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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
Fonte: SEPLAN (2012 a), Elaborado por STCP (2013) 

1 - INTRODUÇÃO 

O Tocantins e  composto principalmente pelo 
bioma Cerrado (91% do territo rio estadual), 
ale m do Amazo nico em menor escala. De um 
lado, este bioma, no estado, tem sido utilizado 
para a expansa o da fronteira agrí cola, 
causando problemas ambientais. Ale m disso, 
a abertura de rodovias por todo o estado, e o 
incentivo a  ocupaça o do Centro-Oeste 
brasileiro, fizeram com que esses biomas 
entrassem em um processo acelerado de 
desmatamento e conversa o do uso do solo.  

Por outro lado o estado na o possui 
atualmente polí tica florestal adequada e 
atualizada, conforme suas caracterí sticas e 
necessidades. Esse fato pode ser considerado 
hoje o elemento central dos problemas atuais 
vivenciados pelo setor florestal estadual. Uma 
nova polí tica florestal estadual deve 
considerar questo es como justiça e 
participaça o social, modernizaça o e/ou 
ampliaça o de empresas florestais e  atraça o 

de investimentos. Para que o estado pudesse 
definir uma nova polí tica e a elaboraça o de 
um plano florestal, foram conduzidos estudos 
que abrangeram todo o estado do Tocantins, 
com o objetivo de definir diretrizes visando 
promover o desenvolvimento florestal de 
forma sustenta vel. 

Em Maio de 2013, foi contratada pela 
SEMADES (Secretaria do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustenta vel do Estado do 
Tocantins), atrave s de processo licitato rio, 
empresa de consultoria especializada no 
setor florestal (STCP Engenharia de Projetos 
Ltda.) para realizar os estudos necessa rios 
para a Reformulaça o da Polí tica Estadual de 
Florestas e Elaboraça o do Plano Estadual de 
Florestas do Tocantins - PEF/TO. O trabalho 
resultou na consolidaça o de uma proposta 
para a nova Polí tica e um Plano Florestal para 
o estado. 

2 – DIAGNÓSTICO ESTADUAL 

2.1 – Características Físicas, Bióticas e 
Antrópicas 

O Tocantins possui uma a rea de 27,7 milho es 
de hectares, distribuí dos em 139 municí pios, 
tendo como sua capital a cidade de Palmas. O 
relevo e  bastante plano, e o estado possui 
78% de seu territo rio com declividades 
menores que 10%, o que facilita a 
mecanizaça o das atividades agrí colas e 
florestais. Apresenta, em 33% de sua 
superfí cie, solos profundos com boa 
permeabilidade e presença de camada 
orga nica, considerados favora veis ao cultivo 
florestal.  

O estado apresenta clima tropical, com 
temperaturas anuais entre 25 e 27°C e 
intensidade de chuvas me dia anual entre 
1.000 e 2.200 mm anuais. Tais caracterí sticas 
permitem o cultivo de diferentes espe cies 
florestais. A vegetaça o natural ocupava 67% 
da a rea do estado em 2012, sendo em sua 
maioria composta pelo Cerrado. As a reas 
cobertas por pastagens somavam 29% da 
superfí cie estadual, as a reas destinadas ao 
uso agrí cola eram 3%, e os plantios florestais 



 

 

18 

 

alcançavam apenas 0,3% do territo rio 
tocantinense. 

O estado do Tocantins contava em 2011 com 
uma a rea de quase 84 mil ha de plantios 
florestais, incluindo plantios para fins 
madeireiros (97%) e na o madeireiros (3%). A 
espe cie mais plantada e  o eucalipto, com 
aproximadamente 76 mil hectares (91% da 
a rea total). Atualmente o estado possui mais 
de 55 mil imo veis rurais (14,4 milho es de ha), 
com tamanho me dio de 260 ha. Os imo veis 
rurais certificados somam pouco mais de 2,8 
mil (4,6 milho es de ha). Em 2012, os preços 
de terras no Tocantins situavam-se entre R$ 
350-1.200/ha (a reas de cerrado). Em a reas 
de pastagens, os preços estavam R$ 950-
3.700/ha e em a reas de agricultura os valores 
alcançavam patamares superiores (entre R$ 
3.800 e 9.100/ha). 

Em 2011 havia mais de 14,5 mil quilo metros 
de rodovias estaduais e federais no Tocantins, 
sendo 46% deles, pavimentados. O estado e  
cortado por 810 km da Ferrovia Norte Sul 
(FNS). Seus dois grandes rios (Tocantins e 
Araguaia) possuem elevado potencial para 
transporte hidrovia rio, embora estejam 
pouco operacionais atualmente. A produça o 
de energia ele trica no Tocantins e  de 23,7 
milho es de MWh, dos quais 93% sa o 
exportados a outros estados. 

O PIB do estado foi de R$ 17,2 bilho es em 
2010, com um crescimento me dio de 6,8% 
a.a., superior a  me dia nacional entre 2004 e 
2010. O agronego cio foi a principal alavanca 
desse crescimento e o PIB per capita era de 
R$ 12,5 mil em 2010. A populaça o do 
Tocantins somava 1,4 milha o de habitantes 
em 2012, com um total de 5 habitantes/km². 

2.2 - Aspectos Legais e Institucionais 

Depois de realizado um diagno stico das 
normas que se aplicam ao setor florestal, no 
contexto internacional, nacional, e estadual, 
concluiu-se que alguns ajustes eram 
necessa rios na legislaça o estadual, no sentido 
de compatibilizaça o com o Novo Co digo 
Florestal Brasileiro (Lei Federal 12.651/12) e 
outras normas legais nacionais e 
internacionais.  

O estado, do ponto de vista das instituiço es, 
no que compete a  gesta o de polí ticas 
florestais e ambientais na esfera federal, tem 
vinculaço es com o IBAMA, ICMBio, SFB, ANA, 
INCRA e SUDAM, entre outras. No plano 
estadual, as principais instituiço es envolvidas 
sa o SEMADES, SEAGRO, SEDECTI, SEFAZ, 
SEINFRA, SEPLAN, NATURATINS e 
RURALTINS. 

Entre os potenciais agentes financiadores do 
setor florestal no estado esta o BASA, BNDES e 
FINEP, que oferecem cre ditos a custos baixos 
e compatí veis com a atividade florestal. No 
entanto, o acesso aos financiamentos por 
parte da maioria dos produtores e  limitado 
pela ause ncia de documentaça o (tí tulos) na 
maior parte das propriedades rurais do 
estado.  

2.3 - Setor Florestal do Tocantins 

 Produtos Madeireiros 

Em 2012 o Brasil produziu 89 milho es de m³ 
de lenha. Neste mesmo ano o Tocantins 
produziu 1 milha o m³, muito pouco em 
relaça o a  produça o nacional, no entanto pode 
ser considerado um volume substancial por 
ser todo ele baseado em florestas nativas. A 
produça o total de madeira em tora para uso 
industrial no Brasil foi de 252 milho es de m³, 
em 2012. A produça o do Tocantins 
representou apenas 0,1% da produça o 
nacional, sendo tambe m todo ele com origem 
em florestas nativas.  

O Brasil em 2012 produziu 26,8 milho es de 
mdc de carva o vegetal. A produça o do 
Tocantins e  irrelevante frente a  do Brasil e na 
maioria teve origem em florestas nativas 
(0,2% do total nacional). No Brasil, 
atualmente a maior parte da produça o de 
mo veis utiliza como mate ria prima os paine is 
de madeira (MDF, MDP e outros), cuja 
produça o se concentra nos estados do Sul e 
do Sudeste. No Tocantins existem poucas 
indu strias produtoras de mo veis, geralmente 
microempresas utilizando como mate ria-
prima principalmente madeira serrada de 
florestas nativas, vinda de outros estados da 
regia o. 
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 Produtos N~o Madeireiros 

Em 2011, a produça o total de frutos de açaí  
no Brasil foi de 215 mil toneladas. No 
Tocantins, mesmo sendo o oitavo maior 
produtor em 2011, a quantidade produzida 
foi bastante pequena e muito pouco 
representativa sobre o total. Em 2012, a 
produça o total de fibra de buriti no Brasil foi 
de 803 toneladas. No estado do Tocantins 
produziu-se em me dia 1 tonelada/ano entre 
2000 e 2009. Desde enta o na o tem sido 
registrada mais produça o no estado. 

Em 2011, a produça o total de ame ndoa de 
babaçu no Brasil foi de 102 mil toneladas. A 
produça o do Tocantins, terceiro maior 
produtor neste ano, representou apenas 0,4% 
do total. Em 2011, a produça o total de 
ame ndoa de pequi no Brasil foi de pouco mais 
de 7 mil toneladas. Mesmo sendo uma espe cie 
nativa e abundante no estado, a produça o do 
Tocantins e  muito pequena, com apenas 
0,04% do total nacional. 

Em 2011, a produça o total de la tex de 
seringueira no Brasil foi de 274 mil toneladas. 
A produça o do Tocantins e  rudimentar, e o 
estado e  apenas o 9º produtor, responsa vel 
por 0,8% do total nacional. A situaça o deve 
mostrar outro panorama, pois nos dias de 
hoje a SEAGRO/TO esta  levando a cabo o 
“Projeto de Estruturaça o de Polos de 
Produça o de Seringueira”, o qual tem 
prestado assiste ncia te cnica para a ampliaça o 
dos plantios no estado. A a rea plantada vem 
aumentando, e a  medida que os plantios 
amadurecerem a produça o do estado tende a 
aumentar. 

3 - ESTUDOS VOLTADOS AO SETOR 
FLORESTAL 

3.1 - Áreas Aptas { Atividade Florestal 

Os resultados indicam que o Tocantins possui 
ampla extensa o de terras com aptida o ao 
plantio florestal, em especial para eucalipto, 
teca e seringueira. O mapeamento revelou 
uma superfí cie de a reas aptas a  silvicultura da 
ordem de 11,9 milho es de hectares 
distribuí dos por todo o estado.  

3.2 - Tecnologia Florestal  

O ge nero Eucalyptus e  nativo da Oceania e 
possui cerca de 700 espe cies descritas, a 
maioria de origem australiana. No Brasil, seu 
ciclo de produça o na maior parte dos casos e  
de 7 anos. A madeira se adapta aos mais 
diferentes usos industriais e possui ampla 
aceitaça o no mercado. No Tocantins as 
principais espe cies de eucalipto atualmente 
plantadas sa o o E. grandis, E. brassiana, E. 
urophylla, E. camaldulensis e E. tereticornis. Ja  
existe uma significativa produça o de mudas 
do ge nero em ní vel estadual. 

A teca (Tectona grandis) e  origina ria das 
florestas tropicais do Sudeste Asia tico. Sua 
madeira possui grande demanda no mercado 
de PMVA, sendo utilizada como mo veis, pisos 
(assoalho, parquet), molduras, decoraça o 
interior e exterior, e na construça o naval. No 
Tocantins, os produtores te m optado pela 
compra de mudas selecionadas do estado do 
Mato Grosso, mantendo apenas viveiros de 
espera por pouco tempo antes do plantio. Seu 
ciclo de produça o e  em geral de 25 anos. 

Natural da regia o amazo nica, a seringueira 
(Hevea brasiliensis) e  utilizada para a 
produça o de la tex, a qual pode-se prolongar 
desde os 7 ate  35 anos de idade da a rvore. Os 
produtores no Tocantins utilizam mudas 
clonais, adquiridas de viveiros localizados 
fora do Estado devido a  care ncia de viveiros 
comerciais desta espe cie no estado. A 
produça o de la tex bruto (coa gulo) e  
comercializada para intermedia rios que 
compram o produto nas pro prias fazendas 
produtoras e negociam com usinas de 
beneficiamento localizadas, na maioria em 
Goia s e Sa o Paulo. 

O manejo florestal sustenta vel (MFS) para fins 
madeireiros e  realizado por comunidades ou 
por produtores florestais independentes. As 
atividades te cnicas do manejo florestal 
madeireiro esta o divididas em duas grandes 
etapas: manejo da pre -colheita, e colheita 
florestal sustenta vel. No entanto, atualmente 
na o existe produça o madeireira significante a 
partir das espe cies oriundas de manejo 
sustenta vel no estado. No Tocantins a 
madeira nativa e  utilizada quase que 



 

 

20 

 

exclusivamente como lenha destinada ao 
consumo dome stico, proveniente de 
autorizaço es de supressa o de vegetaça o para 
a implantaça o de pastagens e plantios 
agrí colas.  

O babaçu (Attalaea spp.) apresenta ampla 
dispersa o natural no Brasil, ocorrendo em 
quase todos os estados das regio es Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. O babaçu ocorre 
abertamente em planí cies e em a reas de baixa 
declividade, em va rios tipos de solo. Seu 
manejo possui como principais atividades: (i) 
desbaste e seleça o de palmeiras; (ii) coleta do 
coco babaçu; (iii) transporte; (iv) quebra do 
coco. 

O pequizeiro (Caryocar brasiliense) e  uma 
a rvore de me dio porte, tí pica do bioma 
Cerrado, cujos frutos sa o chamados de pequi. 
Sua ame ndoa possui grande potencial para 
alimentaça o, comercializaça o e para produça o 
de o leo. 

3.3 - Tecnologia Industrial  

No Tocantins a indu stria de serrados e  
inexpressiva, seja para processamento de 
madeira nativa quanto plantada. O 
desenvolvimento desse tipo de indu stria vai 
depender, entre outros fatores, da oferta de 
mate ria-prima adequada. Tal mate ria-prima 
tera  origem nos plantios florestais ja  
estabelecidos e a serem plantados para este 
fim, assim como tambe m de investimentos 
em unidades com tecnologia adequada para 
desenvolver o mercado regional e competir 
nos mercados nacional e internacional. 

No Tocantins existem pequenas unidades de 
produça o de madeira preservada de 
eucalipto, que e  comercializada no mercado 
regional de acordo com a demanda local, se 
constituindo principalmente em postes e 
moiro es. De forma geral, a tecnologia adotada 
e  similar a das outras unidades operando no 
Brasil. 

No Tocantins existem unidades produtoras de 
carva o para fins industriais (indu stria 
sideru rgica). A produça o esta  voltada para 
atender o consumo de carva o no polo 
sideru rgico de Maraba  e outros localizados na 
regia o da Ferrovia de Caraja s. As unidades 

produtoras do Norte do estado utilizam 
madeira de florestas plantadas de eucalipto, o 
que e  uma tende ncia crescente. A tecnologia 
adotada na produça o de carva o em Tocantins 
e  de fornos do tipo retangular, de maior 
capacidade de produça o. 

A madeira pode ser usada como fonte 
energe tica na secagem e processamento de 
gra os, nas indu strias de cimento, alimentos, 
bebidas e te xtil, na produça o e energia em 
termoele tricas, e outras. Nestes casos a 
madeira pode ser utilizada na forma de lenha 
ou cavacos. A tende ncia e  que no Tocantins 
aumente a demanda de madeira para energia 
proveniente de plantios de eucalipto. 

O la tex e  geralmente processado como 
borracha natural, que serve como mate ria 
prima para a indu stria de componentes de 
borracha (pneus, luvas, outros). No Tocantins, 
o processamento do la tex em borracha 
natural ainda deve ser introduzido. 
Atualmente os produtores tem que enviar sua 
produça o de la tex para ser processado em 
outros estados, principalmente Sa o Paulo, 
Goia s e Bahia. 

A utilizaça o do coco do babaçu pode ser de 
forma integral. O mais comum e  o o leo de 
babaçu, obtido da ame ndoa, que e  esmagada. 
O material restante e  transformado em 
farinha para alimento animal. O caroço do 
babaçu pode ser carvoejado para uso como 
energia ou como carva o ativado.  

O pequi pode ser simplesmente processado e 
assim aumentar sua durabilidade e 
possibilidade de estocagem, bem como 
agregar maior valor a produça o. O 
processamento do pequi permite no mí nimo a 
obtença o dos seguintes produtos: (i) caroços; 
(ii) polpa; (iii) farinha; (iv) ame ndoa.  

3.4 – Mercado Estadual 

Este estudo cobriu, ale m do mercado estadual 
aqui apresentado, o mercado internacional e 
o mercado nacional. No suma rio executivo, 
apresentam-se apenas informaço es do 
mercado estadual. Mais a frente neste 
documento podem ser observados em 
detalhes aspectos do mercado internacional e 
nacional. 
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 Produtos Madeireiros  

O eucalipto e  a espe cie mais cultivada no 
estado. As empresas mais importantes 
presentes na regia o sul do Tocantins sa o 
BRAXCEL e JAMP, e na regia o norte a ECO 
BRASIL FLORESTAS, SUZANO, 
INTERNATIONAL PAPER, e SINOBRA S. Os 
plantios de teca no Tocantins sa o manejados 
em rotaço es de 25 anos ou mais. Destinam-se 
a  indu stria de produtos de valor agregado, 
como a de mo veis e outros produtos 
remanufaturados. A principal empresa 
investidora e  a NOBLEINVEST. Na o existe 
informaça o detalhada sobre a produça o de 
madeira de florestas nativas. A madeira nativa 
utilizada na forma de serrados e para outros 
produtos no Tocantins e  proveniente, em sua 
grande maioria, especialmente do estado do 
Para . 

 Produtos N~o Madeireiros  

A seringueira e  a principal espe cie florestal 
na o madeireira cultivada no Tocantins. 
Pore m, devido a  ause ncia de unidades 
industriais processadoras de la tex, a 
produça o do estado tem sido enviada 
principalmente para Sa o Paulo, Bahia e Goia s, 
onde o produto e  processado. Outra espe cie 
na o madeireira relevante para o Tocantins e  o 
babaçu. Tal espe cie ocorre espontaneamente 
em praticamente todo o estado, sendo mais 
abundante na regia o Norte. Em 
Tocantino polis localiza-se a TOBASA, que 
produz a partir do babaçu: carva o granulado 
ativado, o leo bruto, o leo clarificado, 
endocarpo (vendido como lenha), torta e 
saba o.  

4 – NOVA POLÍTICA ESTADUAL DE 
FLORESTAS E PLANO ESTADUAL DE 
FLORESTAS (PEF/TO) 

4.1 – Nova Política Estadual de 
Florestas 

A proposta da nova Polí tica Estadual de 
Florestas do Estado do Tocantins foi 
estruturada a partir das varia veis que 
compo em o conceito de desenvolvimento 
sustenta vel: (i) social; (ii) ambiental-florestal; 

e (iii) econo mica. Assim, a estrutura 
preliminar foi pautada em tais temas, 
considerados os eixos estrate gicos da polí tica. 

As alternativas de tratativa dos recursos 
florestais (conservaça o e proteça o) foram 
consideradas em um eixo transversal, 
integrado aos demais eixos estrate gicos 
propostos, fundamentais para o e xito dos 
resultados esperados. 

No curto ou me dio prazo, a Nova Polí tica 
Estadual de Florestas tera  um marco 
regulato rio consolidado (Minuta de Projeto 
de Lei), um Plano Estadual de Florestas 
(PEF/TO), e respectivos Plano de Extensa o e 
Plano de Capacitaça o Florestal. O Projeto de 
Lei da nova Polí tica Estadual de Florestas 
pode ser observado no Anexo I deste 
documento. Este e  composto por 13 capí tulos 
e seço es, totalizando 74 artigos.  

Os capí tulos tratam dos seguintes temas: 
disposiço es gerais, APPs e a reas consolidadas, 
RL e a reas consolidadas, cadastro ambiental 
rural (CAR), programa de regularizaça o 
ambiental (PRA/TO), cota de reserva 
ambiental (CRA), pequena propriedade ou 
posse, PEF/TO, FEF, exploraça o sustenta vel, 
proibiça o do uso de fogo e controle de 
ince ndios, reposiça o florestal, florestas 
plantadas, silvicultura e disposiço es 
transito rias. 

4.2 – PEF/TO 

A estrate gia proposta para o desenvolvimento 
do PEF/TO considera dois componentes 
ba sicos, quais sejam:  

i. Ampliação da oferta sustentável de 
matéria prima a partir do manejo de 
florestas nativas e de plantios florestais 
de alta produtividade, e; 

ii. Estabelecimento de base industrial 
competitiva e diversificada para 
agregar valor e resultados e atender ao 
mercado nacional e internacional. 

A coordenaça o da implementaça o do PEF/TO 
estara  a cargo da SEMADES em parceria com 
o NATURATINS, SEAGRO e RURALTINS. Foi 
sugerida a criaça o de um Grupo de 
Coordenaç~o, que tera  como funça o a 
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coordenaça o geral da implementaça o do 
PEF/TO, inclusive a atraça o e promoça o de 
investimentos.  

Pelo lado da oferta de mate ria prima, as aço es 
principais sa o: (i) ATER/Fomento; (ii) P&D; 
(iii) Capacitaça o de RH; (iv) Regularizaça o 
Fundia ria; (v) Reduça o dos Custos de 
Transaça o; (vi) Promoça o/ Facilitaça o de 
Investimentos. No que se refere a  demanda de 
mate ria prima, as aço es principais sa o: (i) 
Informaço es sobre a Oferta de MP; (ii) 
Mecanismos e Apoio na Facilitaça o de 
Investimentos; (iii) Promoça o de Atraça o de 
Investimentos; (iv) Apoio a Clusters de PMS/ 
PFNM; (v) Infraestruturas de Logí stica e 
Custos; (vi) Estruturas Complementares de 
Logí stica e Reduça o nos Custos. 

O PEF/TO tem um horizonte de planejamento 
de 25 anos. No entanto, para fins de 
cronograma inicial de implementaça o, foi 
estabelecido um perí odo de 10 anos. Este 
perí odo cobre uma grande parte da fase de 
implantaça o da base florestal e do iní cio da 
consolidaça o da implantaça o da estrutura 
industrial.  

Para florestas nativas, a meta de produça o 
sustentada a partir da base florestal prevista 
(1 MM ha de florestas nativas sob PMFS e 
manejo de 200 mil ha de florestas para 
PFNM), e  de 650 mil m3 de madeira em tora 
(PMS) por ano, 350 mil m³ de lenha, e 1 
milha o toneladas de coco de babaçu por ano. 
Para plantaço es florestais, a meta e  a 
produça o sustenta vel (considerando 850 mil 
ha de florestas plantadas) anual de 18,36 
milho es m³ de madeira de processo (celulose, 
paine is reconstituí dos), 8,89 milho es m³ de 
madeira para lenha (energia/ carva o), 1,59 
milha o de metros cu bicos de tora para PMS e 
200 mil toneladas de la tex. 

O PEF/TO considera a possibilidade de 
estabelecer uma estrutura industrial 
diversificada. Com base nas metas para 
produça o de mate ria prima o 
desenvolvimento industrial focara  em tre s 
vertentes: madeira para processo (celulose, 
paine is, madeira/energia), cluster de PMS 
(serrados, laminados/outros), e indu strias de 
PFNM (borracha natural, o leo de babaçu).  

Os investimentos relacionados a  gesta o do 
plano e implementaça o das aço es devera o ser 
assumidos pelo Governo de Tocantins. A 
maior parte dos investimentos a serem 
alocados esta  na implantaça o da base 
florestal e industrial, que devera o ser entre 
R$ 15 e R$ 20 bilho es, e assumidos pela 
iniciativa privada. Com isso, estima-se que 
sera o gerados no total aproximadamente 
31.200 empregos diretos. A perspectiva de 
geraça o de renda e  estimada entre R$ 5,5 e R$ 
6,0 bilho es/ano. 

Estima-se que sera o motivados entre R$ 900 
milho es e R$ 1,3 bilha o ao ano de impostos 
federais, estaduais e municipais. O PEF/TO 
originara  ainda aproximadamente R$ 3,0 
bilho es ao ano em divisas, resultantes das 
exportaço es de celulose e produtos de 
madeira so lida. 

Ainda dentro do PEF/TO constam dois 
importantes planos, que foram considerados 
complementares, os quais foram detalhados 
por ocasia o dos estudos e podem ser 
observados mais adiante neste documento. Os 
mesmos sa o: Plano de Criaça o da Extensa o 
Florestal (PCEF) e Plano de Capacitaça o 
Florestal (PCF).  
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1 – INTRODUÇÃO 

O Tocantins e  composto pelos biomas Cerrado 
e Amazo nico, com predomina ncia do 
primeiro (vide figura 1.01), que ocupa 91% 
do territo rio estadual.  

Este bioma, no estado, tem sido utilizado para 
a expansa o da fronteira agrí cola, acarretando 
problemas ambientais devido a polí ticas 
pouco eficientes de conservaça o e manejo dos 
recursos naturais. Ale m disso, a abertura de 
rodovias por todo o estado e o incentivo a  
ocupaça o do Centro-Oeste brasileiro, fizeram 
com que os biomas entrassem em um 
processo acelerado de desmatamento e 
conversa o do uso do solo.  

De outro lado o estado carece atualmente de 
uma polí tica florestal e ambiental adequada e 
bem ajustada as suas caracterí sticas e 
necessidades, pautada pela justiça e 
participaça o, contemplando a modernizaça o 
e/ou a ampliaça o de empresas florestais. Esta 
falta de polí tica se constitui hoje no elemento 
central dos problemas atuais observados pelo 
setor florestal estadual. 

Para que o estado pudesse definir uma nova 
polí tica e um plano florestal, foi necessa ria a 
conduça o de estudos que abrangessem o 
estado do Tocantins como um todo, 
objetivando o desenvolvimento florestal de 
forma sustenta vel. 

De forma que em Maio de 2013, foi 
contratada pela SEMADES, a empresa de 
consultoria STCP Engenharia de Projetos 
Ltda., especializada no setor florestal,  para 
realizar estudos visando a Reformulaça o da 
Polí tica Estadual de Florestas e Elaboraça o do 
Plano Estadual de Florestas do Tocantins - 
PEF/TO.  

Ao final do trabalho validou-se e consolidou-
se uma proposta para a nova Polí tica e um 
Plano Florestal para o Tocantins.  

 

 

 

 

Figura 1.01 – Principais Biomas do Tocantins 

 

Fonte: SEPLAN (2012 a), Elaborado por STCP (2013) 
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2 – FASES E PRODUTOS 

O trabalho foi dividido em tre s (3) fases, 
tendo sido gerados um total de dez (10) 
produtos (relato rios). A tabela 2.01 resume as 
fases vencidas durante o desenvolvimento do 
trabalho, os relato rios preparados e as 
respectivas datas em que os mesmos foram 
submetidos a  SEMADES. 

Tabela 2.01 – Fases do Trabalho, Produtos e 
Data de Entrega à SEMADES 

Fase 
Produto 

Data de 
Entrega 

Nú-
mero 

Título 

A - Ana lise 
Integrada, 
Sistematizada 
e Consolidaça o 
do Diagno stico 

1 
Plano de 
Trabalho 

Mai/2013 

2 

Ana lise 
Integrada e 
Consolidaça o do 
Diagno stico 

Dez/2013 

B - Estudos 
Voltados 
para o Setor 
Florestal 

3 
Estudos Voltados 
para o Setor 
Florestal 

Dez/2013 

C - Plano 
Estadual de 
Florestas 

4 
Proposta da 
Nova Polí tica 
Florestal 

Mai/2014 

5 
Proposta 
Preliminar do 
PEF/TO 

Dez/2013 

6 
Proposta Final 
do PEF/TO 

Jul/2014 

7 
Plano de Criaça o 
da Extensa o 
Florestal (PCEF) 

Jun/2014 

8 
Plano de 
Capacitaça o 
Florestal (PCF) 

Jun/2014 

9 
Relato rio 
Sí ntese 

Nov/2014 

10 
Relato rio dos 
Eventos de 
Capacitaça o 

Mar/2014 

11 
Relato rio 
Te cnico 
Final1 

Nov/2014 

1 Presente relato rio 

Fonte: Elaborado por STCP (2014) 

Para a Fase A - Ana lise Integrada, 
Sistematizada e Consolidaça o do Diagno stico, 
foram preparados dois (2) produtos.   

A Fase B previu a preparaça o de apenas um 
(1) relato rio, no qual esta o contidos os 
Estudos Voltados para o Setor Florestal (a reas 
de aptida o florestal, tecnologia florestal e 

industrial, mercado de produtos florestais e 
potencialidades do Tocantins). 

