a área possa ser delimitada e permita que todas as
partes envolvidas com o Plano de Manejo da Reserva Legal possam conhecer de fato os limites
da área e as atividades desenvolvidas na mesma, ou seja, se as atividades desenvolvidas na
região estão dentro ou no entorno da reserva, inclusive as moradias das famílias tradicionais.
É preciso destacar que, além de viabilizar a subsistência e a progressão socioeconômica de modo
ecologicamente sustentável, para as famílias tradicionais da Serra do Centro, o presente
trabalho pretende viabilizar que os Cadastros Ambientais Rurais (CAR) dos produtores da
Associação Planalto seja aprovado (homologado). Caso contrário, todo o esforço realizado até o
presente perde o sentido, do ponto de vista dos associados.
Como a legislação específica não prevê o desenvolvimento de atividades produtivas em ARL,
com exceção do Manejo Florestal Sustentável, e no mesmo sentido, diferencia as áreas de ARL
cuja vegetação se encontra em estágio clímax ou em avançado estágio de regeneração, de
outras situações, é óbvio que as áreas ocupadas pelas atividades de subsistência das famílias
tradicionais serão evidenciadas como Áreas de Reserva Legal Alteradas (ARLA).
No procedimento convencional, o proprietário seria chamado para aderir ao Programa de
Regularização Ambiental (PRA), previsto na Lei 12.651/12 e Dec. 7.830/12.
O PRA - Programa de Regularização Ambiental é o conjunto de ações ou iniciativas a serem
desenvolvidas por proprietários e posseiros rurais com o objetivo de adequar e promover a
regularização ambiental (Art. 9º, Dec. 7.830/12).
Ainda segundo o mesmo instrumento legal, são instrumentos do Programa de Regularização
Ambiental:
I - o Cadastro Ambiental Rural - CAR;
II - o termo de compromisso;
III - o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas; e,
IV - as Cotas de Reserva Ambiental - CRA, quando couber (Art. 9º, §único, Dec. 7.830/12).
Portanto, a solução para a regularização tanto do CAR dos associados da PLANALTO como a
regularização das ocupações das famílias tradicionais é a inscrição do imóvel rural no CAR e a
adesão ao PRA, devendo esta adesão ser requerida pelas famílias tradicionais.
Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do SISNAMA, no
caso o NATURATINS, convocará o possuidor para assinar o termo de compromisso, que
constituirá título executivo extrajudicial (Art. 59, §3º, Lei 12.651/12).
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No período da implantação do PRA, bem como após a adesão do interessado ao PRA, e enquanto
estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser
autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular
de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito (Art. 59,
§4º, Lei 12.651/12).
A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das
infrações mencionadas no item anterior e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no
termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e
condições neles estabelecidos, as eventuais multas referidas neste artigo serão consideradas
como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA (Art. 59,
§5º, Lei 12.651/12).
A assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse rural perante o
órgão ambiental competente, suspenderá a punibilidade dos crimes previstos nos arts. 38
(Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em
formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção), 39 (Cortar árvores em floresta
considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente), e
48 (Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação) da
Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, enquanto o termo estiver sendo cumprido (Art. 60, Lei
12.651/12).
Segundo a legislação que estabelece o PRA, a recomposição da reserva legal consolidada a ser
explorada pelas famílias tradicionais deverá atender os critérios estipulados pelo órgão
competente do SISNAMA e ser concluída em até vinte anos, abrangendo, a cada dois anos, no
mínimo um décimo da área total necessária à sua complementação (Art. 16, §1º, Dec. 7.830/12),
e poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas e exóticas, em sistema
agroflorestal, observados os seguintes parâmetros: (Art. 18, Dec. 7.830/12)
I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência
regional; e
II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a cinquenta por cento da área
total a ser recuperada.
O proprietário ou possuidor de imóvel rural que optar por recompor a reserva legal com
utilização do plantio intercalado de espécies exóticas terá direito a sua exploração econômica
(Art. 18, §único, Dec. 7.830/12), sendo facultado ao proprietário ou possuidor de imóvel rural,
o uso alternativo do solo da área necessária à recomposição ou regeneração da Reserva Legal,
resguardada a área da parcela mínima definida no Termo de Compromisso que já tenha sido ou
que esteja sendo recomposta ou regenerada, devendo adotar boas práticas agronômicas com
vistas à conservação do solo e água (Art. 16, §2º, Dec. 7.830/12).
Em relação à recomposição das Áreas de Preservação Permanente, esta poderá ser feita, isolada
ou conjuntamente, pelos seguintes métodos:
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I - condução de regeneração natural de espécies nativas;
II - plantio de espécies nativas;
III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies
nativas; e
IV - plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas de
ocorrência regional, em até cinquenta por cento da área total a ser recomposta, no caso dos
imóveis considerados como pequena propriedade ou posse rural familiar, até 4 módulos (Art.
61-A, §13º, Lei 12.651/12 e Art. 19, Dec. 7.830/12).
Para os rios de qualquer largura, nas APPs ficam autorizadas a continuidade das atividades
agrossilvipastoris, ecoturismo e turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de
2008 (Art. 61-A). A largura da mata ciliar a ser recuperada, para imóveis até 1 módulo fiscal,
independentemente da largura do rio, é de 5 metros. A largura da mata ciliar é contada a partir
da borda da calha do leito regular
Finalmente, ainda de acordo com a legislação que estabelece o PRA, será admitida a
manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, de
ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, desde que não estejam em
área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas. (Art. 61-A, §12º)
Portanto, os mecanismos para a análise e aprovação do CAR dos imóveis pertencentes aos
proprietários associados à PLANALTO estão previstos na legislação e podem ser aplicados ao
caso específico descrito no presente estudo.

5.3.8 Delimitação da ARL
Os limites da Reserva Legal podem ser materializados através de diversas técnicas, entre elas
podemos destacar o uso de aceiros, que permitirão o acesso e combate a eventuais incêndios
florestais, bem como permitirão a fiscalização de sua integridade, ou mesmo a instalação de
cercas adequadas a permitir a passagem da fauna silvestre mas evitar que o gado presente na
área se utilize da reserva nas zonas onde está prática não será permitida.
No mesmo sentido, é fundamental delimitar a Zona de Uso de Baixo Impacto, onde serão
desenvolvidas as atividades de subsistência das famílias tradicionais que ocupam as ARL e
entorno para construção de moradias, plantios de espécies exóticas e nativas, exploração
agroflorestal e manejo de pastagens, de forma individualizada.
As eventuais áreas de pastagens naturais utilizadas de forma coletiva também deverão ser
identificadas e delimitadas por cercas.
Apesar do uso e produção das comunidades ocuparem pequena parte das ARL (6%), estima-se
que cada família tradicional deva contar com a possibilidade de explorar uma área suficiente
para a sua subsistência e a geração de excedentes que colabore para a geração de renda.
Para definir qual seria área a ser ocupada por cada família tradicional, de forma individual,
buscou-se o conceito de Módulo Fiscal introduzido pela Lei nº 6.746/79, que altera o Estatuto
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da Terra (Lei 4.504/64), a norma que regula os direitos e obrigações relativos à imóveis rurais,
para os fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola nacional.
O Módulo Fiscal é uma unidade de medida de área (expressa em hectares) fixada para cada
município, uma vez que leva em conta as particularidades locais como (art. 50, Lei 4.504/64): o
tipo de exploração predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura
temporária, pecuária ou florestal); a renda obtida com esta exploração predominante; outras
explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam expressivas em
função da renda ou da área utilizada; e o conceito de propriedade familiar (art 4º, II, Lei
4.504/64).
O Módulo Fiscal corresponde à área mínima necessária a uma propriedade rural para que sua
exploração seja economicamente viável. O tamanho do módulo fiscal para cada município está
fixado através de Instruções Especiais (IE) expedidas pelo INCRA.
De acordo com a Lei nº 8.629/93, no art. 4º, II, o módulo fiscal também é parâmetro para a
classificação fundiária do imóvel rural quanto a sua dimensão, sendo entendido como
minifúndio o imóvel rural de área inferior a 1 (um) módulo fiscal; pequena propriedade o imóvel
rural de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais; média propriedade
aquele de área compreendida entre 4 (quatro) e 15 (quinze) módulos fiscais; e grande
propriedade com área superior a 15 (quinze) módulos fiscais.