A Fase C – Plano Estadual de Florestas 
considerou a preparaça o de sete (7) outros 
produtos, todos eles direcionados a  
reformulaça o da polí tica florestal, a  
construça o do PEF/TO e planos 
complementares. 

O presente documento e  o “Produto 11 – 
Relato rio Te cnico Final”, que tem como 
objetivo apresentar um resumo de cada um 
dos produtos listados, a  exceça o dos Produtos 
1, 4 e 5.  

 O “Produto 1 – Plano de Trabalho” na o fez 
parte deste documento em funça o de conter 
os elementos de planejamento para a 
realizaça o do trabalho, na o implicando em 
resultados. Os Produtos 4 e 5, 
respectivamente a “Proposta da Nova Polí tica 
Florestal” e a “Proposta Preliminar do 
PEF/TO”, foram verso es preliminares. O 
conteu do contido nesse documento, 
relacionado aos Produtos 4 e 5, baseou-se no 
“Produto 6 - Proposta Final do PEF/TO”, onde 
as verso es preliminares (Produtos 4 e 5) 
foram consolidadas e validadas.  

O Relato rio Te cnico Final aqui apresentado 
destina-se a  divulgaça o dos resultados aos 
agentes diretamente ou indiretamente ligados 
a  nova Polí tica Florestal Estadual e ao 
PEF/TO. 

Dessa forma, os Capí tulos apresentados na 
seque ncia trazem as principais informaço es, 
ana lises, hipo teses e resultados obtidos por 
ocasia o do desenvolvimento do trabalho.  
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3 – ANÁLISE INTEGRADA E 
CONSOLIDAÇÃO DO 
DIAGNÓSTICO 

3.1 – ASPECTOS DO MEIO FÍSICO,  
 BIÓTICO E ANTRÓPICO 

3.1.1 – Meio Físico 

O Tocantins possui uma superfí cie de 27,7 
milho es de hectares, distribuí dos em 139 
municí pios, tendo como sua capital a cidade 
de Palmas, a qual se localiza estrategicamente 
na porça o central do Estado (vide figura 
3.01). O Estado faz divisa com outras 6 
unidades da federaça o (Maranha o, Para , Mato 
Grosso, Bahia, Goia s e Piauí ). Os dez maiores 
municí pios do estado somam 31% da 
superfí cie total do Estado, tendo Formoso do 
Araguaia como o de maior extensa o (1,3 
milha o de ha). 

Figura 3.01 – Estado do Tocantins 

 
Fonte: SEPLAN (2012a), elaborado por STCP (2013) 

O Tocantins possui um relevo bastante plano 
quando comparado com a maioria dos demais 
estados do paí s. A figura 3.02 apresenta uma 
imagem obtida no municí pio de Ponte Alta do 
Tocantins, que e  bastante representativa do 
relevo plano encontrado na maior parte do 

Estado. O Estado possui 78% de seu territo rio 
com declividades menores que 10%, o que 
facilita a mecanizaça o das atividades 
agrí colas e florestais, diminuindo custos e 
aumentando a competitividade. 

Figura 3.02 – Representaç~o do Tipo de Relevo 
Encontrado na maior parte do Tocantins 

 
Foto: STCP (2013) 

A qualidade dos solos influencia 
sobremaneira a produtividade dos cultivos 
agrí colas e florestais. Os solos profundos, com 
boa permeabilidade e presença de camada 
orga nica, considerados mais favora veis ao 
cultivo florestal, ocupam 33% da superfí cie 
do Tocantins (9,2 milho es de ha). 

O apropriado desenvolvimento das florestas 
esta  intrinsicamente ligado a s caracterí sticas 
clima ticas. O Tocantins apresenta clima 
tropical, caracterizado por pouca variaça o nas 
temperaturas anuais (entre 25 e 27°C) e 
relativamente grande amplitude na 
intensidade de chuvas (entre 1.000 e 2.200 
mm anuais). Tais caracterí sticas, do ponto de 
vista clima tico, permitem o cultivo de 
diferentes espe cies florestais, em especial 
aquelas mais cultivadas atualmente no Estado 
(eucalipto, teca e seringueira).  

3.1.2 – Meio Biótico 

 Cobertura Vegetal e Uso do Solo 

A vegetaça o natural ocupa 67% do Tocantins, 
sendo este em sua maior parte coberto por 
Cerrado. Em seguida aparecem as a reas 
cobertas por pastagens, destinadas ao uso 
pecua rio, que em 2012 somavam 29% da 
superfí cie estadual. As a reas destinadas ao 
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uso agrí cola (3%) e a plantios florestais 
(0,3%) eram ainda pouco expressivas, com 
base em dados de 2012. Ha  indicadores de 
que as a reas agrí colas e florestais estejam 
aumentando sua representatividade. 

 Propriedades Rurais 

O Tocantins possui mais de 55 mil imo veis 
rurais, correspondendo a uma a rea de 14,4 
milho es de hectares (vide tabela 3.01).  

Tabela 3.01 – Número de Imóveis Rurais e Área 
Total das Propriedades Rurais do Tocantins 

Classe de  
Tamanho 

Número de Imóveis Área Total 

Unidades % 1.000 ha % 

Pequena 
(<300 ha) 

46.003 83% 2.906 20% 

Me dia (300-
1.125 ha) 

6.897 12% 3.468 24% 

Grande 
(>1.125 ha) 

2.726 5% 8.014 56% 

Total Geral 55.626 100% 14.388 100% 

Fonte: IBGE (2007), adaptado por STCP (2013) 

O tamanho me dio das propriedades e  da 
ordem de 260 hectares, consideravelmente 
superior a quelas localizados em outras 
regio es do paí s, a exemplo do Sudeste e Sul do 
Brasil. As grandes propriedades (>1.125 ha) 
representam 56% da a rea total dos imo veis 
rurais do Estado; no entanto abrangem 
apenas 5% do nu mero de propriedades.  

Com base em dados do INCRA (2013), no 
Tocantins existem 2.867 imo veis rurais 
certificados, isto e , com regularizaça o 
baseada no georreferenciamento e certificada 
pelo INCRA. Estes imo veis ocupam 4,6 
milho es de hectares (33% da a rea dos 
imo veis rurais do Estado). De qualquer forma, 
estes aspectos sa o bastante favora veis para o 
desenvolvimento de projetos florestais de 
me dio e grande porte. 

 Preços de Terras 

Como em todos os demais locais do paí s, os 
preços de terras no Tocantins variam de 
acordo com o tipo de uso do solo e a 
localizaça o. Com base em informaço es de 
2012, os preços observados no Estado 
variaram consideravelmente. Por exemplo, 
em a reas cobertas com cerrado, os valores 

obtidos foram desde R$ 350 ate  1.200/ha. 
Grandes variaço es se observaram tambe m em 
a reas de pastagens (R$ 950 ate  3.700/ha) e 
em a reas de agricultura (R$ 3.800 ate  
9.100/ha). 

 Áreas Especiais  

As a reas especiais sa o dadas pelas Unidades 
de Conservaça o, Terras Indí genas, Territo rios 
Quilombolas e os Assentamentos do INCRA 
(reforma agra ria). O panorama, do ponto de 
vista da localizaça o espacial das a reas 
especiais no Tocantins pode ser observado na 
figura 3.03. 

Figura 3.03 – Áreas Especiais* no Estado do 
Tocantins 

* Unidades de Conservaça o, Terras Indí genas, Territo rios 
Quilombolas, Assentamentos do INCRA 

Fonte: INCRA (2013), SEPLAN (2012a) - elaborado por STCP 
(2013) 

As Unidades de Conservaça o (UCs) sa o 
definidas como as partes do territo rio 
nacional instituí das pelo poder pu blico 
(Municipal, Estadual ou Federal) como a reas 
sob regime especial de administraça o, por 
possuí rem caracterí sticas naturais relevantes, 
a s quais se aplicam garantias de proteça o de 
seus atributos ambientais. No Tocantins as 
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UCs ocupam 14% da a rea total do Estado, 
agrupadas em MN (Monumento Natural), PE 
(Parque Estadual), PN (Parque Nacional), EE 
(Estaça o Ecolo gica), APA (A rea de 
Preservaça o Ambiental), RE (Reserva 
Extrativista) e RPPN (Reserva Particular do 
Patrimo nio Natural). 

As Terras Indí genas (TIs) sa o as a reas 
tradicionalmente ocupadas por í ndios, em 
cara ter permanente, utilizadas para as suas 
atividades produtivas, ale m da preservaça o 
dos recursos ambientais necessa rios ao seu 
bem-estar e para a sua reproduça o fí sica e 
cultural, de acordo com seus usos, costumes e 
tradiço es. Atualmente, esta o delimitadas no 
Tocantins 12 TIs, as quais representam 9% da 
a rea total do eestado. 

As Comunidades Quilombolas sa o grupos 
e tnicos predominantemente constituí dos pela 
populaça o negra rural ou urbana, que se 
definem a partir das relaço es com a terra, o 
parentesco, o territo rio, a ancestralidade, as 
tradiço es e pra ticas culturais pro prias. 
Atualmente ha  no Tocantins 3 Territo rios 
Quilombolas, os quais somam menos de 1% 
da a rea do estado. 

Atrelados a  Reforma Agra ria no paí s, os 320 
assentamentos ja  realizados pelo INCRA no 
Tocantins representam superfí cie de quase 
4% do estado. 

3.1.3 – Meio Antrópico 

 Infraestrutura 

A infraestrutura pode ser definida como todas 
as intervenço es antro picas realizadas no meio 
fí sico para atender a s necessidades das 
populaço es e para dar qualidade de vida aos 
habitantes. As infraestruturas de transporte e 
de energia ele trica sa o bastante importantes 
para o escoamento da produça o e para a 
industrializaça o de diferentes produtos. 
Quanto a  infraestrutura de transporte 
rodovia rio, em 2011 havia mais de 14,5 mil 
quilo metros de rodovias estaduais e federais 
no Tocantins, dos quais menos da metade 
(46%) estavam pavimentados.  

Nota-se atrave s da figura 3.04 que a malha de 
estradas se concentra no centro do estado, 

formando um eixo no sentido norte-sul. 
Quanto a  infraestrutura de transporte 
ferrovia rio, o Tocantins e  atravessado de 
norte a sul pela Ferrovia Norte Sul (FNS). Os 
cerca de 810 km desta ferrovia ja  esta o em 
operaça o no estado. Isto permite uma 
conexa o ferrovia ria desde Palmas, no centro 
do Tocantins, ate  o Porto do Itaqui, no 
Maranha o, e ao restante da rede ferrovia ria 
nacional em direça o a Goia s. O estado do 
Tocantins possui dois grandes rios (Tocantins 
e Araguaia) com alto potencial para o 
transporte hidrovia rio.  

No entanto, a operacionalizaça o do mesmo de 
forma eficiente e com capacidade de atender 
as necessidades do estado depende de 
algumas obras, especialmente de eclusas em 
barragens, que impedem o emprego de 
hidrovias como um dos principais meios de 
transporte do estado. A estrutura 
aeroportua ria do estado do Tocantins totaliza 
62 aero dromos, dois quais mais de 70% sa o 
privados. Ha  uma maior concentraça o de 
aeroportos na porça o oeste do estado, 
principalmente aqueles de domí nio privado.  

Figura 3.04 – Principais Rodovias do Tocantins 

Fonte: SEPLAN (2012a), elaborado por STCP (2013) 

No relativo a  infraestrutura de energia 
ele trica, o Tocantins e  superavita rio. O estado 
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gera e distribui toda a energia usada no seu 
consumo, e ainda exporta 93% de sua 
produça o. Em 2012 o consumo total de 
energia ele trica do Tocantins foi de 1,6 milha o 
de MWh, enquanto a produça o no mesmo ano 
foi de 23,7 milho es de MWh, representando 
um pequeno consumo para uso pro prio, e 
uma grande exportaça o do excedente a outros 
estados. A energia ele trica do estado e  
proveniente principalmente das operaço es 
das UHEs de Luí s Eduardo Magalha es, Peixe, 
Sa o Salvador, Estreito e Isamu Ikeda. 

 Economia 

O Produto Interno Bruto (PIB) representa a 
soma, em valores moneta rios, de todos os 
bens e serviços finais produzidos numa 
determinada regia o durante um perí odo 
determinado. Conforme se observa na figura 
3.05, o PIB do Tocantins passou de R$ 8,3 
bilho es em 2004 para R$ 17,2 bilho es em 
2010, um crescimento me dio de 6,8% a.a. Tal 
crescimento foi superior a  me dia de 4,5% a.a. 
de crescimento do Brasil durante o mesmo 
perí odo. O agronego cio foi o principal indutor 
do crescimento do Tocantins nesse perí odo. 

Figura 3.05 – Evoluç~o do PIB do Tocantins 

 
Fonte: SEPLAN (2013 b), adaptado por STCP (2013) 

Ja  o PIB per capita do Tocantins evoluiu de R$ 
6,6 mil em 2004 para R$ 12,5 mil em 2010, 
um crescimento de 90% durante esse 
perí odo.  

 Social 

A populaça o do Tocantins somava 1,4 milha o 
de habitantes em 2012. Esta se concentra 
especialmente nos municí pios de Palmas, 
Araguaí na e Gurupi, ale m dos diversos 
municí pios que compo e o Bico do Papagaio. 
Entretanto, a densidade demogra fica do 
estado e  baixa, ou seja, em 83% dos 
municí pios a me dia e  de menos de 10 

habitantes/km². Um percentual de 88% da 
populaça o do estado era alfabetizado em 
2011, abaixo da me dia para o Brasil (91%). O 
IDH (I ndice de Desenvolvimento Humano) do 
Tocantins passou de 0,369 para 0,699 entre 
1991 e 2010, um crescimento de mais de 
89%, sendo este valor considerado de 
desenvolvimento humano alto, apesar de 
menor que a me dia para o Brasil (0,730). O 
I ndice de Gini e  uma ferramenta utilizada 
para mensurar o grau de concentraça o de 
renda. O indicador varia entre 0 e 1, de modo 
que os valores mais pro ximos de 0 
representam uma situaça o rumo a  igualdade 
de renda. No Tocantins esse valor foi de 0,531 
em 2010, indicando uma concentraça o de 
renda similar a  me dia do Brasil, de 0,526.  

3.2 – COBERTURA VEGETAL E ÁREAS 
POTENCIAIS À SILVICULTURA 

3.2.1 - Cobertura e Ocupaç~o do Solo 

 Vegetaç~o Natural 

O estado do Tocantins e  composto por dois 
biomas: Cerrado e Amazo nia. O Cerrado e  o 
mais abrangente, correspondendo a 91% da 
a rea do Tocantins (ver figura 3.06).  

Figura 3.06 – Biomas do Tocantins 

Fonte: IBGE (2013), elaborado por STCP (2013) 
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No bioma Cerrado (ver figura 3.07), as 
formaço es fitoecolo gicas de Savana e Floresta 
Estacional Semidecidual sa o as mais 
representativas. Ja  no bioma Amazo nia as 
principais formaço es fitoecolo gicas sa o as 
Florestas Ombro filas (Abertas e Densas).  

A cobertura vegetal atual remanescente e  da 
ordem de 66,5% da a rea do estado, 
totalizando 18,5 milho es de hectares. O 
restante (33,5%) foi convertido a outros usos 
(pastagens, lavouras, a reas urbanas), o 
equivalente a 9,9 milho es de hectares.  

Figura 3.07 – Cerrado no Tocantins 

 
Foto: STCP (2013) 

 Plantios Florestais 

O estado do Tocantins contava em 2011 com 
uma a rea de quase 84 mil hectares de 
plantios florestais (ver tabela 3.02), incluindo 
plantios para fins madeireiros (97%) e na o 
madeireiros (3%).  

Tabela 3.02 – Área dos Plantios Florestais do 
Tocantins (2011) 

Espécie 
Área Plantada  

(ha) 
% 

Eucalipto 75.978 90,9% 

Teca 2.798 3,3% 

Pinus 850 1,0% 

Acácia 650 0,8% 

Guanandi 400 0,5% 

Mogno Africano 89 0,1% 

Paricá 2,5 0,0% 

Subtotal Espécies 
Madeireiras 

80.767 96,6% 

Seringueira 1.840 2,2% 

Pupunha 255 0,3% 

Neem 188 0,2% 

Espécie 
Área Plantada  

(ha) 
% 

Pequi 9,5 0,0% 

Outras 530 0,6% 

Subtotal Espécies  
Não Madeireiras 

2.823 3,4% 

Total Geral 83.590 100,0% 

Fonte: SEAGRO (2012), adaptado por STCP (2013) 

A espe cie mais plantada e  o eucalipto (ver 
figura 3.08), com aproximadamente 76 mil 
hectares (91% da a rea total plantada), 
segundo informaço es de 2012. 

Figura 3.08 – Plantio de Eucalipto com 3 anos 
de Idade em Ponte Alta do Tocantins 

Foto: STCP (2013) 

3.2.2 - Critérios Usados para a 
Definiç~o de Áreas Potenciais { 
Silvicultura 

Com base no diagno stico apresentado, foram 
estabelecidos os principais crite rios para fins 
de definiça o das a reas com aptida o para a 
silvicultura. Esta primeira fase do trabalho 
permitiu a consolidaça o de 3 grupos de 
crite rios indicativos para posterior 
delineamento de mapas tema ticos: (i) a reas 
de uso restrito e a reas de uso limitado; (ii) 
potencialidades das espe cies; (iii) condiço es 
de solo e clima. 

 Áreas de Uso Restrito e Limitado 

As a reas que te m seu uso restrito, seja em 
funça o de suas caracterí sticas fí sicas ou em 
funça o de serem a reas protegidas pela 
legislaça o brasileira, foram excluí das, pois 
nelas na o e  possí vel realizar atividades 
florestais com fins comerciais. Estas sa o: (i) 
a reas urbanizadas; (ii) a reas de mineraça o; 
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(iii) praias e dunas; (iv) massas d’a gua; (v) 
UCs de proteça o integral. Juntas, tais a reas 
somaram mais de 2,2 milho es de hectares, ou 
8% da superfí cie do estado.  

Dentre as a reas de uso limitado, foram 
consideradas determinadas a reas de 
administraça o especial: (i) Territo rios e 
Comunidades Quilombolas, (ii) Terras 
Indí genas, e (iii) UCs de Uso Sustenta vel. 
Estas a reas ocupam 18% da a rea total do 
Tocantins. 

 Potencialidades de Espécies 

No caso dos crite rios relacionados a s 
potencialidades de espe cies para plantaço es 
florestais no estado do Tocantins, 
consideraram-se aspectos distintos para 
espe cies madeireiras e na o madeireiras.  

Para as espe cies madeireiras definiram-se 
como crite rios ba sicos de pre -seleça o: (i) 
potencial de comercializaça o da madeira em 
funça o de demanda atual no mercado 
regional, nacional e internacional, e (ii) 
presença atual de a reas plantadas no 
Tocantins. Nesse caso, 4 espe cies foram pre -
selecionadas: Eucalipto, Teca, Pinus e Aca cia. 

Para a pre -seleça o de espe cies potenciais 
destinadas a produtos na o madeireiros foram 
considerados os seguintes crite rios: (i) artigo 
112 da Constituiça o Estadual do Tocantins 
que estabelece a obrigatoriedade de 
preservaça o de a reas de vegetaça o natural e 
de produça o de frutos, com determinadas 
espe cies; (ii) espe cies com produça o 
significativa no estado; (iii) presença de polo 
produtivo em consolidaça o no estado; (iv) 
espe cies listadas na base cadastral de a reas 
plantadas da SEAGRO; (v) espe cies listadas no 
inventa rio florestal da SEPLAN. Com base 
nisso foram selecionadas Babaçu, Buriti, 
Pequi, Pupunha, Seringueira e Açaí . 

 Condições de Solo e Clima 

A tabela 3.03 apresenta a sí ntese dos crite rios 
relacionados a s condiço es de solo e clima, 
adotados para definir a aptida o silvicultural 
de espe cies para o PEF/TO. 

Tabela 3.03 – Critérios Relacionados a Solo e 
Clima Adotados na Avaliação da Aptidão 
Silvicultural das Espécies 

Item Critério / Limitação 

Solos 

Desfavoráveis: rasos, hidromórficos e 
pedregosos (limitante); Favoráveis: 
profundos, permeáveis e com boa 
drenagem (não limitante) 

Precipitação 
Desfavorável: abaixo de 900 mm anuais 
(limitante); Favorável: acima de 900 
mm anuais (não limitante) 

Déficit 
Hídrico 

Alta tolerância: até 6 meses de déficit 
(não limitante); Baixa tolerância: 
necessidade de distribuição uniforme de 
chuvas (limitante)  

Fonte: Elaborado por STCP (2013) 

3.3 – ASPECTOS LEGAIS 

Este item apresenta um diagno stico das 
normas aplica veis ao setor florestal, no 
contexto internacional (a partir dos 
princí pios estabelecidos nas Convenço es 
Tratados e Acordos internacionais), nacional, 
e estadual. O objetivo foi identificar e 
entender os aspectos legais relevantes, e 
subsidiar a reformulaça o da Polí tica Estadual 
de Florestas com vistas a  criaça o de um 
marco regulato rio que facilite a 
implementaça o do PEF/TO. 

3.3.1 - Convenções e Tratados 
Internacionais 

O Brasil e  signata rio de diferentes tratados, 
convenço es e acordos internacionais que 
guardam relaça o com a atividade florestal. As 
principais sa o: (i) Convença o da Diversidade 
Biolo gica (CDB); (ii) Convença o sobre o 
Come rcio Internacional de Espe cies da Flora e 
Fauna Selvagens em Perigo de Extinça o 
(CITES); (iii) Convença o de Ramsar; (iv) 
Convença o para a Proteça o da Flora, da Fauna 
e das Belezas Ce nicas Naturais dos Paí ses da 
Ame rica. 

3.3.2 - Aspectos Legais em Nível 
Federal 

Em ní vel federal sa o de releva ncia para a 
atividade florestal a Constituiça o Federal e as 
seguintes Leis e Regulamentos (Decretos, 
Portarias, Resoluço es e Instruço es 
Normativas): (i) Constituiça o Federal; (ii) Lei 
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Complementar 140/11; (iii) Co digo Florestal 
de 1965, com as Modificaço es da Medida 
Proviso ria 2.166-67; (iv) Novo Co digo 
Florestal de 2012 (Lei Federal 12.651/12) e 
as Modificaço es Introduzidas pela Lei Federal 
12.727/12; (v) Polí tica Nacional de Meio 
Ambiente (Lei Federal 6.938/81); (vi) Polí tica 
Nacional dos Recursos Hí dricos (Lei Federal 
9.433/97) e Co digo das A guas (Decreto 
Federal nº 24.643/1934); (vii) Polí tica 
Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 
Federal 12.187/09); (viii) Lei da Reforma 
Agra ria (Lei Federal 8.629/1993); (ix) Lei de 
Crimes Ambientais (Lei Federal 9.605/98); 
(x) Sistema Nacional de Unidades de 
Conservaça o (Lei Federal 9.985/00); (xi) Lei 
de Florestas Pu blicas (Lei Federal 
11.284/06); (xii) Polí tica Nacional de 
Integraça o Lavoura-Pecua ria-Floresta (Lei 
Federal 12.805/13); (xiii) Exportaça o de 
Produtos Florestais Na o Madeireiros 
(Instruça o Normativa 177/08). 

3.3.3 - Aspectos Legais em Nível 
Estadual 

Os principais aspectos legais relacionados ao 
setor florestal em ní vel de estado (Tocantins) 
sa o: (i) Constituiça o Estadual do Tocantins; 
(ii) Lei Florestal do Estado do Tocantins (Lei 
Estadual 771/95); (iii) Instrumentos de 
Compensaça o e Modos de Reposiça o de RL 
(Lei Estadual 1.445/04); (iv) Sistema 
Estadual de Unidades de Conservaça o – SEUC 
(Lei Estadual 1.560/2005); (v) Polí tica 
Ambiental do Estado do Tocantins (Lei 
Estadual 261/1991); (vi) Conselho Estadual 
do Meio Ambiente do Tocantins - COEMA/TO 
(Lei Estadual 1.789/07); (vii) Polí tica 
Estadual de Educaça o Ambiental (Lei 
Estadual 1.374/2003); (viii) Polí tica Estadual 
sobre Mudanças Clima ticas (Lei Estadual 
1.917/2008); (ix) Zoneamento Ecolo gico-
Econo mico do Estado do Tocantins – ZEE/TO 
(Lei Estadual 2.656/12); (x) Polí tica Estadual 
de Recursos Hí dricos (Lei Estadual 
1.307/2002); (xi) Fundo Estadual de 
Recursos Hí dricos do Estado do Tocantins – 
FERH (Lei Estadual 2.089/09); (xii) Fundo 
Estadual do Meio Ambiente – FUEMA (Lei 
Estadual 2.095/09); (xiii) ICMS Ecolo gico (Lei 
Estadual 1.323/02 e Decreto Estadual 

1.666/02, alterado pelo Decreto Estadual 
n°4.739/13); (xiv) Programa de Adequaça o 
Ambiental de Propriedade e Atividade Rural - 
TO-Legal (Lei Estadual 2.713/13);  (xv) 
Proibiça o da Queima, Derrubada e do Uso 
Predato rio das Palmeiras do Coco de Babaçu 
(Lei Estadual nº 1.959/08); (xvi) Co digo 
Tributa rio do Estado do Tocantins (Lei 
Estadual 1.287/2001 com as Alteraço es da 
Lei Estadual 2.253/09); (xvii) Agroto xicos 
(Lei Estadual 224/1990); (xviii) Casos 
Excepcionais de Uso de APP (Lei Estadual 
1939/08); (xix) Conversa o de Valores de 
Multas (Lei Estadual 1325/02). 

3.3.4 - An|lise Crítica 

Conclui-se que o Tocantins possui uma 
legislaça o consistente no que se refere a s 
questo es ambientais, na o existindo grandes 
lacunas que precisem ser preenchidas. Alguns 
ajustes sa o necessa rios na legislaça o estadual, 
considerando o novo Co digo Florestal 
Brasileiro (Lei Federal 12.651/12). Ale m 
disso, outras disposiço es devera o ser criadas 
para dar suporte ao Plano Estadual de 
Florestas do Tocantins (PEF/TO). Cabera  
ainda nos aspectos legais a criaça o do Fundo 
Estadual de Florestas, ja  que para a 
implementaça o do PEF/TO, esse sera  
necessa rio. 

3.4 – ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

Este item apresenta um diagno stico dos 
aspectos institucionais que guardam relaça o 
com o desenvolvimento de uma polí tica e de 
um plano florestal no Tocantins.  

3.4.1 - Abordagem Geral 

A figura 3.09 apresenta um panorama geral 
das instituiço es com potencial de 
envolvimento, na reformulaça o da Polí tica 
Florestal e elaboraça o do PEF/TO. Entre as 
instituiço es federais esta o: IBAMA, ICMBio, 
SFB, ANA, INCRA e SUDAM. No plano 
estadual, os principais o rga os que podem 
influenciar sa o as Secretarias de estado: 
SEMADES, SEAGRO, SEDECTI, SEFAZ, 
SEINFRA e SEPLAN, ale m das seguintes 
autarquias: NATURATINS e RURALTINS.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.187-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.187-2009?OpenDocument
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Instituições Públicas Federais
- MMA, IBAMA, ICMBio, SFB
- MCTI - MPOG
- MDA - MDIC
- MF - MME
- MTE

Instituições Públicas Estaduais
- SEMADES, NATURATINS
- SEAGRO, RURALTINS, ADAPEC
- SEPLAN - SEFAZ
- SEDECTI - SEINFRA
- SEDARF - SETAS

Outros Atores Relevantes
- Empresas, Indústrias
- SEBRAE, SENAI, SENAR
- Universidades - EMBRAPA
- MP - AHITAR
- VALEC -ARETINS
- Associações do Setor Florestal
- Servidores Públicos

Figura 3.09 – Instituições Envolvidas com a Reformulação da Política Florestal do Estado do Tocantins e 
Elaboração do PEF/TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por STCP (2014) 

3.4.2 - Matriz Institucional Principal 

A matriz institucional principal, relacionada 
com a polí tica florestal vigente, tem como 
instituiço es centrais o MMA (no plano 
federal) e SEMADES (no plano estadual). Uma 
sí ntese e  apresentada a na figura 3.10. 