Para fins do Código Florestal (Lei 12.651/12), o módulo fiscal é fundamental na determinação
da área passível de exploração dentro de Áreas de Preservação Permanente (e áreas
consolidadas nesta categoria), além da eventual responsabilidade pela recomposição da
vegetação.
Segundo o Sistema Nacional de Cadastro Rural do INCRA – Índices Básicos de 2013, o Módulo
Fiscal para o município de Campos Lindos, no Tocantins, é de 80 hectares. A partir desta área,
aplicou-se os seguintes critérios para definir o tamanho da área útil a ser ocupada e delimitada
para cada família tradicional:
1. Áreas de Reserva Legal (ARL): As áreas rurais situadas no bioma Cerrado no Estado do
Tocantins (Amazônia Legal) devem estabelecer como Área de Reserva Legal o
equivalente a 35% de suas dimensões.
2. Áreas de Reserva Legal Suplementar (ARLS): As áreas a serem convertidas nos imóveis
rurais que possuírem espécies nativas protegidas de corte poderão fazê-lo desde que
considerem estabelecer Áreas de Reserva Legal Suplementar até o limite de 10%, de
acordo com inventário florestal (CONAMA/TO 07/2005).
3. Áreas de Preservação Permanente (APP): A quantidade de APP varia muito de
propriedade para propriedade em função dos recursos hídricos disponíveis na
propriedade. Contudo, de forma metodológica, estimou-se, para este caso, uma média
de 5% das áreas para preservação permanente em função de córregos, rios e lagos
naturais.
Considerando as premissas apresentadas, e que as áreas em Zona de Uso de Baixo Impacto estão
inseridas em Área de Reserva Legal, não faz muito sentido aplicar o critério de estabelecer novas
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obrigações de ARL, ARLS e APP. Na prática, estas áreas podem ser desconsideradas, já que não
seriam passíveis de utilização.
Portanto, as áreas para uso individualizado nas Zonas de Uso de Baixo Impacto podem ser
limitadas, a princípio, a 40 hectares por família, obtido a partir do Módulo Fiscal do município
de Campos Lindos, subtraindo-se os percentuais relativos ao que seria exigível em um imóvel
rural convencional de pequeno porte, como ARL, ARLS e APP (35%, 10% e 5%).
Esta área poderá ser demarcada e eventualmente delimitada por cerca para facilitar a
exploração individual, inclusive para atividades de criação de animais, e permitir a
individualização de eventuais condutas inadequadas por parte das respectivas famílias
tradicionais.
Importante destacar que as atividades tradicionais não estarão limitadas à esta área, já que
outras práticas sustentáveis, como o extrativismo de produtos não-madeireiros, poderão ser
desenvolvidas em outras zonas da Reserva Legal, de forma individualizada ou em condomínio.
Porém, as práticas menos sustentáveis, ou seja, agricultura de subsistência com espécies
exóticas, criação de aves e animais, entre outras, deverão estar restritas à estas áreas individuas,
com exceção às eventuais pastagens naturais manejadas, identificadas, delimitadas e
exploradas de forma comunitária.

5.3.9 Formalização das Ocupações
Uma característica marcante da área objeto do presente estudo é a propriedade particular da
Área de Reserva Legal a ser manejada, de forma sustentável, pelas famílias tradicionais.
O formato proposto pelo TAC firmado junto ao Ministério Público Federal é inédito no Brasil e,
portanto, apresenta-se como um desafio que, se transposto, poderá abrir inúmeras
possibilidades de utilização sustentável dos recursos naturais em Reserva Legal ou outras áreas
com restrições ambientais de uso.
Contudo, do ponto de vista legal, a situação fundiária não será alterada, ou seja, os produtores
da Associação Planalto continuarão a ser os detentores dos títulos de propriedade das Áreas de
Reserva Legal. Isto significa que as famílias tradicionais, pelo menos neste momento, não
deverão adquirir direitos que fundamentem futuras ações de usucapião ou semelhantes, ou o
direito de transferir suas ocupações a terceiros, salvo através de sucessão familiar.
Assim, é necessário que o poder público interveniente, no caso o NATURATINS, promova a
identificação através de documentos públicos, entre eles eventualmente o PRA e o CAR, que
sejam suficientes para que as famílias tradicionais que usufruirão do manejo da área possam
adquirir a segurança necessária para resguardar seu investimentos em benfeitorias e melhorias,
bem como acessar a recursos públicos como assistência técnica, benefícios e financiamentos,
que viabilizem a sua progressão socioeconômica.
De forma diversa, não será possível obter os resultados que as partes intervenientes almejam
obter com a elaboração, evolução e aplicação deste Plano de Manejo e eventuais documentos
subsequentes produzidos com o mesmo objetivo.
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6

CONCLUSÕES

O desafio de elaborar um Plano de Manejo para a Área de Reserva Legal em Condomínio da
Associação Planalto e possibilitar seu manejo sustentável, por parte das famílias tradicionais
oriundas de ocupações históricas na Serra do Centro, favorecendo a convivência em harmonia
destas famílias com os recursos naturais e os produtores de grãos atraídos pelo Projeto Campos
Lindos, do Governo do Tocantins, trouxe bastante apreensão à equipe técnica envolvida.
Afinal, não se trata apenas de uma propositura inédita, no sentido de viabilizar a permanência
de famílias e atividades tradicionais em Área de Reserva Legal, cuja a legislação é essencialmente
restritiva, mas de encontrar formas de promover a sua subsistência e a progressão
socioeconômica.
A partir do diagnóstico da área e do conhecimento trocado com as famílias foi possível trazer
para a realidade um planejamento que, pela convicção adquirida pela equipe técnica envolvida,
é passível de ser executado. Há grandes desafios ainda neste caminho, mas passos importantes
foram dados no sentido de se diminuírem significativamente os conflitos, ou mesmo encerralos.
Persiste o entendimento que o presente trabalho não é definitivo, mas sim dinâmico, como toda
a situação aqui retratada. Porém, é o início de uma solução viável, e para a qual é possível
adicionar infinitas contribuições futuras a partir das discussões das ações aqui pensadas e
sugeridas.
Portanto este Plano de Manejo deve ser discutido com todas as partes envolvidas, no sentido
de se estabelecer um pacto pela sua execução, e eventualmente, para sua evolução, em especial
às comunidade de famílias tradicionais da Serra do Centro.
Certamente todos os profissionais envolvidos na elaboração deste documento estarão
disponíveis para discutir e rever conceitos, se necessário. Contudo, prevalece o sentimento do
dever cumprido, ainda que este dever signifique apenas o primeiro passo para um futuro de
harmonia e desenvolvimento humano, tanto das famílias tradicionais da Serra do Centro como
para toda a população do município de Campos Lindos, na região noroeste do Estado do
Tocantins.
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9.1

ANEXOS
CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS LINDOS

- LEI Nº 498, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1992.
Publicado no Diário Oficial nº 191. Altera os artigos 1º e 4º da Lei 251 de 20 de fevereiro de 1991
e dá outras providências.
O Governador do Estado do Tocantins, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O artigo 1º da Lei nº 251 de 20 de fevereiro de 1991, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1º. Ficam criados os Municípios a seguir relacionados, com os respectivos limites e
confrontações:
VIII - MUNICÍPIO DE CAMPOS LINDOS:
Desmembrado do município de Goiatins, limitando-se com:
a) COM O ESTADO DO MARANHÃO:
Começa na barra do Rio Formiga, no Rio Manoel Alves Grande; daí, sobe pelo Rio Manoel Alves
Grande, até sua cabeceira, na Chapada das Mangabeiras; daí, segue em rumo sul, até a cabeceira
do Rio Bonito;
b) COM O MUNICÍPIO DE RECURSOLÂNDIA:
Começa na Chapada das Mangabeiras, na cabeceira do Rio Bonito; daí, desce pelo Rio Bonito,
até sua barra no Rio Vermelho; daí, desce pelo Rio Vermelho até a barra do Rio Gameleira
Grande;
c) COM O MUNICÍPIO DE GOIATINS:
Começa na barra do Rio Gameleira Grande no Rio Vermelho; daí, desce pelo Rio Vermelho até
a barra do ribeirão Tabuleiro; daí, sobe pelo ribeirão Tabuleiro até a barra do Córrego Retiro;
daí, sobe pelo Córrego Retiro até a barra do Córrego Palestino; daí, sobe Córrego Palestino até
sua cabeceira; daí, segue no rumo de 46º30'00"NE, até a cabeceira do Córrego Formoso; daí,
desce pelo Córrego Formoso até sua barra no Rio Formiga; daí, desce pelo Rio Formiga até sua
barra no Rio Manoel Alves Grande; ponto inicial destes limites;
Art. 3º. A instalação dos municípios de que trata esta Lei, dar-se-á em 1º de janeiro de
1993, com a posse dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em 03 de Outubro de 1992.