3.4.3 - Possíveis Sinergias e 
Adequações Institucionais 

Algumas iniciativas recentes que consideram 
instrumentos de gesta o conjunta voltados a 
uma maior eficie ncia e/ou descentralizaça o 
das polí ticas vigentes, as quais sa o indicativas 
de possí veis sinergias institucionais sa o 
apresentadas a seguir: 

i. MMA e SEMADES: parceria para 
implantação do CAR; projeto 
Cerrado/Jalapão; 
 
 

 
 

ii. MPOG, Estados e Municípios: agenda de 
desenvolvimento territorial e 
monitoramento participativo; 

iii. MAPA e SEAGRO: contratos do 
Programa ABC; 

iv. SEAGRO, Prefeituras e SEBRAE/TO: 
Programa EcoSeringueira; 

v. SEDECTI, SEBRAE/TO e FINEP: 
parceria para o INOVA Tocantins; 

vi. INCRA e Banco do Brasil: parceria para 
informações fundiárias para Crédito 
Rural; 

vii. SEDECTI e outros atores: convênio e 
Parceira Público-Privada (PPP) para a 
criação do Parque Tecnológico do 
Tocantins 

viii. SEDECTI e IPET: Termo de Cooperação 
Técnica para Pesquisas em Tecnologia e 
Inovação.  
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MMA
SEMADES

FLORESTAL

Políticas: Novo Código 
Florestal
Instituições: SFB, IBAMA, 
NATURATINS
Objetivos: Proteção, 
Conservação, ASVs, PMFS, 
Concessões Florestais, 
Fiscalização
Recursos: Orçamento, FNDF, 
FNMA, FA, FUEMA

AMBIENTAL

Políticas: PNMA, PAE/TO
Instituições: IBAMA, 
ICMBIO, NATURATINS
Objetivos: Proteção, 
Conservação, Licenciamento, 
Zoneamento, Regularização 
Ambiental
Recursos: Orçamento, FNMA, 
FNDF, FUEMA, FNMC, FA

RECURSOS HÍDRICOS

Políticas: PNRH
Instituições: ANA, 
NATURATINS
Objetivos: Outorga e 
Cobrança no Uso dos 
Recursos Hídricos, 
Fiscalização
Recursos: Orçamento, FERH, 
PROGESTÃO

AGRICULTURA

Políticas: PAN, Plano ABC, 
PDS/TO
Instituições: MAPA, 
EMBRAPA, SEAGRO
Objetivos: Planejamento, 
Pesquisa, ATER, 
Comercialização 
Recursos: Orçamento, SNCR, 
FUEMA

PESQUISA E TECNOLOGIA

Políticas: PRONEX, 
SIBRATEC
Instituições: MAPA 
(EMBRAPA), MCTI (FINEP, 
CNPq), MDIC, MEC, ICMBio, 
SFB, SUDAM, SEAGRO, 
SEPLAN, RULARTINS, 
SEDECTI
Objetivos: P&D, C&T
Recursos: Orçamento, 
FNDCT, FNMA, FNDF, Fundos 
C&T, CNPQ, FINEP, FDA

ATER E CAPACITAÇÃO

Políticas: PNATER, 
PRONATEC, PNC
Instituições: MAPA, MEC, 
MDA (ATERs,), SFB, SUDAM, 
SEAGRO, RURALTINS, 
SEDECTI, SETAS
Objetivos: ATER, Educação 
Profissional, Capacitação
Recursos: Orçamento, FNMC, 
FNMA, FNDF, FDA

 

 

Figura 3.10 – Matriz Institucional Principal 

 

 

 

Fonte: Elaborado por STCP (2014) 
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3.5 – INCENTIVOS E FINANCIAMENTOS 

Existe uma ampla gama de incentivos e 
financiamentos que podem apoiar a 
implementaça o do PEF/TO. Entre os 
principais agentes financiadores do PEF/TO 
esta o: BASA, BNDES e FINEP. Estas 
instituiço es oferecem cre ditos a custos baixos 
e compatí veis com a atividade florestal. Mas e  
muito maior o nu mero de instituiço es que 
oferecem financiamentos na o reembolsa veis 
ou incentivos para atividades do setor 
florestal. Estas sa o instituiço es federais e 
estaduais, incluindo MEC, MMA, BNDES, 
SEMADES, NATURATINS, SUDAM, ANA, SEFAZ 
e outras. Apesar do grande nu mero de opço es 
de financiamento/ incentivos que guardam 
relaça o com os objetivos do PEF/TO, um dos 
problemas recorrentes e  o acesso a esses 
mecanismos, por parte dos tomadores, na 
maioria dos casos pouco conhecidos pelos 
mesmos e por isso ineficientes.  

O acesso pode ser facilitado com a 
disseminaça o das linhas e modalidades de 
incentivos e financiamento, ale m do apoio 
para facilitar o tra mite e reduzir eventuais 
entraves desnecessa rios no processo. Um dos 
fatores limitantes frequentes e  a titularidade 
regular da propriedade. Neste caso, por 
exemplo, o georreferenciamento e  importante 
na obtença o dos certificados, e o processo 
pode demandar um prazo relativamente 
longo para ser concluí da a certificaça o e o 
registro final de uma propriedade, 
obrigatoriedade para se candidatar a 
financiamentos.  

3.6 – SETOR FLORESTAL DO 
TOCANTINS 

O diagno stico do setor florestal do Estado do 
Tocantins foi baseado em dados secunda rios e 
informaço es disponí veis, considerando uma 
separaça o entre os produtos madeireiros e 
na o madeireiros.  

3.6.1 - Produtos Madeireiros 

 Lenha 

Em 2012 o Brasil produziu 89 milho es de m³ 
de lenha. Em torno de 40% foi transformada 

em carva o vegetal, 30% foi consumido como 
lenha residencial, 23% como lenha industrial 
e os 7% restantes foram consumidos por 
panificadoras, churrascarias e outros. Os 
estados do Rio Grande do Sul, Parana  e Bahia 
foram os principais produtores, com 45% do 
total. Estes estados consomem grande 
quantidade de lenha na agroindu stria 
(secagem de gra os). A figura 3.11 apresenta a 
imagem do produto em sua forma in natura. 
Do volume total de produça o de lenha em 
2012, 58% foi obtida em florestas plantadas, 
em sua maioria de eucalipto. 

Figura 3.11 – Lenha 

 
Foto: STCP (acervo) 

O estado do Tocantins em 2012 produziu 
pouco mais de 1 milha o m³ (1% do total 
nacional), com origem basicamente em 
florestas nativas. Uma grande parte teve 
origem em autorizaço es de supressa o de 
vegetaça o para conversa o do uso do solo 
(pastagens e agricultura). Tal produça o foi 
destinada ao consumo dome stico e a  geraça o 
de energia para a secagem de gra os por parte 
do agronego cio. A expansa o das atividades 
florestais com objetivo de produça o de lenha 
devera  ocorrer no futuro especialmente para 
atender a crescente demanda de energia 
industrial. A taxa de crescimento dependera  
em princí pio do crescimento do agronego cio 
no estado do Tocantins. 

 Madeira em Tora 

A madeira em tora para uso industrial pode 
ser classificada em dois grandes grupos: 
madeira fina (para celulose e paine is 
reconstituí dos) e madeira grossa (para 
serrados e compensados). A madeira fina e  
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basicamente de plantios florestais e a 
madeira de maior dia metro pode ser de 
plantios florestais ou do manejo de florestas 
nativas. A figura 3.12 apresenta uma imagem 
de madeira em tora grossa de eucalipto. 

Em 2012, a produça o total de madeira em 
tora para uso industrial no Brasil foi de 
aproximadamente 252 milho es de m³. Em 
conjunto, o Parana , Sa o Paulo e Santa Catarina 
foram os principais estados produtores, com 
pouco mais de 60% do total.  

Cerca de 186 milho es de m³ (83% do total) 
foram produzidos a partir de florestas 
plantadas, principalmente de eucalipto e 
pinus.  

Figura 3.12 – Madeira em Tora 

 
Foto: STCP (acervo) 

Em 2012, a produça o de madeira em tora 
para uso industrial no Tocantins representou 
apenas 0,1% da produça o total nacional, e 
deveu-se basicamente de florestas nativas. 
Na o existem informaço es sobre o consumo/ 
capacidade instalada de madeira em tora no 
Tocantins, mas estima-se que ela seja pro xima 
da produça o.  

No entanto, com a reduça o da oferta de 
madeira nativa e o aumento dos preços, vem 
crescendo a demanda de madeira das 
florestas plantadas de eucalipto para os 
mesmos fins atuais (mouro es e estacas). No 
estado a madeira de eucalipto e  tratada em 
autoclaves.  

O potencial de expansa o dos plantios voltados 
a  produça o de toras industriais e  elevado. Tal 
fato decorre da disponibilidade de terras e 

condiço es de solo e clima apropriadas para 
estabelecer plantios de alta produtividade a 
custos competitivos, tanto para a indu stria de 
celulose como de paine is e de produtos de 
madeira so lida. A expansa o da produça o 
podera  se concentrar no eucalipto e tambe m 
em outras espe cies de maior valor, como a 
teca. 

 Carv~o-Vegetal 

O carva o vegetal e  utilizado no Brasil 
principalmente para a produça o de ferro-
gusa. Em 2012, a produça o total foi da ordem 
de 26,8 milho es de mdc. Em conjunto, Minas 
Gerais, Maranha o, Para , Mato Grosso do Sul e 
Espí rito Santo foram os principais estados 
produtores, com 94% do total. 

A figura 3.13 apresenta uma imagem 
ilustrativa do carva o vegetal. Cerca de 70% do 
total foram produzidos a partir de florestas 
plantadas, principalmente de eucalipto. A 
produça o do Tocantins e  irrelevante frente a  
dos principais estados e basicamente teve 
origem em florestas nativas (0,2% do total 
nacional). 

Figura 3.13 – Carv~o-Vegetal 

 
Foto: STCP (acervo) 

Entretanto, ha  potencial de expansa o das 
atividades florestais relacionadas ao carva o 
vegetal. Esta se vincula intrinsicamente a  
demanda das indu strias sideru rgicas 
localizadas no Para  e no Maranha o (Polo de 
Caraja s).  

Se houver uma produça o competitiva de 
carva o vegetal no Tocantins, podera  ser 
assegurado um mercado importante, e uma 
parte substancial da produça o de madeira do 
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Tocantins podera  ser utilizada para a 
produça o de carva o. 

 Móveis de Madeira 

No Brasil, atualmente a maior parte da 
produça o de mo veis (ver figura 3.14) utiliza 
como mate ria prima os paine is reconstituí dos 
de madeira (MDF, MDP e aglomerados), cuja 
produça o se concentra nos estados do Sul e 
do Sudeste.  

No Tocantins existem poucas indu strias 
produtoras de mo veis, geralmente 
microempresas utilizando como mate ria-
prima principalmente madeira serrada de 
florestas nativas. A maior parte das mate rias 
primas utilizadas pela indu stria local de 
mo veis sa o importadas de outros estados. 

A indu stria de produtos de maior valor 
agregado, como a de mo veis e outros 
produtos remanufaturados, e  complementar a  
indu stria de transformaça o prima ria da 
madeira (serrados, laminados). O potencial de 
desenvolvimento deve ser explorado 
considerando estí mulos a  legalizaça o da 
atividade e a  formaça o de um arranjo 
produtivo so lido e inclusivo.  

Figura 3.14 - Móveis de Madeira  
 

Foto: STCP (acervo) 

Trata-se de uma indu stria que podera  ser 
beneficiada pela disponibilidade de madeira a 
partir dos plantios de teca, mogno africano e 
outras espe cies de maior valor, que ve m 
sendo implantados no Tocantins.  

O desenvolvimento de indu strias moveleiras 
bem estruturadas permitiria a expansa o do 
plantio dessas espe cies, e a geraça o de 
empregos e rendas significativas. 

3.6.2 - Produtos N~o Madeireiros 

Os produtos na o madeireiros sa o todos 
aqueles provenientes das a rvores, com 
exceça o de seu lenho, e incluem frutos, nozes, 
ame ndoas, o leos, resinas, la tex, fibras, dentre 
outros. No Tocantins as principais espe cies 
na o madeireiras sa o o Açaí  (fruto), Buriti 
(fibra), Babaçu (ame ndoa), Pequi (fruto) e 
Seringueira (la tex). 

 Açaí 

O açaí  atinge uma altura entre 20-25 metros, 
sendo nativo da Regia o Amazo nica (vide 
figura 3.15), incluindo o Tocantins. Produz 
um fruto comestí vel, muito utilizado na 
alimentaça o, sendo bastante tradicional da 
regia o Norte e Nordeste, ganhando cada vez 
mais interesse e consumo em outras regio es 
do Brasil e exterior. 

Figura 3.15 – Árvores de Açaí 

 
Foto: STCP (acervo)  

Em 2011, a produça o total de frutos de açaí  
no Brasil foi de 215 mil toneladas. O Para  e o 
Amazonas eram os dois principais estados 
produtores neste ano, com mais de 92% do 
total. A produça o do Tocantins, oitavo maior 
produtor em 2011, foi bastante limitada e 
muito pouco representativa sobre o total. 

 Buriti 

O buriti e  uma a rvore que atinge uma altura 
entre 20-30 metros (vide figura 3.16). A 
espe cie e  nativa do Cerrado e da parte sul da 
Amazo nia. Suas folhas jovens produzem uma 
fibra que e  transformada em produtos finais, 
a exemplo de bolsas, tapetes, chape us, toalhas 
de mesa, brinquedos, bijuterias, redes, 
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cobertura de teto, cordas, dentre outros. 
Tambe m produz frutos comestí veis.  

Figura 3.16 – Árvores de Buriti 

 
Foto: STCP (acervo) 

Em 2012, a produça o total de fibra de buriti 
no Brasil foi de 803 toneladas. O Acre, Para  e 
Maranha o eram os tre s principais estados 
produtores neste ano, com mais de 92% do 
total. A produça o de fibra de buriti no estado 
do Tocantins foi constante em 1 tonelada/ano 
entre 2000 e 2009, na o tendo sido desde 
enta o registrada mais produça o, apesar da 
abunda ncia desta espe cie nas florestas do 
estado. 

 Babaçu 

O babaçu e  uma a rvore que atinge uma altura 
entre 10-20 metros, sendo nativa da Regia o 
Amazo nica (vide figura 3.17). E  dotada de 
frutos com sementes oleaginosas das quais se 
extrai um o leo comestí vel. Da extraça o do 
o leo, que possui propriedades similares ao 
o leo de coco, obte m-se como principal 
produto, os sabo es. 

Em 2011, a produça o total de ame ndoa de 
Babaçu no Brasil foi de 102 mil toneladas. O 
Maranha o era o principal estado produtor 
neste ano, com quase 94% do total. A 
produça o do Tocantins, terceiro maior 
produtor neste ano, representou 0,4% do 
total. 

A expansa o das atividades florestais 
relacionadas ao babaçu passa por um 
processo de regularizaça o fundia ria das 
florestas naturais onde ele ocorre e pela 
formalizaça o da produça o. Ao mesmo tempo, 
para aumentar a produtividade e expandir a 

produça o, e  importante um programa de 
pesquisa, capacitaça o e extensa o. Outras 
indu strias relacionadas ao o leo de babaçu 
deveriam ser atraí das, tais como de produtos 
alimentí cios e de biodiesel. 

Figura 3.17 – Árvore de Babaçu 

Foto: STCP (acervo) 

 Pequi 

O pequi e  uma a rvore que atinge uma altura 
entre 6-10 metros, sendo nativa do Cerrado, 
com ocorre ncia natural no estado do 
Tocantins (vide figura 3.18).  

De seu fruto sa o extraí dos va rios produtos, 
sendo os principais a polpa e a ame ndoa. A 
espe cie tem importa ncia socioecono mica no 
Tocantins e demais estados da regia o, sendo o 
fruto considerado parte da alimentaça o 
tradicional regional e do estado. 

Figura 3.18 – Árvore de Pequi 

 
Foto: STCP (acervo) 
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Em 2011, a produça o total de ame ndoa de 
pequi no Brasil foi de pouco mais de 7 mil 
toneladas. Neste ano, os estados do Ceara  e 
Minas Gerais foram os principais produtores, 
com quase 86% do total. Mesmo sendo uma 
espe cie nativa, a produça o do Tocantins e  
muito pequena, com apenas 0,04% do total 
nacional. 

 Seringueira 

A seringueira e  uma a rvore que atinge uma 
altura entre 20-30 metros, sendo nativa da 
Regia o Amazo nica (vide figura 3.19).  

A espe cie vem sendo plantada com sucesso ha  
de cadas em todas as regio es tropicais do 
mundo. Existem plantios dessa espe cie no 
Tocantins, os quais em sua maioria se 
encontram em fase inicial de exploraça o para 
a obtença o do la tex (6-7 anos de idade).  

Em 2011, a produça o total de la tex coagulado 
no Brasil foi de 274 mil toneladas. Os estados 
de Sa o Paulo, Bahia e Mato Grosso foram os 
principais produtores naquele ano, com 
quase 82% do volume total.  

A produça o do Tocantins e  incipiente, e o 
estado e  apenas o 9º produtor, responsa vel 
por 0,8% do total nacional. 

Figura 3.19 – Árvore da Seringueira

 
Foto: STCP (acervo) 

Atualmente a SEAGRO/TO esta  levando a 
cabo o “Projeto de Estruturaça o de Polos de 
Produça o de Seringueira”, o qual tem 
prestado assiste ncia te cnica para a ampliaça o 
dos plantios em tre s regio es, centradas nos 
municí pios de Canta o, Santa Fe  do Araguaia, e 

Palmeiro polis. A a rea plantada vem 
aumentando, e a  medida que os plantios 
amadurecerem a produça o do estado tende a 
aumentar. 
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4 – ESTUDOS VOLTADOS PARA O 
SETOR FLORESTAL  

4.1 – ÁREAS POTENCIALMENTE APTAS 
ÀS ATIVIDADES FLORESTAIS 

4.1.1 - Considerações Quanto as 
Espécies e o Mapeamento de Áreas 

As a reas potencialmente aptas a  silvicultura 
no Tocantins foram mapeadas considerando 
as espe cies plantadas mais representativas do 
estado, em termos de a rea cultivada: 
eucalipto, teca e seringueira.  

Ale m de a reas aptas a  silvicultura foram 
consideradas as regio es de ocorre ncia natural 
do babaçu, para as pra ticas extrativistas do 
fruto, e a reas de remanescentes florestais 
nativos nas quais podem ser empregadas 
atividades de manejo florestal sustenta vel 
voltado a  produça o madeireira. 

4.1.2 - Áreas Mapeadas por Espécie e 
Manejo 

Os resultados das ana lises indicam que o 
Tocantins possui ampla extensa o de terras 
com aptida o ao plantio de eucalipto. Atrave s 
do mapeamento verifica-se uma superfí cie de 
a reas aptas a  silvicultura para a espe cie de 
cerca de 11,9 milho es de hectares 
distribuí dos por todo o estado (figura 4.01). 

A cultura da teca possui exige ncias 
relacionadas a solos (requer solos profundos, 
permea veis e com boa drenagem) boa 
precipitaça o (zonas com chuvas abaixo de 
1.200 mm/ano sa o limitantes), e um perí odo 
de seca anual de 3 a 5 meses. As a reas aptas a  
silvicultura da teca no estado do Tocantins 
somam pouco mais de 11,8 milho es de 
hectares, sendo sua localizaça o bastante 
similar a quelas aptas ao cultivo do eucalipto. 

Dentre as exige ncias da seringueira para sua 
cultura, a presença de a gua, em especial nos 
dois primeiros anos de desenvolvimento, e  o 
fator preponderante. Em regio es com 
precipitaça o me dia anual abaixo de 1.300 mm 
a cultura tem seu crescimento limitado e 
baixa produtividade na produça o de la tex, 
mas a ause ncia de chuvas distribuí das 

uniformemente ao longo do ano e  o principal 
fator limitante a  silvicultura da espe cie. A 
seringueira prefere regio es com 
predomina ncia de solos profundos e bem 
drenados.  

De maneira similar ao eucalipto e a teca, as 
ana lises indicam que mais de 11,9 milho es de 
hectares do Estado podem ser considerados 
favora veis ao desenvolvimento da seringueira 
no Tocantins. 

Figura 4.01 – Áreas de Maior Aptid~o { 
Silvicultura de Eucalipto no Tocantins 

 
Fonte: Elaborado por STCP (2013) 

No Brasil, entende-se o Manejo Florestal 
Sustenta vel (MFS) como a administraça o da 
floresta para a obtença o de benefí cios 
econo micos e sociais, respeitando os 
mecanismos de sustentaça o do sistema objeto 
do manejo.  

No Tocantins, a maior parte do manejo 
florestal em florestas nativas e  realizada de 
forma comunita ria, concentrando-se no Norte 
do estado. Existe grande potencial de 
utilizaça o de florestas nativas por parte de 
proprieta rios privados e comunidades 
tradicionais, atrave s do uso da Reserva Legal, 
e via mecanismos institucionais e de 
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mercado. Pore m, a regularizaça o fundia ria 
das terras do Tocantins e  primordial para que 
isso ocorra, devido a  necessidade de titulaça o 
da terra para a obtença o de PMFS. A figura 
4.02 apresenta as a reas de formaça o vegetal 
remanescentes do estado, assim como 
aquelas indicadas ao manejo florestal 
sustenta vel para uso madeireiro.  

Figura 4.02 – Áreas com Maior Potencial para 
Manejo Florestal Madeireiro no Tocantins 

 
Fonte: SEPLAN (2012 a-c), adaptado pela STCP (2013). 

Para a identificaça o das a reas aptas a  
realizaça o de atividades de manejo florestal 
para fins madeireiros foram consideradas as 
a reas com remanescentes de florestas 
estacionais, ombro filas e de cerrada o. As 
a reas com maior aptida o ao manejo florestal 
sustenta vel concentram-se em cinco regio es 
distintas do estado.  

A de maior abrange ncia, situada ao Norte, 
inclui principalmente os municí pios de Pau 
D’arco, Santa Fe  do Araguaia, Muricila ndia e 
Araguana , se estendendo ate  o municí pio de 
Buriti do Tocantins e em direça o ao leste ate  a 
regia o central do estado. Nestas a reas 
predominam os remanescentes de floresta 
ombro fila.  

As espe cies madeireiras com maior potencial 
ao manejo florestal sustenta vel sa o: aroeira, 
ipe , jacaranda , cerejeira, cedro, jatoba , pau-
de-o leo, sapucaia, maçaranduba e amescla o. 

O manejo florestal na o madeireiro e  
importante para conciliar a produça o florestal 
e o desenvolvimento econo mico com a 
preservaça o ambiental. No Inventa rio 
Florestal do Tocantins (SEPLAN, 2012c) 
foram identificadas informaço es de usos na o 
madeireiros para 427 espe cies arbo reas 
registradas nas fitofisionomias amostradas no 
Estado.  

No Tocantins, a mais importante espe cie na o 
madeireira do manejo de florestas nativas e  o 
babaçu. Este possui poucas limitaço es quando 
aos fatores eda ficos e clima ticos, e assim a 
regia o de aptida o para o desenvolvimento 
desta espe cie abrange quase todo o estado, e 
mesmo solos rasos, hidromo rficos e 
pedregosos na o sa o considerados limitantes, 
mas sim com menor potencial de ocorre ncia. 

No mapeamento de a reas para o babaçu, 
consideraram-se aquelas onde predominam 
as formaço es naturais (vide figura 4.03).  

Figura 4.03 – Áreas com Maior Aptid~o para o 
Manejo do Babaçu no Tocantins 

 
Fonte: SEPLAN (2012 a), adaptado pela STCP (2013). 
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Outra espe cie na o madeireira importante no 
Tocantins e  o pequi. A ocorre ncia desta 
espe cie se da  em todo o estado, em especial 
nas regio es de formaça o remanescente de 
cerrado.  

Foi constatado que existe uma grande 
concentraça o desta espe cie nas bacias 
hidrogra ficas dos rios Crixa s, Ribeira o dos 
Mangues e Perdida, ale m do municí pio de 
Pequizeiro, indicados na figura 4.04 como as 
de maior potencialidade ao manejo do pequi. 

Figura 4.04 – Áreas com Maior Aptid~o para o 
Manejo do Pequi no Tocantins 

 
Fonte: SEPLAN (2012 a-c), adaptado pela STCP (2013). 

4.2 – TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO 

Este item apresenta as principais tecnologias 
de produça o (florestal e industrial) 
considerando os cultivos florestais mais 
relevantes com potencial de desenvolvimento 
no Tocantins (eucalipto, teca, seringueira), 
ale m do manejo florestal sustenta vel para fins 
madeireiros e na o madeireiros (babaçu, 
pequi) e as principais tecnologias de 
produça o industriais existentes.  

4.2.1 - Tecnologia Florestal 

 Eucalipto 

O ge nero Eucalyptus e  nativo da Oceania e 
possui cerca de 700 espe cies descritas, a 
maioria de origem australiana.  

Apesar da grande quantidade de espe cies, os 
plantios comerciais no Brasil sa o restritos a 
poucas espe cies, podendo-se citar, 
principalmente, E. grandis, E. urophylla, E. 
saligna, E. camaldulensis, E. tereticornis, E. 
cloeziana e E. maculata.  

O eucalipto apresenta tronco reto (vide figura 
4.05), cor clara, ale m de caracterí sticas tais 
como ra pido crescimento volume trico e 
potencialidade para produzir a rvores com 
boa forma, facilidade a programas de manejo 
e melhoramento, elevada produça o de 
sementes e facilidade de propagaça o 
vegetativa.  

Figura 4.05 – Plantio de Eucalipto 

 
Foto: STCP (acervo) 

A madeira se adapta aos mais diferentes usos 
industriais e possui ampla aceitaça o no 
mercado. No Tocantins as principais espe cies 
de eucalipto atualmente plantadas sa o o E. 
grandis, E. brassiana, E. urophylla, E. 
camaldulensis e E. tereticornis.   

O estado possui alguns viveiros florestais 
(vide figura 4.06) voltados principalmente 
para a produça o de mudas clonais de 
eucalipto para atender grandes projetos de 
florestais de dentro e fora do Tocantins, bem 
como pequenos produtores florestais. 
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Figura 4.06 – Viveiro de Mudas de Eucalipto 

 
Foto: STCP (acervo) 

 Teca 

A teca (Tectona grandis) e  origina ria das 
florestas tropicais do Sudeste Asia tico (I ndia, 
Sri Lanka, Mianmar, Taila ndia, Laos). A 
espe cie tem sido plantada por todas as 
regio es tropicais da A sia (principalmente 
Indone sia), A frica (principalmente Costa do 
Marfim e Nige ria) e Ame rica Latina e Caribe 
(principalmente Costa Rica, Equador, Panama , 
Trinidad e Tobago, Venezuela, Brasil). A figura 
4.07 mostra um plantio de teca.  

Figura 4.07 – Plantio de Teca  

 
Foto: STCP (acervo) 

A espe cie possui alta adaptabilidade e pode 
ser cultivada em regio es situadas desde o 
ní vel do mar ate  1.000 metros de altitude, 
ocorrendo em a reas com precipitaço es 
me dias anuais entre 1.200 e 2.500 mm e a 
temperaturas me dias anuais acima de 22º C.  

Em sua fase adulta, com manejo adequado, 
atinge grande porte (entre 25 a 35 m de 
altura) e dia metro (DAP) de 100 cm ou mais. 
Sua madeira possui grande demanda no 
mercado de PMVA, sendo utilizada como 
mo veis, pisos (assoalho, parquet), molduras, 
decoraça o interior e exterior, e na construça o 
naval. 

No Tocantins, os produtores te m optado pela 
compra de mudas selecionadas do estado do 
Mato Grosso, mantendo apenas viveiros de 
espera por pouco tempo antes do plantio.  

 Seringueira 

A seringueira pertence ao ge nero Hevea, que 
possui 11 espe cies, das quais a Hevea 
brasiliensis e  a mais cultivada e mais 
produtiva, ale m de possuir boa qualidade de 
la tex.   