Art. 4º. Até que seja votada a lei orgânica destes municípios, aplicar-se-á, a partir de sua
instalação, a lei orgânica do município de origem, no que couber.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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Palácio Araguaia, em Palmas, aos 21 dias do mês de Dezembro de 1992, 171º da Independência,
104º da República e 4º do Estado.
MOISÉS NOGUEIRA AVELINO
Governador do Estado
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9.2

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO

DECRETO Nº 436, de 8 de maio de 1997.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terras que especifica, revoga
o Decreto nº 315, de 30 de agosto de 1996 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e consoante o disposto
no art. 40, inciso III da Constituição do Estado, combinado com os arts. 2º, 5º, alínea "e" e 6º do
Decreto nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e com os arts. 2º e 3º, inciso XVI, da Lei nº 87, de 27
de outubro de 1989, e CONSIDERANDO que o Decreto nº 315, de 30 de agosto de 1996 declarou
de utilidade pública três áreas de terras, todas localizadas no Loteamento Fazenda Santa
Catarina, situado no Município de Campos Lindos, neste Estado, destinando-as para dar
continuidade ao Subprograma de Promoção e Diversificação da Produção Vegetal e Animal no
Estado do Tocantins, que tem por finalidade processar a implantação do Pólo de Produção de
Grãos e Frutas de forma cooperativa, visando a atingir os mercados nacional, internacional e
estrangeiro, tornando terras consideradas improdutivas em produtivas;
CONSIDERANDO, ainda, que se faz necessário ampliar as atividades do mencionado
Subprograma, de forma a permitir não só o aumento da produção de grãos do Estado, mas,
também, a implantação de agroindústrias, ampliando a possibilidade de introdução, de novas
tecnologias e do aprimoramento das condições de vida da população;
CONSIDERANDO, finalmente, que contiguamente às áreas de terras de que trata aquele o
Decreto existe, ainda, uma outra, bastante propícia às necessidades anteriormente
mencionadas, e que, embora agricultável, encontra-se ociosa,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terras, com
aproximadamente 105.590,8653 ha (cento e cinco mil, quinhentos e noventa hectares, oitenta
e seis ares e cinquenta e três centiares), localizada no Município de Campos Lindos -TO,
constituída por parte do Loteamento denominado Fazenda Santa Catarina, com os seguintes
limites e confrontações: começa no marco M-01, cravado na confrontação do Lote 24 e margem
esquerda do Rio Manoel Alves Grande; daí, segue rio acima, confrontando com o Estado do
Maranhão até a barra do Ribeirão dos Porcos com o Rio Manoel Alves Grande; daí, segue o
Ribeirão dos Porcos acima e confrontando com Terras Devolutas até o marco M-02, cravado na
margem direita do referido ribeirão; daí, segue no rumo e distância de 31°34'32” SE - 4.549,30
metros até o marco M-03, cravado no alto da Chapada das Mangabeiras; daí, segue pela referida
chapada até o marco M-04, também cravado no alto da chapada e no alto da Serra da Cangalha;
daí, segue por esta serra e confrontando com a Fazenda Santo Antônio 1ª e 2ª Etapas até o
marco M05, cravado na cabeceira do Ribeirão Formiga e na confrontação do Lote 08; daí, segue
por este lote, pela serra, no rumo de 07°35'00" NW e distância de 5.750,00 metros até o marco
M-06, cravado no alto da serra e na confrontação do Lote 29; daí, segue por este lote e pela
referida serra, nos seguintes rumos e distâncias: 76°07'00" NE - 5.085,00 metros, 03°04'00" NE
- 6.005,00 metros, passando pelo marco M-07, indo até o marco M-08, cravado no alto da
referida serra e na confrontação do Lote 28; daí, segue por este lote, no rumo de 75°03'00" NE
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e distância de 1.150,00 metros até o marco M-09, cravado na confrontação do Lote 27; daí,
segue por este lote no rumo e distância de 75°03'00" NE - 6.600,00 metros, até o marco M-10,
cravado na confrontação do Lote 26; daí, segue por este lote nos seguintes rumos e distâncias:
75°03'00" NE - 4.180,00 metros, 55°36'00" NE - 5.678,00 metros, passando pelo marco M-11,
indo até o marco M-12, cravado na confrontação do Lote 24; daí, segue por este lote no rumo e
distância de 55°36'00" NE - 6.005,00 metros até o marco M-01, ponto onde começou a descrição
do perímetro.
Art. 2º Ao Instituto de Terras do Estado do Tocantins- ITERTINS, com o apoio da ProcuradoriaGeral do Estado, compete as providências administrativas ou judiciais necessárias à efetivação
da desapropriação de que trata o presente Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 315, de 30
de agosto de 1996.
Palácio Araguaia, em Palmas, aos 8 dias do mês de maio de 1997, 176º da Independência, 109º
da República e 9º do Estado.
JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador
Murilo Sérgio da Silva Neto
Secretário-Chefe da Casa Civil
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9.3 PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADE E ATIVIDADE RURAL - TOLEGAL.
LEI Nº 2.713, DE 9 DE MAIO DE 2013.
Publicada no Diário Oficial nº 3.876
Institui o Programa de Adequação Ambiental de Propriedade e Atividade Rural – TO-LEGAL, e
adota outras providências.
O Governador do Estado do Tocantins
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º É criado o Programa de Adequação Ambiental de Propriedade e Atividade Rural - TOLEGAL com o objetivo de promover a regularização das propriedades e posses rurais inserindoas no sistema do Cadastramento Ambiental Rural – CAR do Instituto Natureza do Tocantins –
NATURATINS.
Art. 2º O proprietário ou possuidor rural que espontaneamente requerer inscrição no CAR não
pode ser autuado com base nas Leis Estaduais 261, de 20 de fevereiro de 1991, e 771, de 7 de
julho de 1995, e na Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, bem como no Decreto Federal
nº. 6.514 de 22 de julho de 2008.
§1º O disposto neste artigo aplica-se ao caso de infração cometida até o dia 22 de julho de 2008,
uma vez cumpridas as obrigações previstas no Termo de Compromisso – TC celebrado com o
NATURATINS.
§2º A formalização do CAR tem efeito suspensivo quanto à cobrança das multas aplicadas em
decorrência das infrações anteriormente cometidas, exceto na hipótese de processos com
julgamento definitivo na esfera administrativa.
§3º Cumprido integralmente o TC, nos prazos e condições estabelecidos, as multas aplicadas são
convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente.
§4º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de sanções administrativas de apreensão
e embargo originadas por descumprimento de acordos celebrados ou ainda na ocorrência de
nova infração ambiental anteriormente levantada.
CAPÍTULO II
DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADE E ATIVIDADE RURAIS
Art. 3º São atos e procedimentos administrativos, para fins de regularização ambiental de
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propriedade e atividade rurais:
I - O CAR;
II - O TC;
III - O Manual de Controle Ambiental de Atividade Agropecuária – MCA.
Seção I
Do Cadastro Ambiental Rural – CAR
Art. 4º O CAR consiste no registro da propriedade rural no Sistema de Controle e Monitoramento
Ambiental do NATURATINS com a finalidade de avaliar a situação do uso do solo.