Origina ria da regia o amazo nica, a seringueira 
(vide figura 4.08) e  uma a rvore de ha bito 
ereto, podendo atingir 30 m de altura total. 
Aos 4 anos inicia a produça o de sementes e 
aos 6-7 anos (quando propagada por 
enxertia) a produça o de la tex (borracha).  

A produça o de la tex, produto principal do 
cultivo, pode se prolongar por durante 30-35 
anos. Os produtores no Tocantins utilizam 
mudas clonais, as quais sa o adquiridas de 
viveiros localizados fora do Estado, devido a  
care ncia de viveiros comerciais que 
produzam mudas desta espe cie. Atualmente a 
maior parte das mudas e  oriunda de viveiros 
localizados em Goia s. 

Figura 4.08 – Plantio de Seringueira no 
Tocantins 

 
Foto: STCP (2013) 
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A exploraça o das plantas da seringueira e  a 
etapa mais importante da vida u til do 
seringal, uma vez que trata da extraça o do 
la tex, que e  o produto principal. 

A sangria (vide figura 4.09) e  o nome dado a  
te cnica de extraça o de la tex da planta e 
consiste na incisa o da casca do tronco para 
seccionar os vasos laticí feros, permitindo o 
escoamento do produto. 

Figura 4.09 – Sangria da Seringueira 

 
Foto: STCP (2013) 

A produça o de la tex no estado e  recente, ja  
que a idade dos plantios esta  na faixa de 5 a 7 
anos. A produça o de la tex bruto (coa gulo) e  
comercializada para intermedia rios que 
compram o produto nas pro prias fazendas 
dos produtores e negociam com usinas de 
beneficiamento localizadas em Goia s e Sa o 
Paulo. 

 Manejo Madeireiro 

Neste item e  enfocado o manejo florestal 
sustenta vel para fins madeireiros (MFS). Esta 
atividade e  realizada por comunidades ou por 
produtores florestais independentes.  

As atividades te cnicas do manejo florestal 
esta o divididas em duas grandes etapas: 
manejo da pre -colheita, e colheita florestal 
sustenta vel. 

As atividades de pre -colheita incluem: (i) 
elaboraça o do plano de manejo florestal; (ii) 
censo florestal; (iii) corte de cipo s; (iv) 
planejamento da colheita. A atividade de 
realizaça o do censo florestal pode ser 
observada atrave s da figura 4.10.  

Ja  as atividades de colheita envolvem: (i) 
demarcaça o da colheita florestal; (ii) 
planejamento; (iii) demarcaça o de pa tios de 
estocagem; (iv) demarcaça o de ramais de 
arraste; (v) anotaça o da direça o de queda de 
a rvores; (vi) abertura de estradas e pa tios de 
estocagem; (vii) corte de a rvores; (viii) 
arraste das toras. 

Figura 4.10 – Realizaç~o de Censo Florestal em 
Campo 

 
Foto: IMAZON (2011) 

 Manejo do Babaçu 

O babaçu (Attalaea spp.) apresenta ampla 
dispersa o natural no Brasil, ocorrendo em 
quase todos os estados das regio es Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. Estima-se que os 
babaçuais ocupem entre 18 e 20 milho es de 
hectares do territo rio brasileiro, com cerca de 
metade dessa a rea concentrada no estado do 
Maranha o. Na figura 4.11 podem ser 
observados os frutos do babaçu (coco), 
principal produto da espe cie.  

Figura 4.11 – Frutos do Babaçu

 

Foto: MIQCB (2013) 
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O babaçu ocorre abertamente em planí cies e 
em a reas de baixa declividade, em va rios 
tipos de solo, em climas que variam do 
tropical semia rido a u mido e em diversos 
tipos de vegetaça o, como Floresta Amazo nica 
e Cerrado. Essa espe cie e  pioneira e 
dominante em a reas abertas (pastagens), 
onde forma babaçuais amplos, ocorrendo em 
baixo nu mero de indiví duos em floresta 
fechada. 

Seu manejo possui como principais 
atividades: (i) desbaste e seleça o de 
palmeiras; (ii) coleta do coco babaçu; (iii) 
transporte; (iv) quebra do coco. 

 Manejo do Pequi 

O pequizeiro (Caryocar brasiliense) e  uma 
a rvore de me dio porte, tí pica do bioma 
Cerrado, cujos frutos sa o chamados de pequi 
ou piqui (vide figura 4.12). No Cerrado e  
comum ocorrerem em me dia 25 
pequizeiros/hectare, nu mero que pode 
chegar a 100 pequizeiros/hectare em alguns 
tipos de formaço es mais fechadas. 

Um pequizeiro adulto pode produzir ate  350 
frutos por safra. Geralmente os frutos 
possuem um ou dois caroços, mas em alguns 
sa o encontrados ate  seis.  

Figura 4.12 – Fruto do Pequi 

 
Foto: ISPN (2010) 

Os caroços sa o cobertos por polpa amarelada, 
a qual e  a parte mais utilizada na alimentaça o 
humana. Abaixo da polpa existem numerosos 
espinhos, finos e duros, que ficam presos em 
uma casca protetora, muito lenhosa e 
resistente. Esta casca protege a semente, 

tambe m chamada de ame ndoa, a qual fica 
dentro do caroço. A ame ndoa possui grande 
potencial para alimentaça o, comercializaça o e 
para produça o de o leo. 

O amadurecimento do fruto fica completo 
apo s 3 dias da queda natural no cha o, perí odo 
quando os frutos possuem maior quantidade 
de vitaminas e proteí nas. Na coleta de campo, 
os frutos podem ser acondicionados em sacos 
de linhagem ou baldes a  medida que va o 
sendo coletados. Quando o pequi e  coletado 
para fabricaça o de o leo, geralmente e  
descascado no campo, para diminuir o peso e 
facilitar o transporte. 

4.2.2 - Tecnologia Industrial 

A indu stria da madeira no Tocantins e  ainda 
pouco desenvolvida e incipiente. Existe uma 
indu stria de processamento prima rio 
representado por madeira preservada, ale m 
de tambe m ser produzido, mesmo que em 
quantidades relativamente pequenas, carva o 
vegetal e madeira para energia industrial. Em 
grande parte esta produça o esta  baseada em 
madeira oriunda de florestas nativas.  

No caso dos produtos florestais na o 
madeireiros (PFNM), o u nico 
empreendimento industrial com relativa 
expressa o no Tocantins e  a indu stria de 
processamento da ame ndoa e do coco de 
babaçu. 

 Indústria de Serrados 

No Tocantins a indu stria de serrados e  
inexpressiva, seja para madeira nativa quanto 
plantada. O desenvolvimento desse tipo de 
indu stria vai depender, entre outros fatores, 
da oferta de mate ria prima adequada. Tal 
mate ria prima devera  ser origina ria dos 
plantios florestais estabelecidos e a serem 
estabelecidos para este fim, assim como 
tambe m de investimentos em unidades com 
tecnologia adequada para desenvolver o 
mercado regional e competir nos mercados 
nacional e internacional. 

A madeira de eucalipto e  uma alternativa de 
mate ria prima para a indu stria de serrados 
tanto no Brasil (aonde ja  vem se destacando e 
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com produça o crescente) quanto no 
Tocantins.  

Ela tem propriedades que facilitam a entrada 
no mercado atualmente ocupado por 
madeiras nativas tropicais. No entanto e  
necessa rio que os plantios considerem a 
seleça o de material gene tico apropriado, e 
principalmente a alteraça o no regime de 
manejo, que deve incluir podas, desbastes e 
rotaço es mais longas.  

Os plantios de teca estabelecidos no 
Tocantins, por outro lado, ja  esta o sendo 
manejados para madeira so lida, e devera o ser 
uma fonte importante para o suprimento de 
serrarias no me dio prazo.  

No longo prazo o corte da seringueira, no final 
do ciclo de produça o de la tex podera  tambe m 
ser uma fonte de suprimento de toras para 
serraria. 

A madeira serrada, apo s ser submetida a  
secagem, e  normalmente comercializada 
diretamente no mercado.  

No entanto, em mercados mais consolidados, 
a exemplo daqueles no Sul e Sudeste do paí s, 
as serrarias incluem linhas de processamento 
secunda rio (ver figura 4.13) onde a madeira 
serrada, apo s secagem, e  normalmente 
aplainada e moldurada, sendo obtidos PMVA.  

No me dio e longo prazo e  de se esperar a 
presença dessas unidades integradas no 
estado do Tocantins. 

Figura 4.13 – Linha de Produç~o de PMVA 

 
Foto: STCP (acervo)  

 Indústria de Madeira Preservada 

No Brasil, em linhas gerais, de forma 
simplificada o processo de preservaça o de 
madeiras considera: 

 Preparação da madeira: descasamento e 
secagem até um teor de umidade de 
aproximadamente 30%; 

 Aplicação de vácuo e pressão: conduzido 
em autoclave (vide figura 4.14) com ciclo 
de vácuo, introdução do produto 
preservativo e aplicação de pressão; 

 Vácuo final: vácuo final para remoção de 
excesso de preservativo; 

 Estabilização: armazenamento fora da 
autoclave para estabilização do 
tratamento e início do processo de 
secagem. 

A eficie ncia do processo depende 
basicamente da madeira (permeabilidade a  
penetraça o e ní vel de umidade), do processo e 
do produto (qualidade e retença o do produto 
quí mico).  

Figura 4.14 – Autoclave Utilizado no 
Tratamento Preservante da Madeira 

 
Foto: STCP (2013) 

No Tocantins existem pequenas unidades de 
produça o de madeira preservada de 
eucalipto, que e  comercializada no mercado 
regional de acordo com a demanda local, se 
constituindo principalmente em postes e 
moiro es. De forma geral, a tecnologia adotada 
e  similar a das outras unidades operando no 
Brasil.  
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Com a reduça o de oferta de madeiras nativas 
com alta durabilidade natural, utilizadas para 
cercas, estacas e outros usos, a demanda de 
madeira preservada no Tocantins devera  
aumentar nos pro ximos anos.  

A madeira de eucalipto oriunda de plantaço es 
passa a ser uma importante mate ria prima 
para a indu stria de madeira preservada. Este 
uso final podera  ainda ser uma alternativa 
para a madeira de teca de pequeno dia metro, 
geralmente produzida no primeiro desbaste 
desta espe cie. 

 Carv~o e Energia 

O processo de produça o de carva o vegetal no 
paí s considera, de forma simplificada, as 
seguintes etapas: 

 Preparo da madeira: basicamente inclui 
uma redução da umidade, podendo ser 
efetuada em campo com a manutenção 
das toras por período de até 120 dias; 

 Carregamento e aquecimento do forno; 

 Queima controlada: basicamente com o 
controle da alimentação de ar para o 
forno; 

 Abafamento e resfriamento: fechamento 
do forno e resfriamento natural. 

A tende ncia, nas grandes operaço es de 
produça o de carva o no Brasil, e  o uso de 
fornos retangulares (vide figura 4.15), de 
grande porte, com a adoça o de tecnologia 
mais apurada de controle para maximizar o 
rendimento, melhorar a qualidade do carva o 
e reduzir os impactos ambientais.  

Figura 4.15 – Fornos de Carv~o-Vegetal do Tipo 
Retangular 

 
Foto: STCP (acervo)  

Com os mesmos propo sitos, o aproveitamento 
dos gases tem tambe m sido melhorado ao 
longo dos anos. Novas tecnologias preveem a 
queima dos gases para geraça o de energia e 
acelerar a secagem da madeira.  

No Tocantins existem unidades produtoras de 
carva o para fins industriais (indu stria 
sideru rgica). A produça o esta  voltada para 
atender o consumo de carva o no polo 
sideru rgico de Maraba  e outros localizados na 
regia o da Ferrovia de Caraja s. As unidades 
produtoras do Norte do estado utilizam 
madeira de florestas plantadas de eucalipto, o 
que e  uma tende ncia crescente. 

A tecnologia adotada na produça o de carva o 
em Tocantins e  de fornos do tipo retangular, 
de maior capacidade de produça o. 

 Madeira para Energia 

O uso de madeira para energia no Brasil e  
bastante grande. Esta pode ser usada como 
fonte energe tica na secagem e processamento 
de gra os, nas indu strias de cimento, 
alimentos, bebidas e te xtil, na produça o e 
energia em termoele tricas, e outras.  

Madeira para energia pode ser em forma de 
lenha, onde a preparaça o e  bastante simples 
(troncos finos cortados longitudinalmente em 
comprimentos definidos) ou na forma de 
cavacos (vide figura 4.16). A produça o de 
cavacos considera a picagem no campo e em 
pa tios industriais dos trocos em partí culas de 
dimensa o definida. Os picadores mais comuns 
sa o de disco e de tambor. 

Figura 4.16 – Cavacos de Madeira para Energia 

 
Foto: STCP (acervo) 
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A tende ncia e  que cada vez mais a madeira 
para energia passe por um processo de 
transformaça o em cavacos. O uso de cavacos 
facilita diversas operaço es, incluindo o 
armazenamento, carregamento, transporte, 
alimentaça o e controle de unidades 
geradoras. 

No Tocantins a madeira para energia e  
comercializada na forma de lenha e e  oriunda 
principalmente de florestas nativas. 
Entretanto, existe tambe m algum uso de 
madeira de plantios, principalmente de 
antigas florestas de pinus tropicais plantadas 
na regia o sudeste do estado, que tem sua 
madeira comercializada como lenha em 
estados vizinhos, principalmente na Bahia.  

A disponibilizaça o de madeira de eucalipto e 
o aumento da demanda de madeira para 
energia industrial, principalmente pela 
agroindu stria, vai demandar uma melhoria na 
tecnologia no futuro.  

 Borracha Natural 

A produça o de la tex e  feita atrave s das 
operaço es de sangria (vide figura 4.17) das 
a rvores de seringueira.  

Figura 4.17 – Sangria da Seringueira 

Foto: STCP (acervo) 

O la tex pode ser comercializado de forma “in 
natura” (coa gulo), para ser processado como 
borracha natural, e neste caso servindo como 
mate ria prima para indu stria de artefatos de 
borracha (pneus, luvas, outros). 

A borracha do tipo GEB (Granulado Escuro 
Brasileiro) e  o produto de maior demanda no 
mercado mundial e de maior valor comercial.  

No Tocantins os plantios sa o em sua maior 
parte jovens e dessa forma a produça o de 
la tex ainda e  pequena. O processamento do 
la tex em borracha natural ainda deve ser 
introduzido no estado. Atualmente os 
produtores tem que enviar sua produça o de 
la tex para ser processado em outros estados, 
principalmente Sa o Paulo e Bahia. 

 Produtos de Babaçu 

No Brasil, o uso do babaçu e  difundido na 
Amazo nia, na Mata Atla ntica, no Cerrado e na 
Caatinga, onde ocorre naturalmente em 
va rios estados.  

Os frutos amadurecem entre agosto e 
dezembro e a produça o se concentra do 
perí odo seco ao iní cio do perí odo chuvoso, e 
pode variar conforme a regia o e as condiço es 
naturais (solo, umidade, competiça o, etc.). A 
coleta do babaçu e  feita assim que os frutos 
maduros começam a cair no cha o.  

Os cocos podem ser comercializados na sua 
forma natural, ou iniciar seu beneficiamento 
ja  em campo. Nesse u ltimo, o me todo mais 
difundido no Tocantins e  a quebra do coco 
para a extraça o das ame ndoas, e  feita 
manualmente, principalmente por mulheres, 
no cha o do pro prio babaçual. 

A utilizaça o do coco do babaçu (vide figura 
4.18) pode ser de forma integral extraindo 
produtos de todas as suas partes. 

O mais comum e  o o leo de babaçu. Este 
produto e  obtido da ame ndoa, que e  
esmagada. O material remanescente e  
transformado em farinha para a alimentaça o 
humana por processo de moagem seguida de 
secagem do produto. 

O caroço do babaçu pode ser carvoejado para 
uso como energia ou para carva o ativado. As 
unidades de carvoejamento de caroço de 
babaçu sa o similares a s utilizadas para o 
carvoejamento de madeira.  

No estado do Tocantins os frutos sa o 
adquiridos principalmente pela indu stria 
TOBASA, atrave s de coletores em campo. Os 
frutos sa o mantidos em containers ate  o envio 
para a unidade de processamento.  
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Figura 4.18 – Coco do Babaçu 

 
Fonte: MIQCB (2013) 

 Produtos de Pequi 

O pequi (vide figura 4.19) pode ser facilmente 
processado e assim aumentar sua 
durabilidade e possibilidade de estocagem, 
bem como agregar maior valor a produça o. 

No Brasil, va rias cooperativas ja  possuem 
unidades de processamento de pequi nas 
comunidades.  

Com essas unidades de processamento e  
possí vel produzir produtos de qualidade, 
atendendo padro es de higiene e agregando 
valor.  

Figura 4.19 – Polpa e Amêndoa do Pequi 

 
Fonte: ISPN (2010) 

Apo s a lavagem dos frutos, a casca verde e  
cortada com uma faca, de forma a “roletar” o 
fruto. Aplicando uma pressa o lateral a  casca, o 
caroço facilmente se desprende dos frutos 
quando maduros, sem entrar em contato com 
as ma os.  

O processamento do pequi permite no 
mí nimo a obtença o dos seguintes produtos: 

(i) caroços; (ii) polpa; (iii) farinha; (iv) 
ame ndoa.  

4.3 – MERCADO DE PRODUTOS 
FLORESTAIS 

Esta seça o traz informaço es referentes ao 
mercado de produtos florestais madeireiros 
(PFM) e na o madeireiros (PFNM), no que 
tange a  produça o, consumo, exportaça o, 
importaça o, principais players, preços e 
outros aspectos.  

Na primeira parte sa o apresentados os 
indicadores do mercado mundial. Na 
seque ncia, sa o demonstrados dados do 
mercado nacional, e e  apresentada uma 
abordagem geral sobre o mercado regional. 

4.3.1 - Mercado Mundial 

 Total 

A produça o total dos produtos florestais no 
mundo atingiu 3,4 bilho es de toneladas em 
2012. Entre 2001 e 2012 a taxa me dia de 
crescimento da produça o foi de 1% a.a.  

Apesar dos PFM representarem 98% da 
produça o total, a taxa de crescimento da 
produça o mundial dos PFNM foi em me dia 
6,2% contra apenas 0,9% a.a. dos PFM. 

No que se refere ao come rcio internacional de 
produtos florestais, observa-se um 
crescimento acentuado nos u ltimos anos, 
passando de USD 171 bilho es em 2001 para 
USD 361 bilho es em 2012.  

A taxa de crescimento me dio no perí odo foi 
de 7% a.a., sendo de 5,5% a.a. para os PFM e 
de 19% a.a. para os PFNM. Com isso, a 
participaça o dos PFNM no come rcio 
internacional de produtos florestais passou 
de 6% para 19% do total.  

 Produtos Florestais Madeireiros (PFM) 

A produça o mundial dos PFM prima rios 
(lenha, tora industrial, carva o vegetal, 
serrado, compensado & laminado, paine is 
reconstituí dos, celulose & papel) cresceu 
1,0% a.a. entre 2001 e 2012.  
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Na figura 4.20 pode-se observar um desses 
PFM prima rios (serrados de madeira). 

Figura 4.20 – Serrados de Madeira 

 
Foto: STCP (acervo) 

Grande parte da produça o atual de 3,4 bilho es 
de toneladas e  representada por lenha e 
madeira em tora, produtos de baixo valor 
agregado, produtos que somaram um volume 
de produça o conjunto de pouco mais de 2,3 
bilho es de toneladas em 2012 (69% do total 
produzido). 

A produça o e  geograficamente bastante 
pulverizada, e nos u ltimos anos os EUA (12% 
do total) perderam espaço para paí ses 
emergentes, tais como China (12%), I ndia 
(8%) e Brasil (7%).  

A China, ale m de principal produtor, tambe m 
se tornou o maior consumidor mundial, com 
14% do total de PFM prima rios, seguida dos 
EUA (12%), I ndia (8%) e Brasil (7%). 

Os valores das exportaço es mundiais de PFM 
prima rios cresceram entre 2001 e 2012 a 
uma taxa me dia de quase 5% a.a., passando 
de USD 124 para 209 bilho es. 

Os 4 maiores exportadores mundiais em 2012 
foram o Canada  (10%), EUA (10%), Alemanha 
(9%) e Sue cia (7%). Ja  os maiores 
importadores foram a China (14%), EUA 
(9%), Alemanha (8%) e Japa o (5%). 

As exportaço es de PFM de alto valor agregado 
(vide figura 4.21 – um exemplo de PMVA) 
passaram de USD 37,4 para USD 81,6 bilho es 
entre 2001 e 2012 (+7,3% a.a.).  

Figura 4.21 – Exemplo de PMVA: Portas de 
Madeira 

 
Foto: STCP (acervo) 

Isto indica uma tende ncia global de 
verticalizaça o da produça o, visando uma 
maior agregaça o de valor, a qual confere 
maiores margens de lucro aos produtores. 

Dentre os PFM de alto valor agregado, os mais 
importantes sa o os mo veis de madeira. Os 
mesmos representavam 70% do valor das 
exportaço es em 2001, e aumentaram sua 
participaça o para 74% do total em 2012. Os 
principais exportadores em 2012 foram a 
China (26%), Alemanha (9%), Ita lia (8%) e 
Polo nia (7%). Ja  os principais importadores 
foram os EUA (20%), Alemanha (8%), França 
(6%) e Japa o (5%). 

 Produtos Florestais N~o Madeireiros 
(PFNM) 

Existe uma grande gama de PFNM e alguns 
deles sa o produtos importantes no mercado. 
No entanto, dados estatí sticos de mercado 
sa o na maioria dos casos limitados. Os PFNM 
mais importantes e para os quais existem 
estatí sticas consolidadas de produça o em 
ní vel mundial sa o o o leo de dende  e a 
borracha natural.  

A produça o global destes produtos passou de 
32,1 milho es de toneladas em 2001 para 62,0 
milho es toneladas em 2012 (+6% a.a.). 

Os maiores produtores mundiais em 2012 
foram a Indone sia (43%), Mala sia (32%) e 
Taila ndia (8%). Ja  os maiores consumidores 
no mesmo ano foram a China (16%), I ndia 
(15%), Mala sia (10%) e Indone sia (9%). 

49  



 

 

28 

 

As exportaço es totais de PFNM em 2012 
foram da ordem de USD 70,2 bilho es, onde o 
o leo de dende  representou 54% e a borracha 
natural 37%. Nas exportaço es tambe m esta o 
disponí veis informaço es acerca de mo veis de 
bambu (5% das exportaço es) e rattan (4%).  

Os principais exportadores destes produtos 
sa o a Indone sia (37%), Mala sia (26%) e 
Taila ndia (13%). Os maiores importadores 
sa o a China (18%), I ndia (12%), EUA (8%) e 
Mala sia (6%). 

4.3.2 - Mercado Nacional 

 Total 

No Brasil, a produça o total dos produtos de 
origem florestal cresceu 2,3% a.a. entre 2001 
e 2012, passando de 186 para 239 milho es de 
toneladas.  

A taxa de crescimento anual verificada no 
Brasil foi superior ao crescimento observado 
em ní vel mundial pelos mesmos produtos.  

A produça o brasileira dos produtos de origem 
florestal esta  substancialmente calcada nos 
PFM, que em 2012 representaram 99% do 
total. 

Entre 2001 e em 2012 as exportaço es totais 
de produtos florestais passaram de USD 3,4 
para 8,3 bilho es, com 99% desse total 
representado pelos PFM. 

 Produtos Florestais Madeireiros (PFM) 

A produça o total dos PFM prima rios no Brasil 
cresceu entre 2001 e 2012 a taxas de 2,3% 
a.a. Esta passou de 185 milho es de toneladas 
em 2001 para 238 milho es de toneladas em 
2012.  

O crescimento da produça o dos PFM 
prima rios (vide figura 4.22 – exemplo de PFM 
– Celulose) no Brasil esteve baseado 
principalmente nos aumentos da produça o de 
madeira em tora, paine is reconstituí dos (MDP 
e MDF) e celulose & papel. 

As exportaço es brasileiras de PFM prima rios 
cresceram muito rapidamente entre 2001 e 
2008, quando alcançaram cerca de USD 6,9 
bilho es. Com a crise financeira mundial as 
exportaço es nacionais retraí ram-se para USD 

5,6 bilho es em 2009, voltando a recuperar-se 
a partir de 2010, tendo alcançado USD 7,0 
bilho es em 2012. 

A celulose & papel, especialmente o primeiro, 
foi o principal produto exportado em 2012 
(86%) e tambe m aquele de maior 
crescimento me dio em valor exportado 
(+12% a.a.). 

Tradicionalmente, o Brasil na o e  grande 
importador de PFM. Em 2012, as importaço es 
brasileiras alcançaram USD 1,6 bilha o, ou 
seja, 23% do valor total de produtos florestais 
exportados.  

Do total das importaço es brasileiras de PFM 
prima rios em 2012, mais de 95% foi 
representado por pape is especiais, nos quais 
a produça o nacional na o e  autossuficiente. Os 
maiores fornecedores de papel para o Brasil 
sa o os EUA e o Canada . 

Os principais paí ses de destino das 
exportaço es brasileiras foram a China (18%), 
EUA (16%), Paí ses Baixos (13%) e Ita lia 
(7%). 

No que se refere aos PFM de valor agregado, 
tambe m houve um ra pido crescimento das 
exportaço es entre 2001 e 2007, quando as 
mesmas alcançaram quase USD 2,0 bilho es. 
Este patamar caiu desde 2009 para cerca de 
USD 1,2 bilha o, devido principalmente a crise 
financeira internacional e a perda de 
competitividade dos produtores nacionais.  

Figura 4.22 – Celulose 

 
Foto: STCP (acervo) 

Em 2012, os principais produtos de alto valor 
agregado exportados pelo Brasil foram pisos 
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maciços (44%), mo veis (36%), portas & 
janelas (18%) e molduras (2%). 

Os principais paí ses de destino das 
exportaço es de produtos de alto valor 
agregado em 2012 foram os EUA (43%), 
França (6%), Argentina (5%) e Reino Unido 
(5%). 

No que se refere a s importaço es de PFM de 
valor agregado, estas somaram apenas USD 
65 milho es em 2012 (menos de 6% do valor 
das exportaço es brasileiras). A maior parte 
deste total (63%) foram mo veis de madeira, 
sendo a China o maior fornecedor do paí s 
(42% do valor total). 

 Produtos Florestais N~o Madeireiros 
(PFNM) 

Os principais PFNM produzidos no Brasil em 
2012 foram o leo de dende , erva mate, açaí , 
borracha natural, babaçu, e castanha do Para . 
Em 2012 sua produça o conjunta alcançou 1,2 
milha o de toneladas.  

Entre 2001 e 2009 a produça o cresceu em 
me dia 2,3% a.a.; no entanto, entre 2010 e 
2012 o crescimento superou a taxa anterior e 
alcançou 7% a.a. 

No que se refere a s exportaço es de PFNM, 
existem dados consolidados apenas para o 
o leo de dende  e borracha natural, cujos 
valores foram de USD 115 milho es em 2012, 
tendo crescido 27% a.a. desde 2001. Os 
principais paí ses de destino das exportaço es 
de PFNM foram os Paí ses Baixos (53%) e a 
Venezuela (40%). 

O Brasil importou em 2012, USD 906 milho es, 
sendo 73% do total em borracha natural e 
25% em o leo de dende . Os principais 
fornecedores do paí s de ambos os produtos 
foram a Indone sia (44%), Taila ndia (26%) e 
Mala sia (13%).  

4.3.3 - Mercado Regional 

O estado do Tocantins e  carente de uma base 
industrial voltada ao processamento de 
produtos florestais, e dessa forma volume 
substancial da sua produça o florestal possui 
baixo valor agregado, ou simplesmente na o e  
aproveitada.  

 Produtos Florestais Madeireiros (PFM) 

A figura 4.23 apresenta esquematicamente as 
principais regio es de produça o florestal 
madeireira do estado do Tocantins, 
considerando algumas espe cies cultivadas 
mais importantes (eucalipto, teca, pinus, 
guanandi), ale m dos principais polos de 
consumo.  

Os plantios de pinus existentes no Sul do 
estado do Tocantins (850 hectares), 
implantados na de cada de 1980, foram 
manejados para uso mu ltiplo, pois se previa a 
comercializaça o de madeira para serraria, 
assim se obtendo preços mais elevados.  

Entretanto, na o se instalaram serrarias na 
regia o. Sem poder vender toras para serraria, 
a madeira esta  sendo vendida como lenha na 
regia o de Luí s Eduardo Magalha es, na Bahia. 
Tambe m no Sul do estado existem 400 
hectares de plantios de guanandi 
pertencentes a  JAMP Agropecua ria, os quais 
esta o sendo manejados para a produça o de 
serrados. Essa e  uma espe cie promissora, mas 
que ainda na o possui tecnologia silvicultural e 
mercado desenvolvidos. 

Figura 4.23 – Principais Polos de Produç~o e 
Consumo do Tocantins e Regi~o: PFM 

 
Fonte: Elaborado por STCP (2013) 
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Os plantios de teca no Tocantins (2,8 mil ha) 
sa o manejados em rotaço es mais longas, com 
ciclos de corte de 25 anos ou mais. Destinam-
se a  indu stria de produtos de valor agregado, 
como a de mo veis e outros produtos 
remanufaturados. No Norte do estado existem 
1,5 mil hectares plantados no municí pio de 
Sa o Miguel, os quais devem alcançar uma a rea 
plantada de 9 mil hectares no me dio e longo 
prazo. A principal empresa investidora em 
plantios de teca no estado (NOBLEINVEST) 
planeja instalar uma unidade de 
transformaça o prima ria na regia o. 

O eucalipto e  a espe cie mais cultivada no 
estado. Dois polos de produça o despontam: 

- Sul: inclui principalmente os municí pios de 
Peixe, Duere , Brejinho do Nazare , Sa o Vale rio, 
Aliança e Natividade. Esta regia o conta 
atualmente com 34,6 mil hectares (30% do 
total estadual), sendo a maioria (22 mil ha) 
implantada para o segmento de celulose. As 
empresas mais importantes sa o BRAXCEL e 
JAMP. 

- Norte: localizado na regia o do Bico do 
Papagaio, abrange principalmente os 
municí pios de Sa o Miguel do Tocantins, 
Wanderla ndia, Araguaí na e Araguatins. Essa 
regia o conta com aproximadamente 63% da 
a rea total de eucalipto plantada no estado (73 
mil ha), sendo a maioria (37 mil ha), 
implantados para o segmento de celulose. As 
empresas mais importantes sa o ECO BRASIL 
FLORESTAS, SUZANO, INTERNATIONAL 
PAPER, SINOBRA S. 

 Produtos Florestais N~o-Madeireiros 
(PFNM) 

A figura 4.24 apresenta esquematicamente os 
principais polos de produça o dos mais 
importantes PFNM do Tocantins. Tambe m 
podem ser vistos alguns dos mercados 
consumidores atendidos pela produça o 
estadual.  

A seringueira e  a principal espe cie florestal 
na o madeireira cultivada no Tocantins. 
Atualmente o estado conta com 1.840 
hectares plantados, segundo informaço es 
oficiais da SEAGRO (base 2011).  

Os plantios dessa espe cie devem chegar a 
mais de 3 mil hectares no curto prazo e se 
distribuem em tre s polos no estado: (i) ao 
Norte - Santa Fe  do Araguaia; (ii) no Centro - 
Paraí so do Tocantins; (iii) ao Sul - 
Palmeiro polis. 

Devido a  ause ncia de unidades industriais 
processadoras de la tex, a produça o destes 
polos tem sido enviada principalmente para 
Sa o Paulo (principal produtor e consumidor 
nacional), Bahia e Goia s, onde o produto e  
processado.  

Outra espe cie na o madeireira relevante para 
o Tocantins e  o babaçu. Tal espe cie ocorre 
naturalmente em praticamente todo o estado, 
sendo mais abundante na regia o Norte. 

Na regia o de Tocantino polis localiza-se a 
TOBASA, principal consumidor do babaçu in 
natura produzido na regia o. A empresa 
produz a partir do babaçu diversos produtos: 
carva o granulado ativado, o leo bruto, o leo 
clarificado, endocarpo (vendido como lenha), 
torta e saba o.  

Figura 4.24 – Mercado Estadual/Regional de 
Produtos Florestais N~o-Madeireiros 

 
Fonte: Elaborado por STCP (2013) 
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5 – PROPOSTA FINAL DA NOVA 
POLÍTICA ESTADUAL DE 
FLORESTAS E PLANO ESTADUAL 
DE FLORESTAS  

5.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Esta seça o trata da proposta final do Plano 
Estadual de Florestas do Tocantins, no qual 
tambe m se inclui a Proposta da Nova Polí tica 
Florestal aprovada. 

Cabe destacar que anteriormente a  proposta 
final do PEF/TO, uma proposta preliminar 
para a nova Polí tica Florestal Estadual 
(minuta de Projeto de Lei), foi amplamente 
discutida antes de validaça o por parte da 
SEMADES. 

De forma que na primeira parte desta seça o, 
relacionada apenas a  nova Polí tica Florestal 
Estadual e  apresentada a exposiça o de 
motivos, seguido de lineamentos gerais, eixos 
estrate gicos e elementos norteadores, 
princí pios, diretrizes, objetivos e os 
instrumentos da nova polí tica estadual de 
florestas.  

No Anexo VII deste documento pode ser 
observada a versa o final validada da Minuta 
de Projeto de Lei da nova Polí tica Florestal 
Estadual.  

Na segunda parte da seça o em apreço, 
apresenta-se a proposta final do Plano 
Estadual de Florestas - PEF/TO.  

Inicialmente apresenta-se a exposiça o de 
motivos, seguido de sí ntese do setor florestal 
e suas particularidades, as potencialidades do 
setor no a mbito do Tocantins e a versa o final 
da proposta do Plano. 

Ambos os instrumentos, ou seja, a nova 
Polí tica Florestal Estadual e a proposta do 
Plano Estadual de Florestas – PEF/TO foram 
objeto de Consulta Pu blica e as contribuiço es 
fornecidas pela sociedade tocantinense foram 
consideradas nas verso es finais aqui 
sintetizadas.  

As principais contribuiço es podem ser vistas 
no Anexo VIII deste documento.  

 

5.2 – NOVA POLÍTICA ESTADUAL DE 
FLORESTAS 

5.2.1 - Lineamentos Gerais 

A figura 5.01 ilustra e sintetiza a proposta de 
nova Polí tica. A proposta da Nova Polí tica 
Estadual de Florestas do Estado do Tocantins 
foi estruturada a partir das varia veis que 
compo em o conceito de desenvolvimento 
sustenta vel: (i) social; (ii) ambiental-florestal; 
e (iii) econo mica. Assim, a estrutura 
preliminar foi pautada em tais temas, 
considerados os eixos estrate gicos da polí tica. 

As alternativas de tratativa dos recursos 
florestais (conservaça o e proteça o) foram 
consideradas em um eixo transversal, 
interligado aos demais eixos estrate gicos 
propostos, fundamentais para o e xito dos 
resultados esperados. Para cada eixo 
estrate gico, foram associados elementos 
norteadores, assim entendidos como sendo 
temas e/ou conceitos-chave vinculados a cada 
eixo da polí tica que, por sua importa ncia, 
foram inseridos no marco regulato rio 
proposto. 

Os elementos norteadores dos eixos 
estrate gicos foram eleitos a partir do 
conteu do de polí ticas e leis vigentes (federais 
e estaduais, destacando-se a Lei Federal nº 
12/651/12 – Novo Co digo Florestal), da 
ana lise de legislaço es recentes de outros 
Estados, da experie ncia da Consultora e das 
necessidades do Governo do Tocantins. 
Tratam-se de temas e conceitos cuja 
regulamentaça o foi considerada relevante 
para proteça o, conservaça o e 
desenvolvimento florestal do Tocantins. 

Em linha com a eleiça o dos eixos e os 
principais elementos norteadores (ou temas) 
vinculados a cada qual, foram construí das as 
diretrizes, definidos os objetivos e 
instrumentos e outros aspectos relevantes 
para a Nova Polí tica Estadual de Florestas. No 
curto ou me dio prazo, a Nova Polí tica 
Estadual de Florestas tera  um marco 
regulato rio consolidado (Minuta de Projeto 
de Lei em anexo), um Plano Estadual de 
Florestas (PEF/TO), e respectivos Plano de 
Extensa o e Plano de Capacitaça o Florestal em 
andamento.
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NOVA POLÍTICA ESTADUAL DE FLORESTAS

Conservação e Proteção

Eixo 1: Social

- Associativismo, 
Cooperativismo
- Participação Social
- Acesso à 
Informação
- Assistência Técnica 
e Extensão Florestal
- Tratamento 
Diferenciado para 
Pequenas Posses e 
Propriedades
- Educação 
Ambiental e 
Capacitação
Cooperação 
Institucional

Eixo 2: Ambiental-
Florestal

Eixo 3: Econômico

E
le

m
e

n
to

s 
N

o
rt

e
a

d
o

re
s

Melhoria da 
qualidade de vida da 
população, geração 
de emprego e renda, 
legitimação popular,  
transpar.ênc. e 
sinergias 
institucionais, 
garantia de 
sustentabilidade 
social, maior 
cumprimento da 
legislação

R
e

su
lt

a
d

o
s 

E
sp

e
ra

d
o

s

Melhoria da 
qualidade 
ambiental, garantia 
de sustentabilidade 
ambiental, 
ampliação e 
compartilhamento 
de informações e 
melhoria da 
fiscalização / 
monitoramento, 
maior cumprimento 
da legislação 

Maior geração de 
receitas, maior 
investimento no 
setor, uso racional 
do solo, ampliação 
de oferta e demanda 
de matéria-prima 
florestal, garantia de 
sustentabilidade 
econômica, maior 
cumprimento da 
legislação

Marco Regulatório
PEF/TO e Planos 
Complementares

Princípios, 
Diretrizes, Objetivos, 

Instrumentos

-Proteção da 
Vegetação Nativa
- APPs
- Reposição Florestal
- Uso do Fogo e 
Controle de 
Incêndios
- Regularização 
Ambiental 
(CAR/PRA)
- Pesquisa
- Recuperação de 
Áreas Degradadas
- Base de Dados 
Florestal

- Desenvolvimento
- Diversificação 
Econômica
- Uso Sustentável das 
Florestas
- Silvicultura, Manejo
- PFM e PFNM
- RLs, CRA, PSA
- Incentivos
- FEF, Financiamento
- Infraestrutura
- Atração de Novos 
Investimentos
- Agregação de Valor, 
Industrialização
- Tecnologia

Figura 5.01 – Proposta de Nova Política Estadual de Florestas para o Estado do Tocantins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado por STCP (2014).  
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O marco regulato rio traz o fundamento 
jurí dico necessa rio ao PEF/TO, ao considera -
lo um dos instrumentos da Nova Polí tica 
Estadual de Florestas.  

No me dio e longo prazos, o conteu do da lei e 
o PEF/TO devem ser avaliados, monitorados e 
submetidos a alteraço es, ale m de 
aprimoramentos, diante da dina mica das 
necessidades e acontecimentos. A seguir sa o 
descritos cada um dos principais 
componentes da nova Polí tica. 

5.2.2 - Eixos e Elementos Norteadores 

 Eixo Transversal (Proteç~o e 
Conservaç~o dos Recursos Florestais) 

Conforme ja  mencionado, a proteça o e a 
conservaça o sa o as grandes linhas de 
tratativa dos recursos florestais, e tal eixo 
transversal abarca os eixos estrate gicos que 
compo em o PEF/TO (social, ambiental-
florestal e econo mico). 

 Eixo Estratégico 1 (Social) 

O Eixo Estrate gico 1 (Social) esta  
fundamentado no conceito de 
desenvolvimento sustenta vel. A 
sustentabilidade social esta  relacionada a  
garantia de qualidade de vida da populaça o. E  
fundamental haver o efetivo envolvimento, 
consideraça o dos interesses e capacidades 
dos atores chaves envolvidos (governo, setor 
privado e sociedade civil).  

Com a implementaça o das aço es (base nos 
elementos norteadores) sa o esperados como 
resultados: (i) melhoria da qualidade de vida 
da populaça o; (ii) geraça o de emprego e 
renda; (iii) legitimaça o popular; (iv) 
transpare ncia e sinergias institucionais; (v) 
garantia da sustentabilidade social; e (vi) 
maior cumprimento da legislaça o ambiental/ 
florestal. 

 Eixo Estratégico 2 (Ambiental-
Florestal) 

O eixo estrate gico em apreço tem por objetivo 
a manutença o da capacidade de sustentaça o 
dos ecossistemas e processos ecolo gicos, 
preservaça o da biodiversidade e recursos 

naturais no longo prazo e, por conseguinte, da 
qualidade ambiental ao longo do tempo. Tal 
eixo, portanto, esta  mais centrado na proteça o 
ambiental.  

Com base na implementaça o das aço es 
considerando os elementos norteadores 
previstos nesse eixo estrate gico sa o 
esperados como resultados: (i) melhoria da 
qualidade ambiental; (ii) garantia da 
sustentabilidade ambiental; (iii) ampliaça o e 
compartilhamento de informaço es; (iv) 
melhoria da fiscalizaça o/ monitoramento; e 
(v) maior cumprimento da legislaça o. 

 Eixo Estratégico 3 (Econômico) 

Esse eixo estratégico está centrado no uso 
sustentável dos recursos florestais estaduais, 
na garantia aumento da capacidade de 
produção, distribuição e consumo de 
produtos florestais, eficiência e boa gestão 
dos investimentos públicos e privados no 
setor e geração de receitas para o Estado.  

Apo s a implementaça o das aço es previstas, 
baseadas nos elementos norteadores sa o 
esperados resultados: (i) maior geraça o de 
receitas para o Estado e populaça o/ 
envolvidos com o segmento florestal; (ii) 
maior investimento no setor florestal; (iii) uso 
racional do solo e ampliaça o da oferta e 
demanda de mate ria-prima florestal; (iv) 
garantia da sustentabilidade econo mica; e (v) 
maior cumprimento da legislaça o. 

5.2.3 - Princípios  

Os princí pios jurí dicos podem ser definidos 
como sendo um conjunto de padro es de 
conduta presentes de forma explí cita ou 
implí cita no ordenamento jurí dico que o 
fundamentam. Os princí pios, como regra, 
esta o contidos nas normas. A proposta e  que 
a Polí tica Florestal do Estado do Tocantins 
adote como princí pios:  

(i) A proteção de seus recursos florestais; e  

(ii) O desenvolvimento sustentável. 

Tais princí pios possuem relaça o direta com o 
eixo transversal de proteça o e conservaça o, 
que fundamenta a proposta de Nova Polí tica 
Florestal para o Tocantins. 

55 
 



 

 

10 

 

5.2.4 - Diretrizes 

As diretrizes da nova Polí tica Florestal do 
Tocantins sa o orientaço es gerais a serem 
seguidas pelo governo estadual e pela 
sociedade, visando alcançar os objetivos 
traçados pela Polí tica, quais sejam: (i) 
Manutença o do equilí brio ecolo gico; (ii) 
Compatibilizaça o do desenvolvimento 
econo mico-social e ambiental; (iii) 
Silvicultura como atividade agrí cola; (iv) 
Responsabilidade comum do estado e dos 
seus municí pios; (v) Incentivos a  P&D de 
tecnologias; (vi) Incentivos econo micos para 
fomentar a preservaça o e a recuperaça o da 
vegetaça o nativa; (vii) Educaça o ambiental 
em todos os ní veis do ensino; (viii) 
Conscientizaça o para promoça o de padro es 
sustenta veis de produça o e consumo de PFM 
e PFNM; (ix) Participaça o social na gesta o 
florestal; (x) Incentivos aos produtores rurais 
atrave s do “PCR” e do “PSA”; (xi) Definiça o de 
a reas priorita rias para proteça o dos 
ecossistemas; (xii) Racionalizaça o do uso do 
solo, a gua e ar; (xiii) Planejamento e 
fiscalizaça o do uso dos recursos florestais; 
(xiv) Sinergia com as demais polí ticas 
ambientais do Tocantins.  

5.2.5 - Objetivos 

Os objetivos especí ficos propostos para a 
nova Polí tica Estadual de Florestas sa o: (i) 
Identificar, com base no ZEE, a reas potenciais 
para a silvicultura; (ii) Promover a 
recuperaça o de a reas degradadas; (iii) Criar 
base de dados sobre floresta; (iv) Ampliar a 
a rea florestal de forma sustenta vel; (v) 
Promover a criaça o e implementaça o da 
extensa o florestal; (vi) Promover a 
regularizaça o ambiental de propriedades 
rurais; (vii) Desenvolver sinergia com as 
demais polí ticas do estado. 

5.2.6 - Instrumentos 

Os instrumentos de uma polí tica pu blica sa o 
as ferramentas para sua viabilizaça o, sem as 
quais os resultados esperados na o sa o 
alcançados ou completos. Os principais 
instrumentos propostos para a nova Polí tica 
Estadual de Florestas sa o os seguintes: (i) 

PEF/TO; (ii) Inventa rio Florestal Estadual; 
(iii) ZEE; (iv) CAR; (v) Espaços territoriais 
especialmente protegidos; (vi) Licenciamento 
ambiental, (vii) PMFS e PRAD; (viii) 
Programas de reflorestamento e de reposiça o 
florestal; (ix) Programas de controle e 
prevença o de pragas, doenças e ince ndios; (x) 
Pesquisa e extensa o florestal; (xi) Educaça o 
ambiental com e nfase a s florestas; (xii) 
Monitoramento dos recursos florestais; (xiii) 
Fiscalizaça o das atividades florestais; (xiv) 
Auditoria ambiental; (xv) Cooperaça o 
institucional, te cnica, cientí fica e financeira 
(nacional e internacional); (xvi) Incentivos 
econo micos e financeiros para a preservaça o 
e recuperaça o de vegetaça o nativa e para 
promover o desenvolvimento de atividades 
florestais produtivas sustenta veis; (xvii) Lista 
das espe cies da flora ameaçadas de extinça o, 
raras e ende micas. 

5.2.7 - Outros Aspectos Relevantes 

Outros aspectos relevantes a serem 
considerados na nova Polí tica Florestal do 
Tocantins sa o: pu blico alvo; participaça o e 
controle social; e a respectiva estrutura de 
implementaça o e atores. 

 Público Alvo 

Esses correspondem aos donos de 
propriedades ou posseiros rurais. Os mesmos 
devem ser priorizados, fornecendo condiço es 
diferenciadas aos pequenos produtores 
rurais/ agricultores familiares.  

As instituiço es governamentais e seus 
servidores, empresas de base florestal/ 
iniciativa privada, terceiro setor, comunidades 
e populaço es tradicionais e demais membros 
da sociedade civil tambe m sa o alvo da nova 
Polí tica Florestal. 

 Participaç~o e Controle Social 

A participaça o e o controle social devem 
ocorrer na formulaça o e desenvolvimento da 
Polí tica, visando a  legitimaça o social da 
mesma. O objetivo e  levar em conta os 
diversos interesses envolvidos e propiciar 
uma negociaça o de forma transparente.  
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 Estrutura de Implementaç~o e Atores  

O NATURATINS e  a entidade estadual 
responsa vel pela emissa o de licenças e 
demais condutas de regularizaça o ambiental 
no Tocantins. O Instituto vinculado a  
SEMADES tem a compete ncia legal para a 
execuça o da Polí tica Ambiental do estado. De 
forma que se optou por elege -la como 
principal instituiça o executora da Polí tica 
Florestal do Tocantins. 

A implementação de uma política pública, 
desde a sua concepção, deve contemplar 
ações integradas e complementares 
conduzidas por outras instituições, levando-
se em conta suas competências e potenciais 
sinergias que possam existir entre elas, 
visando o êxito da nova política. Na tabela 
5.01 podem ser observadas as instituições na 
esfera estadual, com as quais o NATURATINS 
e SEMADES devem buscar sinergias para a 
implementação da nova Política. 

Tabela 5.01 – Instituições Estaduais com 
Sinergias para Implementação da Nova Política  

Instituição 
Eixo 

Estratégico 
Elementos  

Norteadores  

SEAGRO 

Social 
Associativismo / 
Cooperativismo 

Social ATER 

Econômico Tecnologia 

Social Acesso à informação 

Ambiental-
Florestal 

Pesquisa 

Econômico 

Desenvolvimento e 
diversificação econômica, 
silvicultura, manejo, PFM/ 
PFNM 

RURAL-
TINS 

Econômico 
Agregação de valor aos 
produtos florestais/ 
industrialização 

Social ATER 

Econômico Financiamento 

Ambiental-
Florestal 

Pesquisa 

Econômico Tecnologia 

SEDECTI 
Econômico Tecnologia 

Social Capacitação 

SEFAZ Econômico Incentivos/ financiamento 

SEPLAN 

Ambiental-
Florestal 

Diversos 

Econômico 
Desenvolvimento/ 
diversificação econômica 

Econômico Infraestrutura/ tecnologia 
Fonte: Elaborado por STCP (2013) 

5.2.8 - Cronograma de Implementaç~o 

O cronograma com as fases/ atividades de 
implementaça o da nova Polí tica Estadual de 
Florestas e  apresentado na tabela 5.02. A 
proposta e  que o primeiro ciclo de atividades 
correlacionadas com a nova Polí tica ocorra 
em ate  2 anos. 

Tabela 5.02 – Cronograma da Nova Política 
Estadual de Florestas 

Fases / Atividades 
Ano 

1 2 
Validaça o da estrutura da nova Polí tica 
Estadual de Florestas    
Tramitaça o do Projeto de Lei na 
Assembleia Legislativa do Estado     
Firmamento de parcerias com 
instituiço es chaves     
Detalhamento e implementaça o do 
PEF/TO, PCEF, PCF e outros documentos   
Monitoramento, avaliaça o e revisa o da 
nova Polí tica     
Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

5.2.9 – Minuta de Projeto de Lei  

O referido Projeto de Lei institui a Polí tica 
Florestal do Estado do Tocantins, preve  a 
criaça o do Plano Estadual de Florestas – 
PEF/TO e do Fundo Estadual de Florestas – 
FEF. Ainda em conteu do, esta o previstos 
instrumentos econo micos e financeiros para o 
alcance dos objetivos da Polí tica, e uma 
disposiça o sobre a proteça o da vegetaça o 
nativa nas a reas de preservaça o permanente, 
Reserva Legal e demais a reas protegidas do 
Estado do Tocantins, entre outras 
provide ncias. 

O inteiro teor do Projeto de Lei da nova 
Polí tica Estadual de Florestas pode ser 
observado no Anexo I deste documento. Este 
e  composto por 13 capí tulos e seço es, 
totalizando 74 artigos. Os capí tulos tratam 
dos seguintes temas: disposiço es gerais, APPs 
e a reas consolidadas, RL e a reas consolidadas, 
cadastro ambiental rural (CAR), programa de 
regularizaça o ambiental (PRA/TO), cota de 
reserva ambiental (CRA), pequena 
propriedade ou posse, PEF/TO, FEF, 
exploraça o sustenta vel, proibiça o do uso de 
fogo e controle de ince ndios, reposiça o 
florestal, florestas plantadas, silvicultura e 
disposiço es transito rias. 
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5.3 – PEF/TO 

Este item apresenta a sí ntese do Plano 
Estadual de Florestas - PEF/TO (versa o 
validada em consulta pu blica). Na primeira 
parte, apresenta uma sí ntese do setor 
florestal do Tocantins, suas particularidades e 
potencialidades. Posteriormente se pode 
visualizar a estrate gia e a estrutura proposta, 
incluindo seus diferentes componentes, 
objetivos e aço es principais e respectivas 
instituiço es responsa veis por sua 
implementaça o. Ao final, e  apresentado o 
cronograma tentativo de implementaça o do 
PEF/TO. 

5.3.1 – Setor Florestal do Tocantins  

 Recursos Florestais 

A cobertura vegetal remanescente em 2007 
no estado do Tocantins era de 66,5% da a rea 
total do estado (18,5 milho es ha), tendo sido 
convertidos para outros usos (pastagens, 
lavouras, a reas urbanas e outros) os outros 
33,5%, o equivalente a 9,9 milho es de ha 
(vide tabela 5.03).  

Tabela 5.03 – Cobertura Vegetal Natural 
Original e Remanescente no Estado do 
Tocantins (2007) 

Tipo Original¹  Remanescente 2 
Altera-

ção (até 
2007) 

Floresta 
Ombrófila 

7,4% 1,3% 83% 

Floresta 
Ombrófila-
Estacional 

1,8% 0,8% 56% 

Floresta 
Estacional 

16,5% 12,8% 22% 

Formações 
Pioneiras 

0,3% 0,3% 11% 

Savana/ 
Cerrado 

60,8% 43,8% 28% 

Savana/ 
Floresta 
Estacional 

11,5% 7,6% 34% 

Praias/ 
Dunas 

0,1% 0,1% 0% 

Subtotal 98,4% 66,5% 32% 

Outras  1,6% 33,5% - 

Total Geral 100,0% 100,0% 0% 
¹ % sobre a superfí cie total do estado em 2000, com base no 
Mapeamento das Regio es Fitoecolo gicas (SEPLAN 2012b) 

² % de cobertura de uso da terra - 2007 (SEPLAN 2012a) 

Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

A cobertura vegetal original de 27,3 milho es 
de ha em 2000 sofreu uma reduça o de 32% 
ate  2007 em sua cobertura vegetal original. 
Para atender as metas de desenvolvimento 
florestal estabelecidas para o PEF/TO, os 
tipos florestais aptos ao manejo florestal 
sustenta vel sa o as florestas ombro filas, 
ombro filas-estacionais e estacionais.  

Neste caso, o manejo florestal sustenta vel 
para obtença o de madeira industrial a partir 
das florestas nativas poderia alcançar 14,9% 
da superfí cie total do estado (4,1 milho es ha). 

Em 2011, de acordo com a SEAGRO (2012), o 
Tocantins detinha 83,6 mil ha de plantaço es 
florestais (0,3% da superfí cie total).  

A a rea plantada para fins madeireiros somava 
quase 81 mil ha (97% do total). O eucalipto e  
a espe cie mais plantada, com 76 mil ha (91% 
da a rea total plantada). Outras espe cies, ainda 
pouco representativas em a rea plantada para 
fins madeireiros, incluem a teca, pinus, aca cia, 
guanandi, mogno africano e parica .  

A a rea plantada para fins na o madeireiros 
totalizava em 2011 quase 2,3 mil ha, 
equivalente a 3,4% do total. As quatro 
espe cies mais cultivadas no estado incluem a 
seringueira, pupunha, neem e pequi.  

A seringueira e  a espe cie na o madeireira mais 
representativa em a rea plantada (1,8 mil ha), 
equivalente a 80% dos plantios totais para 
fins na o madeireiros, e apenas 2,2% dos 
plantios florestais do Tocantins.  

A SEAGRO (2012) estima que a a rea plantada 
total em 2013 deva alcançar 155 mil hectares, 
um aumento de 85% com relaça o a 2011. 

 Indústria de Base Florestal 

A indu stria de produtos de base florestal no 
Tocantins e  incipiente e se encontra em um 
esta gio inicial de desenvolvimento, tanto para 
PFM quanto PFNM. Os principais PFM no 
Tocantins concentram-se na madeira em tora 
para alguns fins especí ficos.  

Com relaça o aos produtos industrializados, a 
produça o e  limitada a carva o vegetal, madeira 
serrada e preservada. Quanto aos PFNM, os 
principais produtos incluem o açaí  (frutos), 
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babaçu (ame ndoa), buriti (fibra), pequi 
(ame ndoa) e a seringueira (la tex). 

Atualmente, pode-se se dizer que a indu stria 
de base florestal estabelecida no Estado e  
suprida mais significativamente pelo 
extrativismo de florestas nativas.  

As plantaço es florestais ainda na o te m um 
consumo consolidado no estado. A tabela 5.04 
apresenta as principais indu strias de base 
florestal para PFM, com sua produça o e 
principal utilizaça o. 