§1º O CAR tem por fim:
I - Quantificar o passivo e o ativo florestais da propriedade relacionados à obrigatoriedade de
manutenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal;
II - Identificar as atividades desenvolvidas na propriedade rural em áreas já convertidas.
§2º O CAR é o instrumento definidor das obrigações e dos prazos do TC.
§3º Os ativos e os passivos florestais identificados no CAR são objeto de monitoramento anual
por parte do NATURATINS.
§4º O desmatamento das áreas sem autorização implica a suspensão imediata dos benefícios
do Programa TO-LEGAL e as correspondentes sanções administrativas e criminais.
§5º O CAR é requisito para a quantificação de serviços ambientais gerados pelos Ativos florestais
e pode constituir objeto de remuneração em favor do proprietário rural mediante programas e
políticas específicas.
§6º O NATURATINS, mediante montagem de banco de dados georreferenciado do CAR, pode
estabelecer procedimentos aptos a assegurar a locação e demarcação das reservas legais das
propriedades, com vistas à conectividade de vegetação natural, à formação de corredores
ecológicos e de fluxo gênico.
Art. 5º O registro das propriedades rurais no CAR formaliza-se:
I - Para os casos em que não haja remanescente de vegetação nativa ou em regeneração
suficiente para abrigar a Área de Reserva Legal – ARL, mediante:
a) preenchimento de formulário de caracterização da propriedade, atividades e proprietário,
fornecido pelo NATURATINS;
b) apresentação de cópias dos documentos pessoais do proprietário ou possuidor, do
comprovante de justa posse ou certidão atualizada da matrícula do imóvel rural;
c) apresentação de mapa georreferenciado, com equipamento de Sistema de Posicionamento
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Global – GPS de navegação, da propriedade rural contendo as seguintes informações de uso do
solo:
1. Área da Propriedade Rural – APR, compreendendo o limite total da propriedade, contendo
todas as matrículas ou posses;
2. Área de Vegetação Natural Remanescente – AR, compreendendo os limites das áreas cobertas
por vegetação nativa, intacta ou em estágio de regeneração;
3. Área de Uso Alternativo – AUA, compreendendo os limites das áreas desmatadas, degradadas,
cultivadas ou aproveitadas no interior da propriedade;
4. Área de Preservação Permanente – APP, compreendendo os limites físicos e geográficos,
definidos em lei, da área de preservação permanente, alterada ou não.
II - Para os casos em que haja remanescente de vegetação nativa, ou em regeneração, ou
alternativa para alocação de reserva legal, mediante os documentos relacionados no inciso I
deste artigo, e mais a apresentação da Área de Reserva Legal – ARL, compreendendo os limites
físicos e geográficos da área.
§1º Os mapas, com as respectivas interpretações de uso do solo das propriedades, devem ser
elaborados a partir de imagens de satélite, disponibilizadas ou reconhecidas pelo NATURATINS
e de levantamentos de campo.
§2º O diagnóstico da situação ambiental da propriedade é realizado por meio da validação e
cruzamento dos dados, de modo a identificar os passivos de reservas legais e as áreas de
preservação permanente alteradas.
§3º Após o protocolo, o interessado deve suspender toda atividade nas APP e ARL que possa
comprometer o processo de regeneração.
§4º O CAR é apresentado por propriedade rural, independentemente do número de matrículas
que a compõe, garantida a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos
mapeamentos realizados.
§5º As especificações técnicas do mapeamento a ser apresentado são estabelecidas em ato
administrativo do NATURATINS.
Art. 6º O CAR, com efeito meramente declaratório da situação ambiental do imóvel, não
constitui prova da posse ou propriedade nem autoriza desmatamento ou aproveitamento
florestal.
§1º O proprietário ou possuidor e o responsável técnico respondem administrativa, civil e
penalmente pelas declarações prestadas no CAR, em caso de inexatidão das informações, salvo
a hipótese de retificação promovida, espontaneamente, no respectivo cadastro.
§2º O CAR tem caráter permanente, devendo ser atualizado sempre que houver alteração na
situação física, legal ou de utilização do imóvel rural.
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Seção II
Do Termo de Compromisso – TC
Art. 7º O TC tem a finalidade de estabelecer condições e prazos para o cumprimento das
exigências legais destinadas à regularização ambiental da propriedade rural.