Tabela 5.04 – Indústria de Base Florestal – PFM 

PFM Produção 
Consumo 

Atual 

Madeira em Tora 

- Lenha 
industrial 

- 1 MM m3 em 2011 
- 100% de florestas 
nativas 
- Eucalipto fonte de 
suprimento no futuro 

- Consumo no 
estado 
- Agroindústria 
(secagem de 
grãos) 

- Tora 
industrial 

- 71 mil m3 em 2011 
- 100% de florestas 
nativas 
- Eucalipto é fonte de 
suprimento no futuro 

- Moirões e 
estacas  
 

Serrados 

- Produção 
inexpressiva 
- Eucalipto e Teca 
fontes de suprimento 
no futuro 

- Serraria e 
laminação 
quando plantios 
estiverem 
maduros 

Madeira 
Preservada 

- Eucalipto é fonte 
atual 
- Teca de menor 
diâmetro é 
alternativa 

- Mercado 
regional 
- Cercas, postes e 
moirões 

Carvão 
Vegetal 

- Produção pequena e 
instável 
- 100% de florestas 
nativas 
- Eucalipto fonte de 
suprimento no futuro 

- Polo siderúrgico 
de Carajás / 
empresas com 
plantios de 
Eucalipto no 
Tocantins 

Móveis de 
Madeira 

- 139 empresas  
(micro e pequenas) 
- Baixo consumo (6,7 
mil m3 de madeira em 
2008) 

- Mercado local 

Fonte: elaborado por STCP (2013). 

A produça o de PFNM de maior interesse 
comercial inclui a borracha natural e o 
babaçu.  

Existem ainda outros produtos derivados do 
pequi e outros frutos do cerrado, embora em 
escala na o comercial (vide tabela 5.05).  

Tabela 5.05 – Indústria de Base Florestal – 
PFNM 

PFNM Produção 
Consumo 

Atual 

Borracha 
Natural 

- Produção de látex: 
2,3 mil t em 2011 
- Crescimento de 
228% desde 2000 
- 100% proveniente 
de plantações 

- Consumo em 
processadoras em 
São Paulo, Bahia, 
Goiás 

Babaçu 

- Produção de 385 t 
em 2011 
- Decréscimo de 80% 
desde 2000 
- 100% proveniente 
de florestas nativas 

- Mercado local 
(TOBASA) 
- ARENT: óleo 
industrial 
(cosméticos) 
- MIQCB: óleo, 
farinha e carvão. 

Buriti 

- Produção de 1 t em 
2009 (inexistente 
desde então) 
- 100% extrativismo 

- Fibra das folhas de 
buriti 
- Consumo local 
pequeno 
- Espécie protegida 

Pequi 

- Produção de 3 t em 
2011 
- Diminuição de 95% 
desde 2000 
- 100% extrativismo 

- Indústrias 
consumidoras 
artesanais e 
informais 
- Parte da produção 
destinada a outros 
estados  

Açaí 
- Produção de 3 t em 
2011 e estável 
- 100% extrativismo 

- Polpa da fruta  
- Plantios base do 
suprimento no 
futuro 

Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

 Mercados de Produtos Florestais 

– PFM 

O Estado do Tocantins carece de uma base 
industrial voltada ao setor florestal e, 
portanto, parte de sua produça o tem sido 
enviada sem beneficiamento a outros estados 
vizinhos.  

A principal espe cie florestal plantada e  o 
eucalipto. Este e  utilizado no mercado 
regional para geraça o de energia 
(principalmente para secagem de gra os), 
produça o de carva o vegetal para fins 
sideru rgicos, e madeira tratada (moiro es para 
cercas). A tabela 5.06 apresenta as principais 
regio es de produça o, a reas de plantios e a sua 
utilizaça o segundo as principais espe cies para 
PFM. 

Com respeito a  madeira de eucalipto, no polo 
da regia o Sul, as principais empresas incluem 
a BRAXCEL, GFP e a JAMP Agropecua ria.  
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Tabela 5.06 – Principais Polos Produtores e 
Utilização Potencial - PFM  

Espécie Polo Produtor 
Área e Utilização 

Potencial 

Eucalipto 

- Região Sul (Peixe, 
Dueré, Brejinho e 
outros) 

34,6 mil ha (64% 
celulose, 36% 
produtores 
independentes) 

- Região Norte (São 
Miguel até 
Wanderlândia e 
Araguaína) 

73 mil ha (53% 
celulose, 31% 
carvão, 16% 
produtores 
independentes) 

- Região Central 
8,7 mil ha (100% 
produtores 
independentes) 

Teca 
- Região Norte (São 
Miguel) 

2,8 mil ha (100% 
destinado à 
indústria de 
madeira sólida 
para exportação) 

Pinus - Região Sudoeste  
850 ha (100% 
lenha secagem de 
grãos) 

Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

Na regia o norte, as principais empresas que 
cultivam eucalipto incluem ECO BRASIL 
FLORESTAS, SUZANO, INTERNATIONAL 
PAPER.  

No Bico do Papagaio se encontram 
localizados 22,7 mil ha de florestas com 
eucalipto vinculado a  siderurgia. As 
principais empresas sideru rgicas incluem a 
SINOBRA S, COSIPAR, IBE RICA, VIENA, 
SIMASA E FERGUMAR. As indu strias de ferro-
gusa esta o neste momento passando por uma 
crise, iniciada em 2008 e ainda na o se 
recuperaram.  

De acordo com a SEPLAN (2012b), dentre as 
espe cies que ocorrem no estado e que 
possuem maior potencial madeireiro podem 
ser mencionadas o ipe , jacaranda , cedro, 
freijo , cumaru, jatoba  e outras.  

Atualmente na o existe produça o madeireira 
significante a partir das espe cies oriundas de 
manejo sustenta vel no estado.  

– PFNM 

Os principais polos de produça o e consumo 
dos PFNMs do Tocantins e regia o esta o 
apresentados na tabela 5.07.  

Tabela 5.07 – Principais Regiões de Produção e 
Utilização– PFNM  

Espécie Polo Produtor 
Área e Utilização 

Potencial 

Seringueira 

- Região de Santa Fé 
do Araguaia 

240 ha (100% látex 
- São Paulo) 

- Região de Paraíso 
de Tocantins 

600 ha (100% látex 
- Bahia) 

- Região de 
Palmeirópolis 

884 ha (100% látex 
para - Goiás e São 
Paulo) 

Babaçu 

- Região Norte 
(Carrasco Bonito, 
São Miguel e 
Tocantinópolis) 

- Amêndoa, óleo, 
farinhas e carvão 
ativado 
- Principal 
consumidor 
TOBASA 

Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

5.3.2 – Potencialidades do Setor 
Florestal do Tocantins 

Esta sí ntese apresenta uma ana lise crí tica 
sobre diversos fatores associados a s 
potencialidades setoriais no Estado do 
Tocantins, com e nfase nos recursos florestais, 
logí stica e infraestrutura, tecnologia 
acumulada, disponibilidade de recursos 
humanos no estado e desenvolvimento 
setorial.  

 Florestas Naturais 

O Tocantins possui 18 milho es ha cobertos 
por vegetaça o natural, sendo 14 milho es ha 
de Cerrado e 4 milho es ha remanescentes 
florestais do Bioma Amazo nico. Em princí pio, 
estas apresentam potencial para manejo 
sustenta vel visando a  produça o de PFM. Por 
outro lado, a floresta Amazo nica apresenta 
potencial para o desenvolvimento de PFNM, 
particularmente de babaçu. 

No que se refere ao menejo para PFM, As 
a reas com maior potencial de uso de madeira 
para fins energe ticos sa o o Cerrado e o 
Cerrada o, com estimativas entre 68-74% de 
uso. Por outro lado, os tipos florestais com 
maior percentual de uso potencial para fins 
madeireiros sa o Florestas Estacionais e 
Florestas Ombro filas, variando entre 16-23% 
para serraria e entre 11-14% para laminados. 

O potencial de produça o dos PFNM a partir 
das florestas nativas e  grande quando se 
considera a variedade de espe cies da flora 
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estadual nas diferentes formaço es florestais 
dos Biomas Cerrado e Bioma Amazo nico. No 
entanto, sua potencialidade de extraça o e uso 
depende da densidade das espe cies de maior 
potencial de mercado e uso, da localizaça o 
geogra fica e distribuiça o destas florestas e 
das condiço es do mercado (produça o e 
consumo) que viabilizem sua produça o. 
Atualmente, os PFNMs sa o limitados a um 
grupo reduzido de espe cies, tais como o 
babaçu, pequi e alguns frutos do cerrado.  

Segundo a SEPLAN (2012), 427 espe cies 
arbo reas foram identificadas para usos na o 
madeireiros no Tocantins. Dessas, 250 
espe cies (58% do total) proporcionam de tre s 
a oito tipos de uso e 382 espe cies (89% do 
total) apresentam dois ou mais tipos de usos, 
consideradas espe cies de usos mu ltiplos. 

 Plantios Florestais 

Esta seça o apresenta uma sí ntese de 
resultados, conforme levantamento e 
mapeamento conduzido pela Consultora, 
quanto a  aptida o e potencialidade de plantios 
florestais para diferentes espe cies no estado 
de Tocantins.  

Para tanto sa o considerados principalmente 
os aspectos do meio (terras, solo, relevo e 
clima). 

– Aptidão de Crescimento Florestal 

Os plantios clonais de eucalipto te m 
alcançado produtividades altas, garantindo a 
competitividade do estado na atraça o de 
investimentos em florestas produtivas dessa 
espe cie, com potencial de uso futuro.  

Por sua vez, os plantios com teca ainda sa o de 
pequena escala e manejados de forma a gerar 
madeira para serraria e laminaça o.  

Os plantios de seringueira sa o em sua maioria 
clonais e manejados para a produça o de la tex.  

Na tabela 5.08 sa o apresentados os resultados 
de produtividades e manejo das principais 
espe cies plantadas no Tocantins.  

Tais resultados indicam grande potencial no 
estado para o cultivo e expanso es da a rea 
atualmente plantada com as espe cies em 
questa o.  

Tabela 5.08 – Aptidão de Crescimento Florestal 
– Produtividade e Manejo 

Espécies Produtividade  Manejo 

Eucalipto 
30 a 40 

m³/ha.ano 
7-21 anos, 3 cortes a 

cada 7 anos 

Teca 
12 a 18 

m³/ha.ano 
25-30 anos, com 

desbastes 

Seringueira 
3,0 a 4,0 
t/ha.ano 

30-35 anos 

Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

– Disponibilidade e Acesso a Terra 

O estado apresenta alto potencial para o 
estabelecimento de plantios florestais, 
representado pela ampla disponibilidade de 
terras com aptida o florestal. O mapeamento 
realizado indicou uma superfí cie apta a  
silvicultura em torno de 12,7 milho es de 
hectares (46% do estado), desconsiderando-
se as a reas especiais e a reas com solos 
inadequados. 

– Condições de Relevo e Solos 

A figura 5.02 apresenta as classes de 
declividade verificadas no Tocantins de 
acordo com mapeamento realizado em 2012. 
A maior parte do Tocantins (21,8 milho es de 
hectares, ou 78% do estado) possui 
declividade menor que 10%, fator 
preponderante ao estabelecimento de 
plantaço es florestais em escala comercial, 
pois permite sua mecanizaça o.  

O estado apresenta diversas classes de solos 
com caracterí sticas favora veis para a 
silvicultura, que somam aproximadamente 20 
milho es de hectares (70% da a rea do 
Tocantins). 

– Clima 

O Tocantins possui um clima caracterizado 
por temperaturas me dias anuais elevadas, 
entre 25 e 27ºC, e por precipitaço es me dias 
anuais superiores a 1.000 mm/ano. No 
entanto, existe uma estaça o seca que dura 
entre 3 e 5 meses (Maio-Setembro), o que 
requer um planejamento adequado das 
atividades. Pore m, com a tecnologia atual, isto 
na o e  de todo um fator limitante para a 
silvicultura de espe cies tais como eucalipto, 
teca, seringueira e outras. 
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Figura 5.02 - Classes de Declividade do 
Tocantins 

 
Fonte: SEPLAN (2012 a) - Elaborado por STCP (2013) 

 Logística de Acesso a Mercados 

O Tocantins possui uma localizaça o 
privilegiada, posicionado no centro do paí s, o 
que e  estrate gico para acessar diferentes 
mercados. A recente conclusa o da Ferrovia 
Norte-Sul no estado (vide figura 5.03) criou 
um novo eixo de desenvolvimento e de 
escoamento da produça o, ale m de ter 
aumentado a influe ncia do Tocantins no 
agronego cio e no setor florestal brasileiro. 

Figura 5.03 – Ferrovia Norte-Sul 

 
Foto STCP (acervo)  

Tal condiça o devera  favorecer a atraça o de 
investimentos no desenvolvimento industrial 
e consequente atendimento a mercados 
regionais, nacionais e internacionais. No 
futuro, o escoamento da produça o podera  ser 
feito atrave s de uma logí stica ainda mais 
eficiente, utilizando uma combinaça o 
multimodal das opço es de modal rodovia rio, 
ferrovia rio, e tambe m hidrovia rio, quando 
forem concluí das as obras de adequaça o 
(derrocamento, eclusas) da Hidrovia 
Tocantins-Araguaia. 

 Tecnologia Acumulada 

– Base Florestal Plantada 

O Tocantins ja  possui uma base silvicultural 
estabelecida e que se encontra em franco 
desenvolvimento e evoluça o, na o somente 
quanto a  ampliaça o da a rea plantada, mas 
tambe m quanto aos aspectos relacionados a  
P&D. Estas evoluço es te m trazido impactos 
positivos na produtividade dos plantios, 
especialmente de eucalipto, teca e seringueira 
(vide figura 5.04).  

Em linhas gerais, as principais empresas 
florestais com operaço es no Estado te m 
investido em tecnologia florestal e em P&D. 
Isto inclui a seleça o de clones de procede ncias 
superiores adaptadas a s caracterí sticas de 
solos e clima encontradas no estado, na 
preparaça o de solos e outros aspectos 
importantes da implantaça o e manejo 
florestal. 

Figura 5.04 – Plantio de Seringueira no 
Tocantins 

 
Foto: STCP (2013) 
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– Agentes de Desenvolvimento Florestal 

As grandes empresas florestais que te m 
investido em florestas plantadas no Tocantins 
sa o os principais agentes com potencial de 
efetivamente trazer o desenvolvimento 
florestal ao Estado. Algumas empresas 
importantes e tradicionais do segmento de 
papel e celulose (a exemplo da SUZANO e 
INTERNATIONAL PAPER) e grandes 
investidores florestais nacionais e 
internacionais (ex.: GFP, GMR e EBF) te m 
experie ncia acumulada em outras regio es do 
paí s e sera o, no me dio e longo prazo, os 
principais agentes indutores do 
desenvolvimento florestal do estado, atrave s 
dos investimentos ora em curso. 

No caso da teca, a NOBLEINVEST e  a principal 
empresa que utiliza tecnologia moderna de 
silvicultura, bastante similar a quela 
desenvolvida no Mato Grosso e Para , com 
maior tradiça o e investimentos nesta espe cie. 
Por sua vez, os plantios com seringueira do 
estado ve m sendo cultivados com aplicaça o 
de pacotes tecnolo gicos desenvolvidos e 
assistidos pela SEAGRO.   

Ale m disso, a espe cie vem sendo plantada por 
algumas empresas (ex: SERRA DOURADA) 
que partem de uma base gene tica 
desenvolvida nas regio es do cerrado do 
estado de Sa o Paulo, ale m de produtores 
rurais de pequeno porte. 

No caso do manejo florestal sustentado de 
espe cies como o babaçu, a TOBASA e  uma 
empresa que vem desenvolvendo de maneira 
bastante satisfato ria o processamento e 
beneficiamento da espe cie.  

– Pesquisa, Desenvolvimento & Capacitação 

No Tocantins existem diferentes instituiço es 
relacionadas a  P&D florestal cujos esforços, 
somados aos das principais empresas 
privadas, ira o melhorar ainda mais a 
tecnologia florestal. Ale m disto, existem 
instituiço es com o potencial de apoiar na 
capacitaça o de RH para um programa de 
desenvolvimento florestal sustenta vel.  

As principais instituiço es de P&D e de 
capacitaça o atuantes no estado incluem a 
EMBRAPA Florestas, o SENAR/TO, o 

SENAI/TO e Universidades, a exemplo da 
UFT-Campus de Gurupi, onde se localiza o 
Curso de Engenharia Florestal (vide figura 
5.05).  

Figura 5.05 – Instalações da UFT 

 
Foto STCP (acervo) 

Existe ainda o Cole gio Agropecua rio de 
Natividade, que podera  oferecer contribuiça o 
importante na formaça o te cnica 
rural/agrí cola, de ní vel me dio, com aplicaça o 
no campo florestal. 

– Transferência de Conhecimento em 
Silvicultura 

Com relaça o a s potencialidades associadas a  
transfere ncia tecnolo gica, existem diversas 
experie ncias em silvicultura e indu stria de 
processamento da madeira e de PFNM com 
sucesso em outras regio es do Brasil que 
podem ser introduzidas no Tocantins.  

Em linha com o desenvolvimento do PEF/TO, 
um caso de sucesso e  o exemplo do Mato 
Grosso do Sul, estado que tambe m idealizou 
um Plano Florestal que esta  em execuça o e 
onde o setor florestal se encontra em etapa 
intermedia ria de consolidaça o. Tal modelo de 
desenvolvimento, que incluiu um processo de 
investimentos em plantios florestais baseado 
em empresas-a ncora, tambe m parece ser o 
mais adequado para o desenvolvimento 
florestal do estado do Tocantins. 

 Disponibilidade de Recursos Humanos 

A disponibilidade de ma o de obra qualificada 
para as atividades de silvicultura e 
industrializaça o da madeira na cadeia 
produtiva e  fator fundamental no 
desenvolvimento florestal e na atraça o de 
investimentos. Nesse contexto, o Tocantins 
apresenta diversas instituiço es pu blicas 
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Florestas 
Plantadas

Ampliar a Oferta 
de Matéria-Prima
- Madeira/PFM
- PFNM

Base de 
Produção

Atrair/Estabelecer Base 
Industrial Competitiva e 
Diversificada:
- Madeira de Processo
- PMS - Produtos de 

Madeira Sólida
- Processamento de 

PFNM
Agregação 
de Valor e 
Resultado

Mercado
- Regional
- Nacional
- Internacional

Florestas 
Nativas

Aumentar a 
Oferta 

Atrair 
Investimento na 

Indústria

Desenvolvimento 
Social / Proteção 

Ambiental

(federais e estaduais) que podem contribuir 
na melhoria da qualidade e capacitaça o da 
ma o de obra voltada a s atividades florestais. 
Entre elas, destacam-se as Universidades, 
Cole gio Te cnico Agrí cola (Natividade), 
EMBRAPA, SESI, SENAI, SEBRAE, ale m de 
instituiço es estaduais pu blicas como a 
SEMADES e NATURATINS, SEAGRO e 
RURALTINS, que podem, em maior ou menor 
grau, apoiar na capacitaça o e qualificaça o da 
ma o de obra voltada ao setor florestal. 

 Marco Regulatório do PEF/TO 

O Governo do Tocantins esta  em processo de 
Reformulaça o da Nova Polí tica Florestal do 
Estado, contemplando a revisa o do marco 
regulato rio e uma proposta da lei especí fica, a 
qual preve  o PEF/TO como um instrumento 
da Nova Polí tica. Esta condiça o e  inovadora 
no setor florestal nacional, por estabelecer as 
regras ao desenvolvimento florestal.  

 Plano de Desenvolvimento  

O estabelecimento do PEF/TO sera  um 
diferencial competitivo no desenvolvimento 
do setor florestal e na atraça o e consolidaça o 
de nego cios florestais relacionados aos PFM e 
PFNM. A visa o estrate gica e as diretrizes do 
PEF/TO foram estabelecidas com base nas 
particularidades e potencialidades do setor 
florestal no Tocantins. Os elementos que 
subsidiam as diretrizes e visa o ao 
desenvolvimento florestal no Estado sa o as 
que orientam as atividades de planejamento 
estrate gico de programas, projetos e aço es 
para o PEF/TO, examinados a seguir.  

5.3.3 – Proposta do PEF/TO 

 Estratégia 

A estrate gia proposta ao desenvolvimento do 
PEF/TO e  mostrada na figura 5.06.  

Figura 5.06 – Estratégia do PEF/TO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado por STCP (2014)  
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A estrate gia considera dois componentes 
ba sicos, quais sejam:  

i. Ampliação da oferta sustentável de 
matéria prima a partir do manejo de 
florestas nativas e de plantios florestais 
de alta produtividade, e; 

ii. Estabelecimento de base industrial 
competitiva e diversificada para 
agregar valor e resultados e atender ao 
mercado nacional e internacional. 

 Estrutura do PEF/TO 

Considerando a estrate gia proposta, 
apresenta-se na tabela 5.09 uma visa o geral 
da estrutura do PEF/TO, considerando os 
principais componentes, objetivos 
estrate gicos e aço es a serem consideradas.  

Tabela 5.09 – Estrutura Proposta para o 
PEF/TO  

Componentes  
Objetivos 

Estratégicos 
Ações 

Oferta de Matéria-Prima  

Florestas 
Nativas 

- Tecnologia e 
integração/ 
formalização 

- ATER  
- P&D 
- Capacitação de RH 
- Regularização 
Fundiária 
- Redução dos custos de 
transação 
- Promoção e facilitação 
de investimentos 

Plantios 
Florestais 

- Ampliação e 
produtividade 

Demanda de Matéria-Prima  

Desenvolv. 
Industrial 

- Atração de 
investimentos 

- Informações sobre 
oferta de MP 
- Mecanismos e apoio 
na facilitação de 
investimentos 
- Promoção de atração 
de investimentos 
- Apoio a clusters de 
PMS e PFNM 
- Informações sobre 
logística disponível  
- Estruturas 
complementares de 
logística e redução nos 
custos 

Acesso a 
Mercados 

- Melhoria da 
logística/ 
informação 

Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

 Estrutura de Implementaç~o e Atores 

A coordenaça o da implementaça o do PEF/TO 
estara  a cargo da SEMADES em parceria com 
o NATURATINS, SEAGRO e RURALTINS, 

podendo-se considerar outra forma de 
sinergia entre as mesmas. Sugere-se a criaça o 
de um Grupo de Coordenaç~o, especializado 
no setor florestal e promoça o de 
investimentos. O Grupo de Coordenaça o tera  
como funça o a coordenaça o geral da 
implementaça o do PEF/TO, inclusive a 
atraça o e promoça o de investimentos. A 
tabela 5.10 apresenta as principais aço es 
previstas e as instituiço es responsa veis e suas 
respectivas sinergias e compete ncias que 
podera o ser u teis ao processo.  

Tabela 5.10 – Ações Principais e Instituições 
Responsáveis¹ Associadas ao PEF/TO 

Item 
Ações  

Principais 
Instituições 

Responsáveis 

Oferta 
Matéria-
Prima 

ATER/Fomento 
RURALTINS, 
SEAGRO 

P&D EMBRAPA, UFT 

Capacitaça o de RH 
SENAI, UFT, 
COLE GIO 
AGROPECUA RIO 

Regularizaça o 
fundia ria  

INCRA, SEDARF 

Reduça o dos custos 
de transaça o  

SEMADES, SEPLAN, 
SEFAZ 

Promoça o/ 
facilitaça o de 
investimentos 

Grupo de 
Coordenaça o 

Demanda 
Matéria-
Prima 

Informaço es sobre a 
oferta de MP 

Grupo de 
Coordenaça o, 
SEMADES, SEAGRO 

Mecanismos e apoio 
na facilitaça o de 
investimentos 

Grupo de 
Coordenaça o 

Promoça o de 
atraça o de 
investimentos 

Grupo de 
Coordenaça o, 
SEINFRA, SEPLAN 

Apoio a clusters de 
PMS/ PFNM 

SEBRAE, SEINFRA, 
SEPLAN, SEMADES, 
SEAGRO 

Infraestruturas de 
logí stica e custos 

Grupo de 
Coordenaça o, 
SEINFRA, SEPLAN 

Estruturas 
complementares de 
logí stica e reduça o 
nos custos 

Grupo de 
Coordenaça o, 
SEINFRA, SEPLAN 

¹ Sugestão de instituições responsáveis, de acordo com as 
competências legais atuais. 
Fonte: Elaborado por STCP (2013).Cronograma de 
Implementaça o 
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O PEF/TO tem um horizonte de planejamento 
de 25 anos. No entanto, para fins de 
cronograma inicial de implementaça o, foi 
estabelecido um perí odo de 10 anos (vide 
tabela 5.11).  

Tabela 5.11 – Cronograma de Implementação 
do PEF/TO 

Fases / Atividades 
Ano 

1 2 3 4 – 10 
Institucionalização do 
PEF/TO   

            

Formação do Grupo de 
Coordenação 

              

Detalhamento Ações/ 
Envolvimento Instituições 

              

Implementação Ações               

ATER / Fomento               

P&D               
Regularização fundiária               
Redução custos transação               
Promoção/ facilitação de 
investimentos 

              

Informações sobre oferta de 
MP 

              

Mecanismos apoio facilitação 
investimentos 

              

Promoção e atração de 
investimentos 

              

Apoio clusters PMS/PFNM               
Informações sobre estruturas 
de logística e custos 

              

Estruturas complementares 
logísticas/impactos custos 

              

Monitoramento do Plano               

Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

Este perí odo cobre uma grande parte da fase 
de implantaça o da base florestal e do iní cio da 
consolidaça o da implantaça o da estrutura 
industrial.  

5.3.4 – Metas e Impactos de 
Desenvolvimento 

Esta seça o apresenta as principais metas do 
PEF/TO e os respectivos impactos esperados 
de sua implementaça o.  

 Produç~o Sustentada de MP 

As metas do PEF/TO relacionadas a  base 
florestal e a produça o de mate ria prima 
industrial, considerando um horizonte de 25 
anos sa o apresentadas de forma simplificada 
na figura 5.07.  

Para florestas nativas, a meta de produça o 
sustentada a partir da base florestal prevista 
(1 MM ha de florestas nativas sob PMFS e 
manejo de 200 mil ha de florestas para 
PFNM), e  de 650 mil m3 de madeira em tora 
(PMS) por ano, 350 mil m³ de lenha, e 1 
milha o toneladas de coco de babaçu por ano.  
Para plantaço es florestais, a meta e  a 
produça o sustenta vel (considerando 850 mil 
ha de florestas plantadas) anual de 18,36 
milho es m³ de madeira de processo (celulose, 
paine is reconstituí dos), 8,89 milho es m³ de 
madeira para lenha (energia/ carva o), 1,59 
milha o de metros cu bicos de tora para PMS e 
200 mil toneladas de la tex. 

 Indústria Florestal e Metas de 
Produç~o 

As metas de produça o e o fluxo de mate ria 
prima, assim como as perspectivas de 
produça o industrial para o PEF/TO sa o 
apresentadas nas figuras 5.07 e 5.08. O 
PEF/TO considera a possibilidade de 
estabelecer uma estrutura industrial 
diversificada. Com base nas metas para 
produça o de mate ria prima o 
desenvolvimento industrial focara  em tre s 
vertentes: madeira para processo (celulose, 
paine is, madeira/energia), cluster de PMS 
(serrados, laminados/outros), e indu strias de 
PFNM (borracha natural, o leo de babaçu).  

 Investimentos, Geraç~o de Empregos e 
Renda 

Os investimentos para implementaça o do 
PEF/TO incluem os relativos a  gesta o do 
plano, implementaça o das aço es, e 
implantaça o da base florestal e industrial. Os 
investimentos relacionados a  gesta o do plano 
devera o ser assumidos pelo Governo de 
Tocantins, e incluem basicamente os relativos 
a  operaça o do Grupo de Coordenaça o. A 
implementaça o das aço es principais tais 
como ATER, fomento, P&D, capacitaça o, 
regularizaça o fundia ria, reduça o dos custos 
de transaça o, podera o ser parcialmente 
absorvidos pelo orçamento do estado e pelas 
instituiço es de apoio. 
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Figura 5.07 – Metas de Produç~o de Matéria Prima (Tora/Biomassa) Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por STCP (2014). 

A maior parte dos investimentos a serem 
alocados esta  na implantaça o da base 
florestal e industrial. Estes recursos sa o em 
princí pio investimentos diretos privados, 
formados por capital pro prio e por 
financiamentos (BNDES, cre ditos de 
fornecedores, financiamentos internacionais 
e outros). Estima-se que no horizonte do 
projeto os investimentos totais na ampliaça o 
da base florestal e no desenvolvimento da 
base industrial sejam entre R$ 12 e R$ 16 
bilho es 

A tabela 5.12 apresenta a estimativa de 
geraça o de emprego resultante da 
implantaça o do PEF/TO. 

Tabela 5.12 – Estimativa da Geração de 
Empregos Diretos pelo PEF/TO 

Atividades 
Empregos 

Diretos 

Florestal 

Manejo de Florestas 
Nativas (PFM e PFNM) 

2.000 

Plantações Florestais 8.000 

Subtotal 10.000 

Industrial 

Celulose 7.000 

Painéis de madeira 1.200 

PMS/Agregação de Valor  7.000 

PFNM 2.000 

Energia e Carvão 4.000 

Subtotal 21.200 

Total  31.200 

Fonte: Elaborado por STCP  (2013) 

FLORESTAS NATIVAS

Manejo PMS : 1 milhão hectares
Manejo PFNM: 200 mil hectares

Total:  1,2 milhão hectares

FLORESTAS PLANTADAS

Eucalyptus (Celulose, Painéis, PMS, 
Lenha): 700 mil hectares

Teca e Outras (PMS, Lenha): 100 mil 
hectares

Seringueira (Látex): 50 mil hectares
Total:  850 mil hectares

Madeira (PMS): 650 mil m³
Madeira (Lenha): 350 mil m³

Coco Babaçu (PFNM): 1,0 milhão 
toneladas

Madeira (Celulose, Painéis):
18,36 milhões m³

Madeira (PMS): 1,59 milhão m³
Madeira (Lenha): 8,89 milhões m³
Látex (PFNM): 200 mil toneladas

Florestas de Produção

Produção Sustentável
Preservação/Sustentabilidade e 
Recuperação Áreas Degradadas
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Florestas 
Nativas

Florestas 
Plantadas

Processo

Celulose Painéis Energia
Carvão

Cluster PMS 
(Arranjo Produtivo)

Serrados Laminados
/ Outros

Indústrias
PFNM

Látex Óleo de 
Babaçu

Celulose: 4,2 milhões t
Painéis: 1,2 milhão m³
Lenha: 1,8 milhão m³

Carvão: 5,1 milhões mdc

Serrados e Laminados
Nativas: 500 mil m³

Plantadas: 792 mil m³

Látex: 200 mil t
Óleo de Babaçu¹: 
23 milhões litros

R
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Figura 5.08 – Fluxo de Matéria Prima e 
Perspectivas de Produção Industrial 

 

  

¹ Adicionalmente, produça o estimada de 230 mil t de 
mesocarpo (amido, fibras), 110 mil t de epicarpo (fibras 
e combustí vel), 590 mil t de endocarpo (carva o, gases 
brutos e condensados) e 24 mil t de torta. 

Fonte: Elaborado por STCP (2014)  
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Estima-se a geraça o de cerca de 31.200 
empregos diretos, vinculados a s atividades 
florestais (10.000) e industriais (21.200).  

A perspectiva de geraça o de renda na a rea 
industrial e  estimada entre R$ 5,5 e R$ 6,0 
bilho es/ano. 

 Estimativas de Impostos e Divisas a 
serem Geradas com o PEF/TO 

A geraça o de impostos, federais, estaduais e 
municipais, resultante da implantaça o do 
PEF/TO, dependera  do mercado a ser  

considerado para os diversos produtos. Nas 
exportaço es, os produtos sa o isentos de 
impostos tais como ICMS, PIS e COFINS.  

Estima-se que sera o gerados entre R$ 0,8 e R$ 
1,1 bilha o/ano de impostos federais, 
estaduais e municipais, resultantes das 
atividades do setor florestal. O PEF/TO gerara  
ainda cerca de R$ 3,0 bilho es/ano em 
exportaço es de celulose e PMS. 

5.3.5 – Recomendações para 
Implementaç~o 

As recomendaço es sa o apresentadas em 
termos macro e estrate gico ao Estado: 
Considerar o PEF/TO como um Plano de 
governo de longo prazo, que deve ser 
institucionalizado para assegurar a sua 
continuidade e sustentabilidade; 

i. Promover a atração de novos 
investidores, principalmente no segmento 
industrial para implantar uma base de 
consumo sólida e com escala; 

ii. Facilitar o desenvolvimento de clusters de 
produtos florestais madeireiros (PFM) e 
não madeireiros (PFNM); 

iii. Criar incentivos para o manejo de 
florestas nativas e promoção de plantios; 

iv. Estabelecer programas de assistência 
técnica e fomento florestal;  

v. Buscar comprometimento de alto nível no 
governo do Estado na implementação do 
PEF/TO;  

vi. Buscar apoio ao estabelecimento de um 
Grupo Coordenador. 

O aspecto institucional e  fundamental para 
ter uma coordenaça o eficiente e eficaz, que 

possa detalhar as aço es do Plano, negociar e 
mobilizar os potenciais parceiros para 
implementaça o e promoça o do PEF/TO. 
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6 - PLANO DE CRIAÇÃO DA 
EXTENSÃO FLORESTAL (PCEF) 

O Plano de Criaça o da Extensa o Florestal 
(PCEF) teve por objetivo principal efetuar um 
diagno stico estrutural do RURALTINS quanto 
a s suas atividades, necessidades, custos, 
infraestrutura, desenvolvimento tecnolo gico, 
capacitaça o de recursos humanos, operaça o, 
manutença o e parcerias, prospectando-se 
suas necessidades futuras. A partir de tal 
diagno stico, foi concebido um PCEF no 
a mbito do RURALTINS, como forma de apoiar 
na implementaça o do PEF/TO. 

6.1 – DIAGNÓSTICO DO RURALTINS 

6.1.1 - Fundamentos e Estrutura 
Institucional Atual 

O Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Estado do Tocantins (RURALTINS) foi criado 
pela Lei Estadual nº 20/89. Trata-se de 
autarquia estadual, vinculada a  SEAGRO. O 
RURALTINS e  responsa vel pela assiste ncia 
te cnica e extensa o rural dirigida aos 
produtores rurais e suas famí lias e ao apoio 
ao desenvolvimento do setor agropecua rio no 
Tocantins.  

Em linhas gerais a entidade tem por missa o 
“contribuir de forma participativa para o 
desenvolvimento rural sustentado, centrado 
no fortalecimento da agricultura familiar, por 
meio de processos educativos que assegurem 
a construça o do pleno exercí cio da cidadania 
e melhoria da qualidade de vida". A 
prefere ncia de atendimento e  dada aos 
agricultores de base familiar. Nesse caso o 
atendimento vem sendo direcionado aos 
assentados da reforma agra ria, os 
quilombolas, pescadores artesanais, 
extrativistas e povos indí genas. 

No que se refere a  organizaça o institucional, o 
RURALTINS e  composto pela estrutura sede 
em Palmas e por escrito rios regionais e locais. 
O organograma institucional pode ser visto na 
figura 6.01. O organograma institucional 
possui fundamento na Lei Estadual nº 
2.734/13, que traz apenas uma estrutura 

macro. Nos u ltimos anos a estrutura 
institucional foi alterada diversas vezes por 
meio de normativas do governo estadual, 
sem, no entanto, haver participaça o direta do 
Instituto, levando a indefiniça o sobre o real 
organograma institucional. 

As Unidades Locais de Execuça o de Serviços 
(ULES) possuem atuaça o e abrange ncia em 
todos os municí pios tocantinenses e estrutura 
fí sica em 92 deles. Cada uma das Unidades 
Locais e  coordenada e supervisionada por 
uma das 7 Regionais de Apoio e Execuça o de 
Serviços da instituiça o.  

A figura 6.02 apresenta a abrange ncia de cada 
uma das Regionais de Apoio e as respectivas 
sedes localizadas nos municí pios de 
Araguatins, Araguaí na, Miracema do 
Tocantins, Gurupi, Paraí so do Tocantins, Porto 
Nacional e Taguatinga.  

Figura 6.02 – Abrangência e Sedes das 
Regionais de Apoio do RURALTINS no Tocantins 

 
Fonte: RURALTINS. 
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Presidência

Chefia de Gabinete

Assessoria Jurídica Assessoria Técnica

Diretoria de 
Administração 

e Finanças

Diretoria de 
Assistência 

Técnica, Extensão 
Rural e Meio 

Ambiente

Diretoria de 
Empreendedo-

rismo Rural

Diretoria de 
Aquicultura e 

Pesca

Regionais de Apoio e Execução de 
Serviços (7)

Unidades Locais de Execução de 
Serviços (92)

Existem fragilidades tanto na estrutura 
organizacional quanto no marco 
regulato rio da instituiça o. A Lei de criaça o 
do RURALTINS necessita ser revisada, 
visto que na mesma constam atribuiço es 
que atualmente sa o executadas por outros 
entes pu blicos, como a Age ncia de Defesa 
Agropecua ria do Tocantins (ADAPEC). O 
Regimento Interno da instituiça o (Decreto 
Estadual nº 10.643/1994), o qual deveria 
detalhar as compete ncias de cada a rea 
que compo e a estrutura da instituiça o, 

esta  desatualizado. Este em grande parte 
dos casos na o possui mais aplicaça o, ja  
que atualmente a estrutura nele detalhada 
na o corresponde a  atual. Portanto, existe 
oportunidade de atualizaça o da estrutura 
organizacional do RURALTINS, atrave s de 
um maior detalhamento do organograma 
atual e de uma divisa o mais clara das 
compete ncias gerais de cada esfera 
institucional (Coordenaço es, Diviso es e 
Seço es). 

Figura 6.01 – Organograma Institucional do RURALTINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RURALTINS, adaptada por STCP (2014).  
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6.1.2 - Vis~o da Gest~o Atual 

A sí ntese da visa o da gesta o atual do 
RURALTINS e  “ser refere ncia na regia o norte 
do paí s em assiste ncia te cnica e extensa o 
rural, assim como na promoça o do 
desenvolvimento rural sustenta vel”. O 
fomento a cadeias de produça o sustenta veis 
com potencial para o desenvolvimento rural 
no Estado e  um dos principais enfoques da 
atual gesta o, juntamente com a realizaça o de 
aço es com resultados efetivos nas 
comunidades. Na a rea florestal as iniciativas 
sa o ainda muito tí midas, direcionadas apenas 
a assiste ncia te cnica, extensa o rural e 
capacitaça o no plantio de seringueiras. 
Apesar disso, a silvicultura e o manejo 
sustenta vel de florestas naturais sa o bem 
vistas, na medida em que podem representar 
uma renda adicional e de longo prazo aos 
produtores rurais. 

6.1.3 - Áreas Tem|ticas 

Considerando que a divisa o de compete ncias 
da estrutura organizacional do RURALTINS 
na o e  suficientemente clara, foi efetuada uma 
abordagem institucional por a reas tema ticas 
de maior interesse para a elaboraça o do PCEF, 
quais sejam: (i) planejamento; (ii) recursos 
humanos; (iii) recursos fí sicos; (iv) recursos 
financeiros; (v) capacitaça o; (vi) assiste ncia 
te cnica e extensa o rural; e (vii) outras. 

 Planejamento 

O planejamento do RURALTINS e  feito 
essencialmente atrave s do PPA - Plano 
Plurianual do Governo Estadual. Os principais 
programas previstos no PPA 2012-2015 sa o 
vistos na tabela 6.01.  O mais importante e  o 
Programa de Gesta o e Manutença o do 
RURALTINS, o qual tem entre suas aço es: (i) 
manutença o de Recursos Humanos 
(remuneraça o de pessoal); (ii) coordenaça o e 
manutença o do RURALTINS (despesas que 
na o puderam ser apropriadas nos programas 
tema ticos, tais como viagens, locomoça o, 
material de consumo e expediente e outros); 
(iii) contribuiça o para o Programa de 
Formaça o do Patrimo nio do Servidor Pu blico 

(PASEP); e (iv) manutença o dos serviços de 
transporte. 

Os programas e aço es sa o avaliados em 
termos de metas orçamenta rio-financeiras e 
metas fí sicas, anualmente. Os resultados 
costumam ser apresentados em um relato rio 
anual de gesta o, que serve para fins de 
prestaça o de contas ao Governo Estadual. 
Entretanto, existem fragilidades nos controles 
de informaço es, especialmente em ní vel de 
detalhe e qualidade dos dados. Na o ha  um 
planejamento interno de qualidade e com 
adequado ní vel de detalhe, existindo 
essencialmente um planejamento macro, que 
visa atender a s demandas do Estado do 
Tocantins, incluí das no PPA. 

Tabela 6.01 – Programas e Ações Constantes no 
PPA 2012-2015 

Programa Principais Elementos 

Gestão e 
Manutenção 

- Manutenção de Recursos Humanos 
(remuneração); -  Coordenação e 
manutenção (viagens, locomoção, 
material de consumo e expediente e 
outros); - Contribuição para o PASEP;  
- Manutenção dos serviços de transporte 

Valorização 
Agricultura 
Familiar 

- Reforma, ampliação, aparelhamento e 
reaparelhamento das unidades de apoio 
e execução 

- Capacitação de servidores de apoio 
finalístico 

- Capacitação de agricultores familiares 
em tecnologias apropriadas  

- Orientação e assistência técnica para os 
agricultores familiares de forma 
ambientalmente correta 

Meio 
Ambiente 

- Execução de projetos demonstrativos 
no entorno das áreas de conservação;  

- Elaboração do índice de conservação do 
solo (ICMS Ecológico) 

Aquicultura 
e Pesca 

- Apoio à realização de estudos e 
pesquisas aquícolas e pesqueiras 

- Capacitação de técnicos, gestores, 
piscicultores e pescadores em 
aquicultura e pesca 

- Apoio e promoção de eventos de 
aquicultura e pesca 

- Implantação de parques aquícolas em 
águas públicas estaduais 

Infraestrut. 
Pública 

- Conclusão da Unidade Central do 
RURALTINS em Palmas  

Governo e 
Cidadão 

- Divulgação ações de assistência técnica 
e extensão rural 

Fonte: RURALTINS (2013) 
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 Recursos Humanos 

Em Nov/2013 o RURALTINS possuí a 598 
servidores, distribuí dos entre o escrito rio 
sede (Palmas), as Regionais de Apoio e as 
Unidades Locais. Do total, 79% sa o 
concursados. Em relaça o a  distribuiça o 
espacial, 22% esta o lotados no escrito rio sede 
e os demais no interior (78%). O perfil 
profissional dos servidores do RURALTINS e  
apresentado na figura 6.03. 

Figura 6.03 – Perfil Profissional dos Servidores 
do RURALTINS 

 

Perfil Geral de Cargos 

 
 

Formaç~o Profissional da Área de  
Assistência Técnica e Extens~o Rural 

Fonte: RURALTINS 

Somente 2% dos servidores tem formaça o em 
engenharia florestal. Trata-se de baixo 
percentual, considerando o objetivo de 
ampliar a atuaça o do instituto ao segmento 
florestal. Ale m disso, profissionais da a rea de 
assiste ncia te cnica e extensa o rural costumam 
atuar em diversas frentes, independente de 
sua formaça o ou especialidade. 

 Recursos Físicos 

Segundo o Relato rio de Gesta o do RURALTINS 
de 2013, atualmente a instituiça o dispo em de 
uma frota de 128 carros e 34 motos, ale m de 
270 computadores, 221 impressoras e 80 GPS 

em uso. Em 2013 ocorreram investimentos 
significativos na aquisiça o de veí culos, no 
entanto cerca de 70% da frota ainda possui 
mais de 5 anos de uso.  

Esta e  uma disponibilidade operacional 
significativa, pore m pouco sustenta vel. A 
grande maioria de seus equipamentos de 
informa tica possui mais de 3 anos de uso, 
sendo alguns inclusive obsoletos. A frota de 
veí culos e  relativamente grande, mas por 
conta das condiço es preca rias das estradas 
rurais, geralmente sem pavimentaça o, estes 
se depreciam rapidamente. Ale m disso, tais 
veí culos e equipamentos sa o geralmente 
adquiridos atrave s de recursos de conve nios, 
tendo dessa forma seu uso restrito.  

Portanto, ha  uma insatisfaça o geral com 
relaça o a  estrutura fí sica por parte dos 
servidores, em decorre ncia do sucateamento 
da infraestrutura e dos equipamentos/ 
material permanente ou da falta desses 
u ltimos, principalmente para as atividades de 
campo de assiste ncia te cnica e extensa o rural, 
tais como GPS, ma quina fotogra fica e veí culos. 

A Diretoria de Administraça o e Finanças 
trabalha em adequaço es como a recuperaça o 
de veí culos da frota da instituiça o e 
aparelhamento de escrito rios regionais. 
Destaca-se ainda, entre as prioridades de 
recursos fí sicos, a finalizaça o da construça o 
da nova sede do RURALTINS (ver figura 6.04).  

 Recursos Financeiros 

Os recursos financeiros do RURALTINS adve m 
de diversas fontes. Ale m dos recursos 
ordina rios repassados pelo Governo Estadual, 
a instituiça o conta com parcerias com a 
iniciativa privada, Conve nios com o Governo 
Federal e recursos do Tesouro (Emendas 
Parlamentares). Considerando que o 
RURALTINS atende prioritariamente os 
pequenos produtores rurais, atualmente 
possui uma arrecadaça o pouco expressiva, 
composta essencialmente pela cobrança de 
taxas de elaboraça o de projetos dos demais 
clientes da instituiça o. Deste modo, a 
diversificaça o de fontes de receitas faz-se 
necessa ria, na medida em que custo 
operacional da instituiça o e  bastante alto.  

44% 

56% 

Administrativos

Área de Assistência Técnica e Extensão
Rural

2% 

39% 

28% 

31% 

Engenheiros Florestais
Técnicos Agrícolas ou Agropecuarios
Outros Engenheiros
Outras Formações

 

73 



 

 

12 

 

Figura 6.04 – Sede Atual e Futura do 
RURALTINS 

Sede Atual 

 

Sede Futura 

 

Fonte: STCP (2013). 

Em 2013 o orçamento anual autorizado para 
o RURALTINS foi de R$ 60,3 milho es, tendo 
sido executado efetivamente apenas a metade 
do valor autorizado, ou seja, R$ 30,1 milho es. 
Como as despesas com pagamentos de 
sala rios representaram em me dia R$ 23,1 
milho es, verifica-se que o valor me dio anual 
orçado realizado e  suficiente apenas para 
cobrir as despesas da instituiça o com folha de 
pagamento.  

Dessa forma, as atividades finalí sticas da 
instituiça o precisam ser arcadas por outras 
fontes descontí nuas de recursos (ex: dia rias 
para os te cnicos em campo, combustí veis), o 
que gera dificuldade e instabilidade no 
custeio, muitas vezes ocasionando atrasos 
nos pagamentos ou mesmo inviabilizando as 
atividades. A figura 6.05 apresenta a 
distribuiça o dos recursos em 2013 por fonte 
de receita e natureza de despesa. 

Como se pode observar, os recursos 
ordina rios previstos para o ano de 2013 

representaram 60% do total. Quando 
analisada a natureza das despesas, a maior 
alocaça o de recursos foi com obrigaço es 
patronais e trabalhistas (43%). 

Com o objetivo de ampliar as fontes de receita 
do RURALTINS, a Diretoria de Administraça o 
e Finanças, em conjunto com a SEAGRO e 
SEFAZ/TO, esta  preparando um Projeto de Lei 
para viabilizar a cobrança de taxas pelos 
serviços prestados pelo RURALTINS, dos 
me dios e grandes produtores rurais. 

Figura 6.05 – Distribuiç~o das Receitas e 
Despesas do RURALTINS (2013) 

 
 

Receitas 

 
Despesas 

Fonte: RURALTINS. 

 

 Capacitaç~o 

A capacitaça o no a mbito do RURALTINS deve 
ser considerada sob duas perspectivas: (i) 
capacitaça o profissional dos servidores; e (ii) 
capacitaça o dos produtores rurais. Em 
relaça o a  capacitaça o profissional dos 
servidores, atualmente a Divisa o de Gesta o de 
Recursos Humanos coloca todas as 

60% 

10% 

7% 

21% 

2% 

Ordinários
Operações Externas Não Reembolsáveis
Próprios
Convênios Federais

26% 
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2% 
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3% 
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Material de Divulgação Gratuita
Obras e Instalações
Obrigações Patronais e Trabalhistas
Contratações Temporárias/ Serviços
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capacitaço es oferecidas pelo Governo 
Estadual a  disposiça o da totalidade dos 
servidores para que possam escolher e se 
inscrever. Grande parte das capacitaço es 
profissionais, todavia, decorre de demanda 
interna, sendo firmadas parcerias inclusive 
para viabiliza -las. 

Para que os servidores participem das 
capacitaço es, ha  necessidade de aval da 
chefia, o que so  ocorre se o servidor estiver 
aproveitando os cursos anteriores em seus 
afazeres profissionais, e se a capacitaça o 
requerida puder ter utilidade para o exercí cio 
de suas funço es. Entretanto, 41% dos 
servidores consultados no RURALTINS 
esclareceram que esta o despreparados para o 
desempenho de suas funço es e progressa o na 
carreira. 

Tal constataça o e  de grande releva ncia, na 
medida em que as demandas institucionais, 
principalmente na a rea de assiste ncia te cnica 
e extensa o rural, costumam ser complexas e 
requererem conhecimentos especí ficos, como 
e  o caso da atuaça o no setor florestal.  

No caso da capacitaça o dos produtores rurais 
quanto ao setor florestal, vale lembrar que a 
atuaça o da instituiça o nessa a rea ainda e  
tí mida, indicando que os servidores atuantes 
na assiste ncia te cnica e extensa o rural na o 
esta o adequadamente preparados sobre o 
assunto.  

Ale m disso, as atividades existentes nessa 
a rea sa o somente com plantios de 
seringueira, o que indica que com outras 
culturas florestais, como o eucalipto, na o ha  o 
adequado conhecimento. 

Em sí ntese, um maior planejamento, que 
considere as necessidades institucionais (e 
na o somente individuais) para oferecimento 
das capacitaço es, torna-se imprescindí vel.  

Ale m disso, uma maior divulgaça o e e nfase 
em questo es pra ticas, e ate  mesmo ampliaça o 
de incentivos a  participaça o dos servidores 
nas capacitaço es sa o medidas urgentes. Em 
2013 foram capacitados cerca de 600 
produtores rurais; nenhuma das capacitaço es, 
no entanto, foi na a rea florestal. 

 Assistência Técnica e Extens~o 
Florestal 

A maior parte do quadro de servidores do 
RURALTINS (56% de um total de 598 
servidores) atua na assiste ncia te cnica. Ainda 
assim, a capacidade operacional esta  no 
limite.  

Segundo o PPA 2012-2015, entre os produtos 
esperados das aço es previstas para o perí odo 
esta  assistir e orientar ate  31.500 agricultores 
por ano, atrave s de visitas te cnicas e 
demonstraço es de pra ticas destinadas a  
agricultura familiar. Pore m, em 2013 foram 
atendidos 20.000 agricultores, ou 63% da 
meta. 

A figura 6.06 ilustra a atuaça o de servidor nas 
atividades de assiste ncia te cnica e extensa o 
rural (ATER). Um aspecto negativo verificado 
e  que na o ha  sistema integrado de 
informaço es, o que dificulta a realizaça o do 
trabalho de forma dina mica e organizada.  

Como aspectos positivos que podem ser 
relacionados a  a rea de assiste ncia te cnica e 
extensa o rural esta o a excelente capilaridade 
do o rga o e de suas equipes de campo entre si 
e junto a produtores e outras instituiço es. 

Figura 6.06 – Atividade de Extens~o Florestal 

 
Fonte: STCP (acervo) 

 Outras 

Outras a reas tema ticas relevantes, 
transversais a s anteriormente citadas, e nas 
quais igualmente o RURALTINS atua, 
merecem ser citadas: (i) Apoio no Acesso a 
Cre dito Rural, (ii) Apoio a Agroindu stria, e 
(iii) Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnolo gico.  
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6.1.4 - Parcerias e Iniciativas de 
Destaque 

O RURALTINS tem firmado diversas parcerias, 
consideradas de grande importa ncia para o 
cumprimento de sua missa o e seus objetivos e 
metas. Nesta linha, tem atualmente 
transversalidade e bom relacionamento com 
diversas instituiço es, tais como: SEAGRO, 
MDA, MMA, MAPA, EMBRAPA, UNITINS, 
ASBRAER, INCRA, SENAR, ASSER, ANATER 
associaço es locais e prefeituras, e instituiço es 
financeiras. 

6.1.5 - Vis~o Externa (Stakeholders) 

Preocupado com a contí nua melhoria da 
qualidade de assiste ncia te cnica e extensa o 
florestal (ATER/ florestal) que o RURALTINS 
vem desempenhando, o governo do estado 
solicitou a inclusa o de um diagno stico sobre a 
visa o, opinia o e percepça o dos principais 
stakeholders acerca da ATER florestal no 
Tocantins. Os principais pontos colocados 
para discussa o sa o vistos a seguir. 

 Percepç~o Geral sobre a Atual Situaç~o 
da ATER no Tocantins 

No que se refere a  percepça o geral sobre a 
atual situaça o da ATER no Tocantins, os 
principais problemas identificados foram: 
ause ncia de ma o de obra especializada, falta 
de recursos humanos (qualidade e 
quantidade), falta de recursos financeiros e 
de capacidade.  

Entre os desafios esta o aumentar a ma o-de-
obra qualificada, promover a capacitaça o de 
te cnicos e produtores, e melhorar a logí stica, 
devido a grande extensa o do estado e a 
diminuiça o dos custos com insumos florestais 
(que atualmente sa o trazidos de outros 
estados, encarecendo a produça o).  

Com relaça o a s oportunidades, os 
entrevistados demostraram otimismo, devido 
a  atratividade do setor, abunda ncia e baixo 
preço de terras comparativamente a outros 
estados, e condiço es de solo e clima 
favora veis para desenvolver plantaço es 
florestais.  

 

Adicionalmente, a existe ncia de boa logí stica 
no estado, demanda por lenha, ampliaça o da 
base florestal atrave s de plantaço es em a reas 
degradadas, capitalizaça o dos produtores e 
diversificaça o das atividades. 

 Import}ncia de Parcerias Voltadas a 
ATER 

Quanto a  importa ncia de parcerias voltadas a 
ATER, os entrevistados mencionaram a 
importa ncia das seguintes parcerias voltadas 
a ATER:  

(i) Instituiço es de Ensino: formaça o de 
profissionais na a rea florestal, 
desenvolvimento de pesquisas, disseminaça o 
de conhecimentos por espe cie, apoio te cnico 
em geral, preparaça o/ elaboraça o de 
materiais de apoio, inclusive para divulgaça o 
virtual, e apoio na ATER. 

(ii) O rga os Pu blicos: levar o conhecimento 
sobre a viabilidade da produça o florestal para 
os produtores rurais, disseminar a 
importa ncia de florestas plantadas, fomentar 
florestas plantadas, incentivando o 
investimento de longo prazo, e oferecer ATER 
especializada, por segmento florestal. 

(iii) Instituiço es Financeiras: melhoria das 
linhas de cre dito com juros/taxas 
subsidiadas, facilitando acesso aos pequenos 
produtores e agricultura familiar; linhas de 
cre ditos e financiamento de projetos 
florestais para me dias e grandes empresas; 
apoio ao reflorestamento com novas linhas de 
financiamento. 