§1º O TC deve estipular obrigações para o atendimento das exigências destinadas à
regularização tempestiva da Reserva Legal, não excedendo a:
I - Três anos, no caso de propriedades com mais de três mil hectares;
II - Quatro anos, no caso de propriedades com mais de quinhentos, até três mil hectares;
III - Cinco anos, no caso de propriedades de até quinhentos hectares. §2º Na formalização do
TC, em caso de necessidade de recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva
legal, o interessado deve apresentar:
I - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD ou aderir às técnicas de recuperação
estabelecidas em Manuais aprovados pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA;
II - Relatórios de monitoramento dos processos de recuperação, com Periodicidade definida pelo
COEMA.
Art. 8º O CAR e o TC são instrumentos de controle ambiental, reconhecidos para fins de
concessão de crédito rural.
Seção III
Do Manual de Controle Ambiental de Atividade Agropecuária – MCA
Art. 9º O MCA, elaborado e aprovado pelo COEMA, é instrumento de orientação, esclarecimento
e procedimentos técnicos sobre:
I - Conservação e manejo do solo;
II - Uso adequado de defensivos agrícolas;
III - Disposição de resíduos sólidos;
IV - Tratamento e destino final de efluentes;
V - Armazenamento e destinação de substâncias perigosas.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 10. São dispensadas do licenciamento ambiental as atividades agrossilvipastoris.
Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo não exime o proprietário rural das
obrigações estabelecidas:
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I - Na Lei Federal 9.433, de 8 de janeiro de 1997, Política Nacional de Recursos Hídricos, quanto
aos casos de outorga para o uso de recursos hídricos ou intervenção em corpos hídricos;
II - Na Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, Código Florestal, quanto ao disposto em seu
art. 26.
Art. 11. Os procedimentos para regularização dos imóveis rurais com áreas consolidadas,
subutilizadas, degradadas ou com necessidade de supressão vegetal são os que constam do
Anexo I a esta Lei.
Art. 12. O Anexo VIII à Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar com as Tabelas IA e I-B, respectivamente, alterada e incluída na conformidade do Anexo II a esta Lei.
Art. 13. A Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 102-C. ...................................................................................................
I - Certificado do Cadastro Ambiental Rural - CCAR, atesta a regularização da propriedade rural,
nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012;
............................................................................................................................................
VII -Termo de Compromisso de Regularização Futura da Propriedade Rural, firma o compromisso
com vistas à regularização da propriedade rural, nos termos da Legislação vigente;
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Art. 102-D. ..............................................................................................................
...........................................................................................................................
I - Projeto do Cadastro Ambiental Rural, apresentado para emissão do CCAR;
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Art. 102-F. ...........................................................................................................
I - CCAR, AEF, AQC, CCRF e ADUR, calculados de acordo com os índices, fórmula e valores
constantes nas Tabelas I-A e I-B do Anexo VIII a esta Lei;
....................................................................................................................................
§1º Os valores de que trata o caput deste artigo são calculados separadamente por meio das
fórmulas e dos coeficientes previstos no Anexo VIII a esta Lei, de acordo com o ato
administrativo requerido, à exceção dos estabelecidos na Tabela I-B deste mencionado anexo.
..............................................................................................................................” (NR)
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Art. 14. Revogam-se:
I - As Leis 2.476, de 8 de julho de 2011, e 2.634, de 15 de outubro de 2012;
II - Os incisos V e VI do art. 102-C da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Araguaia, em Palmas, aos 9 dias do mês de maio de 2013; 192º da Independência, 125º
da República e 25º do Estado.
JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado
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9.4

ATA E TAC ASSINADOS

9.5 DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Reunião com representantes das comunidades

Oficinas
Oficina 1- Comunidade Passagem de Areia
Oficina 2- Comunidade Sítio
Oficina 3- Comunidade Primavera
Oficina 4- Comunidades Raposo e Ribeirão Dantas

9.6 LISTAS DE PRESENÇA NAS REUNIÕES E OFICINAS

9.7 MAPAS DE COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO DAS ARL