(iv) Instituiço es / empresas privadas: 
proposiça o de pesquisas e programas de 
acordo com a demanda do setor florestal; 
proposiça o de pesquisas e projetos para 
identificaça o das a reas passí veis de 
florestamento e reflorestamento; proposiça o 
de polí ticas pu blicas de incentivo que 
favoreçam o setor florestal, em conjunto com 
instituiço es de ensino; capacitaça o de 
extensionistas em parceria com as 
instituiço es de apoio a ATER; e apoio te cnico 
ao desenvolvimento de pesquisas na a rea de 
florestas plantadas.  
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 Pró-Atividade do Governo do Estado do 
Tocantins 

As opinio es positivas acerca do governo do 
estado do Tocantins sa o de que o mesmo e  
receptivo ao setor florestal, havendo boa 
vontade e disposiça o das autoridades locais 
em se adequar para cumprir a ATER. Ja  as 
opinio es neutras foram: o rga os pu blicos 
apresentam problemas estruturais; o estado 
precisa se empenhar um pouco mais em 
relaça o a ATER, principalmente na 
capacitaça o de extensionistas; o RURALTINS 
tem se esforçado para promover a ATER, mas 
na o tem profissionais te cnicos capacitados na 
a rea florestal; a ATER implementada pela 
RURALTINS e  restrita, orientada 
exclusivamente para os pequenos produtores.  

Ja  entre as opinio es negativas destacam-se: 
falta de pessoas capacitadas, disponibilidade 
de veí culos e equipamentos e de 
infraestrutura com enfoque apenas nos 
projetos de seringueira; ATER na o e  
prioridade como polí tica pu blica estadual. Na 
figura 6.07 podem ser observados os tipos de 
veí culos utilizados pelo RURALTINS na ATER 
no estado. 

Figura 6.07 – Veículos Utilizados na Extens~o 
Rural do RURALTINS 

 
Foto: RURALTINS (acervo). 

 Import}ncia da Extens~o Florestal 
para o Adequado Desenvolvimento 
Florestal do Tocantins 

Com relaça o a  importa ncia da extensa o para o 
adequado desenvolvimento florestal do 
estado, evidenciou-se que a ATER florestal e  
fundamental, principalmente pelo fato de que 
o Tocantins na o tem tradiça o nesse setor.  

A expectativa e  que a ATER no setor florestal, 
se bem ampliada/ implementada, sirva para 

incentivar um maior nu mero de produtores 
rurais aderirem a  atividade. A tende ncia e  que 
haja desinteresse se o produtor rural 
enfrentar problemas durante o processo 
produtivo. 

 Elementos Fundamentais para o Plano 
de Extens~o Florestal 

Segundo os entrevistados, um Plano de 
Extensa o Florestal deve conter uma estrate gia 
geral e um plano de aço es adequadas a s 
particularidades estaduais. Aliado a isso deve 
prever a preparaça o de manuais que 
orientem servidores pu blicos e produtores 
rurais, em todas as etapas do processo 
produtivo. 

6.1.6 - An|lise Crítica e Síntese do 
Diagnóstico 

Na seque ncia apresenta-se uma sí ntese da 
ana lise crí tica do diagno stico, dividida entre 
as limitaço es, os desafios e as potencialidades 
para o RURALTINS.  

(i) Limitaço es: inexiste ncia de polí tica 
institucional clara e contí nua; ause ncia de 
clareza na estrutura organizacional e na 
divisa o de compete ncias; infraestrutura 
preca ria e equipamentos insuficientes; 
limitaça o das fontes fixas de receita; 
inexiste ncia de quadro pro prio de 
funciona rios; servidores pouco capacitados; 
inexiste ncia de planejamento detalhado; 
fragilidade no controle de informaço es; baixa 
independe ncia administrativa (autonomia); 
falta de ma o de obra especializada dentro da 
cadeia produtiva florestal. 

(ii) Desafios: manutença o e conservaça o da 
infraestrutura; complexidade de demandas 
institucionais versus perfis e interesses 
profissionais; tradicionalismo dos produtores 
rurais; capacitaça o de te cnicos e produtores; 
custos dos insumos florestais. 

(iii) Potencialidades: estreitamento da relaça o 
com a SEMADES; adequado aproveitamento 
das parcerias com setor florestal; 
capilaridade da instituiça o; bom clima 
organizacional e relacionamento com 
produtores rurais; aumento de receitas em 
raza o do aumento da demanda; melhor 
aproveitamento dos servidores da a rea de 
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ATER; possibilidades de novas parcerias; 
criaça o e detalhamento de um Plano de 
Extensa o Florestal. 

6.2 – PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS 
INSTITUCIONAIS 

Com base no diagno stico realizado, nesta 
seça o sa o apresentadas proposiço es de 
melhorias institucionais ao RURALTINS. 

6.2.1 - Propostas Gerais 

A tabela 6.02 apresenta as principais metas e 
aço es consideradas necessa rias para 
viabilizar o RURALTINS. 

Tabela 6.02 – Proposições Gerais de Melhoria 
para o RURALTINS: Metas e Ações 

Component
e 

Estratégico 

Principais  
Metas 

Principais  
Ações 

1 – Moder-
nização da 
Gestão 

- Planejamento 
institucional 
detalhado 
- Maior 
organização, 
padronização e 
compartilhamento 
das informações 
- Monitoramento 
adequado dos 
resultados 

- Elaboração de plano 
estratégico 
- Aquisição de 
software;  
- Ampliação da 
equipe de gestão 
estratégica 
- Criação de estrutura 
para coordenação e 
gestão  
- Avaliação de 
indicadores 
institucionais 

2 – Melho-
ria dos 
Serviços e 
Capacidad
e de Execu-
ção 

- Melhoria das 
condições de 
trabalho 
- Capacitação 
adequada 
- Maior organização 
das atividades 
- Ampliação da 
capacidade de 
execução 
- Maior divulgação 
das capacitações 
oferecidas 

- Término obras 
- Avaliação da 
produtividade 
- Identificação temas 
estratégicos 
- Pesquisa de clima  
- Remaneja-mento de 
servidores 
- Planejamento de 
capacitações  
- Novas parcerias 

3 – Melho-
ria do 
Balanço 
Financeiro 

- Resultados 
positivos entre 
orçamento anual 
previsto X 
realizado  

- Diagnóstico e cortes 
de despesas 
- Busca de novas 
fontes de receitas 
- Análise e ajustes 
nos planos de cargos 
e salários 

Fonte: elaborado por STCP (2014).  

Tabela 6.02 – Proposições Gerais de Melhoria 
para o RURALTINS: Metas e Ações  
(continuação) 

Componente 
Estratégico 

Principais  
Metas 

Principais  
Ações 

4 - Melhor 
Delinea-
mento de 
Compe-
tências e 
Funções 
Institucio-
nais 

- Decisões alinhadas 
com o Governo 
Estadual 
- Maior divisão das 
competências  

- Ajuste no 
organograma  
- Consolidação e 
aprovação RI 
- Diagnóstico dos 
servidores 

5 - Melhoria 
Atendimento 
Público Alvo 

- Maior capacitação 
e satisfação dos 
produtores rurais  
- Maior divulgação 
de capacitações 
oferecidas 

- Capacitação em 
novas frentes 
- Pesquisa de 
satisfação do 
público alvo 
- Criação de 
cartilha  
- Divulgação de 
informações por 
outros meios  

Fonte: elaborado por STCP (2014). 

6.2.2 – An|lise Qualitativa e 
Quantitativa das Ações de Melhoria 

De forma a contribuir para o direcionamento 
das aço es estrate gicas propostas a serem 
adotadas pelo RURALTINS, para fins de 
melhoria institucional foram realizadas dois 
tipos de ana lises (uma qualitativa e outra 
quantitativa). Na seque ncia estas ana lises 
esta o apresentadas. 

 An|lise Qualitativa: Ranqueamento das 
Prioridades 

Para o ranqueamento de prioridades foram 
estabelecidos determinados crite rios, a 
exemplo: maior qualidade/ eficie ncia para a 
gesta o, economicidade e facilidade de 
implementaça o.  

Cada crite rio recebeu pesos nume ricos (1 ou 
2) de acordo com a maior ou menor 
releva ncia atribuí da para cada aça o.  

As maiores pontuaço es finais sa o indicadas 
pelas aço es de melhoria a serem priorizadas 
para o RURALTINS (vide tabela 6.03).  
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Tabela 6.03 – Ranqueamento das Ações a serem 
Priorizadas para Melhoria do RURALTINS 

Componente/ Ações Pontos 

1 - Modernização da Gestão 

Elaboração de plano estratégico 1 9 

Aquisição de software de gestão e  
banco de dados 

7 

Ampliação da equipe de planejamento e gestão 
estratégica / Criação de estrutura específica 

7 

Avaliação constante de indicadores 
institucionais 1 

10 

2 - Melhoria dos Serviços e da Capacidade de 
Execução 

Término das obras/ investimentos na 
infraestrutura física 

5 

Avaliação da suficiência de servidores e 
produtividade 1 

9 

Identificação dos temas/ competências mais 
estratégicas 1’ 

10 

Capacitação dos servidores em competências 
estratégicas 

7 

Pesquisa constante de clima organizacional 7 

Remanejamento de servidores 5 

Planejamento/ detalhamento de metas, 
capacitações em áreas de atuação temáticas 1 

9 

Firmamento de novas parcerias  8 

Divulgação das capacitações aos servidores 8 

3 - Melhoria do Balanço Financeiro 

Diagnóstico institucional e possíveis cortes de 
despesas  

7 

Busca de novas fontes de receitas 1 9 

Análise e ajustes nos planos de cargos, 
carreiras e salários. 

5 

4 - Melhor Delineamento de Competências e 
Funções Institucionais 

Ajuste no organograma institucional 7 

Consolidação e aprovação do Regimento 
Interno 1 

9 

Diagnóstico detalhado dos servidores 7 

5 - Melhoria no Atendimento ao Público Alvo 

Capacitação dos produtores rurais em novas 
frentes 

5 

Pesquisa constante de satisfação do público 
alvo 

7 

Criação de cartilha aos produtores rurais e 
divulgação  

5 

1 Aço es a serem priorizadas, segundo a ana lise qualitativa 
Fonte: Elaborado por STCP (2014) 

 An|lise Quantitativa: Estimativa de 
Custos Necess|rios 

Independentemente do grau de prioridade 
das aço es para melhoria propostas, ou da 
possibilidade de melhoria do balanço 
financeiro do RURALTINS, e  necessa rio 

avaliar quais aço es podem implicar em custos 
institucionais, de forma direta. A tabela 6.04 
apresenta os resultados apurados. 

Tabela 6.04 – Estimativa de Custos para Levar { 
Cabo as Ações de Melhoria do RURALTINS 

Ações 
Valor  

(R$ 1.000) 

Investimentos 28.820 

Aquisição de software de G&BD 2.300 

Finalização das obras do prédio sede  1.050 

Obras adicionais nas RA/UL  4.680 

Compra veículos 10.890 

Aquisição de mobiliário 9.900 

Despesas Fixas (anuais) 960 

Ampliação da equipe P&G 460 

Pesquisa de clima organizacional 250 

Pesquisa de satisfação do público alvo 250 

Despesas Variáveis 1.950 

Diagnóstico institucional 250 

Diagnóstico perfil dos colaboradores 250 

Análise e ajustes PCCS 250 

Capacitação de servidores 750 

Capacitação de produtores 250 

Cartilha permanente 200 

Fonte: Elaborado por STCP (2014) 

A maioria dos itens de investimento ja  consta 
no PPA 2012-2015, tendo sido, no entanto, 
nestas estimativas, sugeridas readequaço es 
de valores.  

Somente os valores relativos a investimentos 
(R$ 28,8 milho es) sa o considerados como 
necessa rios de constar no orçamento futuro 
do RURALTINS. As demais despesas (fixas e 
varia veis) podem ser assumidas pelo Governo 
Estadual ou ainda por meio de parcerias com 
outras Secretarias de Estado ou outra 
instituiça o / parceiro.  

6.2.3 - Proposiç~o de Indicadores 
Institucionais 

Tendo por base o diagno stico e ana lise crí tica 
institucional do RURALTINS, apresenta-se na 
tabela 6.05 uma sugesta o de indicadores de 
desempenho a serem adotados pela 
instituiça o.  

A expectativa e  de que, com a aplicaça o, 
mediça o e avaliaça o constante dos 
indicadores, um melhor planejamento e 
monitoramento de resultados possam ser 
alcançados pela autarquia. 
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Tabela 6.05 – Síntese dos Indicadores 
Institucionais Propostos 

Indicador 
Dimensão de 
Desempenho 

Impacto 
Esperado 

1 - Qualidade de  
gestão 

Excelência 
Melhoria do 
desempenho 
institucional 

2 - Assertividade 
no planejamento 
institucional 

Eficiência 
Melhoria do 
desempenho 
institucional 

3 - Assertividade 
na execução 
orçamentária 

Economicidade 
Equilíbrio 
financeiro 

4 - Capacitação em 
competências 
estratégicas 

Execução 
Qualificação 
profissional 

5 - Cobertura das 
demandas do 
público alvo 

Efetividade 

Aumento do 
atendimento a 

produtores 
rurais 

6 - Suficiência de 
servidores para 
ATER  

Efetividade 
Suficiência de 
servidores e 

produtividade 

7 - Clima 
organizacional 

Execução 
Qualidade de 

vida 

8 - Satisfação 
público alvo 
(produtores 
rurais) 

Efetividade 
Qualidade no 
atendimento 

OBS: ATER-Assiste ncia Te cnica e Extensa o Rural 
Fonte: Elaborado por STCP (2014) 

6.3 – PROPOSTA PARA O PCEF 

O Plano de Criaça o da Extensa o Florestal 
(PCEF) apresentado nesta seça o esta  em linha 
com o diagno stico institucional e com as 
proposiço es de melhoria ao RURALTINS, bem 
como com a nova Polí tica Florestal do Estado  
com o Plano Estadual de Florestas (PEF/TO).  

O conteu do do PCEF aqui apresentado trata 
dos lineamentos gerais para potencializar a 
criaça o de uma extensa o florestal no Estado.  

6.3.1 - Contextualizaç~o 

A Nova Polí tica Florestal do Tocantins foi 
estruturada nos eixos do desenvolvimento 
sustenta vel - social, ambiental-florestal e 
econo mico.  

Entre os elementos norteadores dos eixos 
estrate gicos da polí tica esta o: 

(i) Assistência técnica e extensão florestal; e  

(ii) Uso sustentável de florestas, através de 
silvicultura e manejo.  

Ja  entre os produtos ou instrumentos 
orientativos da nova Polí tica esta o o pro prio 
Plano Estadual de Florestas (PEF/TO), o 
Plano de Criaça o da Extensa o Florestal 
(PCEF) e o Plano de Capacitaça o Florestal 
(PCF). 

Sobre assiste ncia te cnica, extensa o rural e 
fomento, o PEF/TO destaca a importa ncia do 
fortalecimento de tais atividades para apoiar 
o desenvolvimento florestal do Tocantins, 
visando disseminar pra ticas e tecnologias que 
melhorem a produtividade e competitividade 
do estado no setor, bem como que aumentem 
a oferta de mate ria prima.  

Para melhor visualizaça o, a figura 6.08 
apresenta a correlaça o existente entre o Plano 
de Criaça o da Extensa o Florestal (PCEF), 
abordado neste capí tulo, a nova Polí tica e o 
Plano Estadual de Florestas (PEF/TO). 

6.3.2 - Estratégia e Estrutura Proposta 

 Estratégia Geral 

A estrate gia geral e  de que o PCEF 
complemente a nova Polí tica de Florestas e o 
PEF/TO, atrave s de proposiço es voltadas a  
assiste ncia te cnica, a  extensa o rural e ao 
fomento florestal para o estado do Tocantins.  

Para fundamentar o PCEF, dois componentes 
ba sicos foram eleitos, quais sejam:  

(i) Fortalecimento da Atividade Florestal no 
Estado (dimensa o macro);  

(ii) Criaça o da Extensa o Florestal (dimensa o 
micro).  

Assim, o PCEF foi estruturado, segundo os 
seguintes elementos:  

(i) Componentes;  

(ii) Objetivos estratégicos;  

(iii) Ações / projetos para implementação. 
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NOVA 
POLÍTICA 

ESTADUAL DE 
FLORESTAS

Eixos de 
Desenvolvimento 

Sustentável

Elementos 
Norteadores

Principais 
Instrumentos/

Produtos

Eixo 1: 
Social

Eixo 2: 
Ambiental-

Social

Eixo 3: 
Econômico

- ATER
- Associativ, Cooperativ
- Acesso à Informação

- Trat. Diferenciado 
pequenos

- Educação Ambiental/ 
Capacitação

- Cooperação Institucional

- Uso Sustent. Florestas
- Silvicultura/ Manejo

- PFM e PFNM
- Agregação valor/ 

industrialização
- Tecnologia

- Diversific. Econômica
- Incentivos

- FEF/
Financiamento

- Atração de novos 
investimentos

Marco 
Regulatório

PEF/TO

Plano de 
Capacitação

Plano de 
Criação da 
Extensão 
Florestal

- Reposição Florestal
- Pesquisa

- Recuperação de Áreas 
Degradadas

Figura 6.08 – Correlaç~o do PCEF com a Nova 
Política Estadual de Florestas e o PEF/TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por STCP (2014).
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 Principais Ações / Projetos 

A estrutura ba sica e em especial as principais 
aço es / projetos propostos para a 
implementaça o do PCEF podem ser 
observados na tabela 6.06.  

Tabela 6.06 – Estrutura Básica e Ações / 
Projetos para Implementação do PCEF 

Componen-
te / 

Dimens~o 
Objetivos Ações / Projetos 

Fortaleci-
mento 
atividade 
florestal / 
Macro 

- Maior difusa o 
da atividade 
florestal entre 
os produtores 
rurais 
- Oferecimento 
de alternativa 
de renda de 
longo prazo 
aos produtores 
florestais 
- Ampliaça o da 
oferta de 
mate ria-prima 
florestal  

- Intelige ncia de 
mercado  
- Atraça o de 
investidores para o 
setor 
- Criaça o de cartilha 
para orientaça o de 
financiamento 
- Outras  
 Criação de 

planos e 
projetos 

 Criação de 
programa de 
fomento 
florestal  

 Realização de 
eventos e feiras 
na temática 
florestal 

 Rede de 
parcerias 

Criaç~o 
extens~o 
florestal / 
Micro 

- Maior OP&P 
das atividades 
Mais foco e 
resultados 
Maior 
qualidade dos 
serviços 
prestados 

- Criaça o de 
estrutura especí fica  
- Capacitaça o de 
ma o-de-obra 
especializada  
- Implantaça o da 
extensa o florestal 

Fonte: Elaborado por STCP (2014) 

A seguir e  feita uma sí ntese de cada aça o / 
projeto, considerando-se os dois 
componentes ba sicos e dimenso es. 

– Fortalecimento da Atividade Florestal 
(Dimensão Macro) 

Inteligência de Mercado Florestal 

Atualmente existe um baixo acesso por parte 
dos produtores rurais e demais players 
setoriais no estado, a informaço es 

qualificadas e consolidadas relacionadas a 
produtos florestais no Tocantins. 

Assim, o RURALTINS devera  assumir a 
responsabilidade de ampliar e consolidar um 
maior nu mero de informaço es que permitam 
avaliar o desenvolvimento das florestas e 
iniciar a formaça o de um acervo confia vel e 
de maior qualidade, no que tange: (i) espe cies 
de maior produtividade; (ii) produtividade 
atual e futura; (iii) densidade de a rvores por 
unidade de a rea; (iv) regimes de manejo; (v) 
te cnicas silviculturais e outras. 

Paralelamente a estas aço es, devera  ser 
formado um “Banco de Terras” do estado do 
Tocantins, considerando: (i) identificaça o de 
terras disponí veis com potencial para 
negociaça o; (ii) reconhecimento em campo 
das a reas identificadas; (iii) cadastro das 
propriedades. 

Ale m de gerar dados de mercado mais 
precisos, qualificados e abrangentes, preve -se 
uma melhor divulgaça o dos mesmos. A forma 
mais simples e eficiente de divulgaça o devera  
ser atrave s da Internet, com a criaça o de sites 
em mais de um idioma (portugue s, ingle s), 
relacionado ao PEF/TO, onde tais 
informaço es de mercado seriam divulgadas.  

Atração de Investidores Florestais e Promoção 
do PEF/TO 

Dentre as atividades a serem desempenhadas 
pela a rea de extensa o florestal do 
RURALTINS, devera  estar a  atraça o de 
investidores florestais. Para a atraça o de 
investidores florestais potenciais, tanto 
regionais, nacionais como internacionais, o 
RURALTINS devera  promover as seguintes 
atividades: (i) apoio te cnico em reunio es 
entre investidores e o Governo; (ii) 
acompanhamento de visitas de campo aos 
investidores; (iii) fornecimento de 
informaço es aos investidores atrave s do 
PEF/TO. 

Ale m do atendimento a potenciais 
investidores florestais, o apoio da SEAGRO 
podera  tambe m incluir demandas de outros 
atores da sociedade civil e o rga os pu blicos 
interessados em esclarecimentos sobre a 
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viabilidade social, ambiental e econo mica do 
PEF/TO.  

Elaboração de Cartilha Orientativa de 
Financiamentos aos Produtores Florestais 

Uma questa o relevante quanto a  baixa 
procura de financiamentos disponí veis para a 
cadeia produtiva florestal e  a ause ncia de 
conhecimento da existe ncia deles, assim 
como das principais fontes, por parte dos 
produtores rurais, em especial aqueles de 
me dio e pequeno porte. Existem linhas de 
cre dito voltadas para os diferentes portes de 
produtores (pequenos, me dios e grandes). 

Dessa forma, ve -se como fundamental para o 
fortalecimento da atividade florestal no 
Estado a divulgaça o de tais informaço es 
dentre os produtores rurais. A divulgaça o 
pode ser realizada atrave s de material 
promocional que de maneira simples podera  
ser veiculada por meio de uma cartilha 
orientativa direcionada aos produtores rurais.  

Criação de Planos e Projetos em Temas 
Florestais Inovadores 

Os investimentos em pesquisa florestal e em 
outros temas inovadores no Brasil te m sido 
muito reduzidos, em decorre ncia do pouco 
entendimento da sociedade e da iniciativa 
pu blica, sobre a importa ncia do nego cio 
florestal para a economia local, regional e 
nacional. 

As inovaço es para as atividades florestais 
devera o contemplar a melhoria da eficie ncia e 
efica cia dos procedimentos de produça o e 
processamento dos produtos de base 
florestal. 

De tal forma que, com a criaça o de planos e 
projetos florestais voltados a  cie ncia, 
tecnologia e inovaça o para o Tocantins em 
ní vel das instituiço es pu blicas, e  
recomenda vel: (i) urgente ampliaça o de 
recursos humanos e financeiros para o 
desenvolvimento cientí fico e tecnolo gico; (ii) 
adequado programa estrate gico para o 
desenvolvimento do setor florestal e de aço es 
de pesquisa, desenvolvimento e inovaça o, em 
particular; (iii) modelo de governança de 
C&T&I florestal para a regia o; (iv) modelo de 

transfere ncia de tecnologia adequado a s 
caracterí sticas do setor florestal; (v) fo rum de 
dirigentes de pesquisa, desenvolvimento e 
transfere ncia de conhecimentos para o setor 
de base florestal.  

Caso o RURALTINS ou outra instituiça o afim 
na o possam realizar tais atividades de forma 
direta, as mesmas podera o ser terceirizadas. 

Criação de um Programa de Fomento Florestal 
Estadual 

O fomento florestal e  um instrumento 
estrate gico a ser considerado, pois tem a 
capacidade de promover a integraça o dos 
produtores rurais a  cadeia produtiva, 
proporcionando vantagens econo micas, 
sociais e ambientais aos mesmos.  

Os objetivos de um programa de fomento 
florestal em ní vel estadual, baseado na 
iniciativa pu blica sa o: (i) estabelecer 
alternativas de abastecimento de mate ria-
prima por meio de parcerias com pequenos e 
me dios produtores rurais, incentivando as 
florestas plantadas, para atender a demanda 
futura da regia o; (ii) proporcionar geraça o de 
emprego e renda, ale m de facilitar a inserça o 
social dos produtores fomentados e 
participantes do programa; (iii) apoio e 
assiste ncia te cnica aos produtores rurais, 
capacitando e aprimorando o conhecimento 
te cnico com a utilizaça o de modalidades 
ambientalmente sustenta veis; (iv) estí mulo e 
aproveitamento de a reas na o aproveitadas 
e/ou degradadas, com a formaça o de florestas 
plantadas e recuperaça o de a reas de 
preservaça o permanente (plantio de espe cies 
florestais nativas) e averbaça o da reserva 
legal, agregando valor a  propriedade; e, (v) 
promover a diminuiça o da pressa o sobre as 
florestas nativas em raza o da alternativa de 
utilizaça o de florestas plantadas. O principal 
efeito esperado e  a melhoria da qualidade de 
vida das comunidades locais. 

Realização de Eventos e Feiras na Temática 
Florestal 

Os eventos em geral, a exemplo de feiras 
contribuem para o aumento de visibilidade, 
de acesso e de apelo de convenie ncia para os 
pu blicos alvos. Praticamente toda instituiça o 
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que ofereça produtos e serviços para o 
pu blico pode neles encontrar oportunidades 
para exibir e demonstrar suas ofertas.  

No caso, as feiras com a tema tica florestal 
para o Tocantins se fazem importantes e 
podem alcançar diversos objetivos para o 
fortalecimento do setor em apreço, a 
exemplo: (i) envolvimento de diferentes 
setores da sociedade para apresentar e 
discutir a situaça o atual das florestas no 
estado; (ii) conscientizaça o sobre a 
importa ncia das florestas produtivas e de 
conservaça o nas diferentes esferas da 
sociedade; (iii) direcionamento para evoluça o 
da nova Polí tica Florestal Estadual; (iv) 
integrar as a reas produtivas do setor; (v) 
promover discusso es e encontrar possí veis 
soluço es para manter a qualidade te cnica das 
atividades florestais; (vi) difundir 
conhecimentos entre tomadores de deciso es e 
prestadores de serviço das atividades 
florestais; (vii) apresentar e introduzir 
inovaço es tecnolo gicas; (viii) integrar 
fabricantes e distribuidores de ma quinas e 
equipamentos de uso florestal com potenciais 
usua rios; (ix) apresentar e integrar a 
academia nas inovaço es tecnolo gicas no setor 
florestal, dentre outros. 

Estabelecimento de uma Rede de Parcerias 

A iniciativa tem o objetivo de firmar 
conve nios com as diversas instituiço es e 
entidades com atuaça o na regia o em torno de 
interesses comuns. Visa compatibilizar as 
melhorias, por exemplo, em educaça o e 
capacitaça o profissional, em parceria com as 
esferas de governo, ONGs, associaço es de 
classe e iniciativa privada.  

– Criação da Extensão Florestal (Dimensão 
Micro) 

Criação de Estrutura Específica para Extensão 
Florestal 

O RURALTINS devera  se preparar para poder 
atuar na extensa o florestal. Para isso, e  
prevista a criaça o de a rea interna especí fica 
para tal, atrave s de uma divisa o de extensa o 
florestal. A divisa o deve contar, em princí pio 
com um efetivo de 7 servidores, distribuí dos 

em um gerente, um auxiliar administrativo e 
cinco extensionistas. Em termos de 
localizaça o, a gere ncia, o auxiliar 
administrativo e um extensionista devera o 
atuar na sede, em Palmas. Os demais 
extensionistas atuara o, dois em Araguaí na e 
dois na regia o de Gurupi. 

A funça o da gere ncia sera  a de coordenar a 
extensa o florestal, e tambe m realizar a 
atraça o de investidores e promoça o do 
PEF/TO. Os extensionistas florestais devera o 
ser profissionais capacitados em atividades 
florestais, a exemplo de aspectos de cultivo, 
manejo, industrializaça o e mercado de 
espe cies florestais plantadas e nativas, 
produtos madeireiros e na o madeireiros. 

Capacitação de Mão-de-Obra Especializada em 
Extensão Florestal 

Dentro das atividades relativas a  elaboraça o 
do PEF/TO, foram previstos eventos de 
capacitaça o de servidores do RURALTINS em 
atividades florestais, seja atrave s do Plano de 
Capacitaça o Florestal (a ser apresentado na 
seque ncia), como tambe m no PCEF. 

Trata-se de um avanço, pois atualmente os 
te cnicos extensionistas do RURALTINS na o 
esta o aptos a  atividade de extensa o florestal 
relacionada a florestas plantadas e manejo de 
florestas naturais para fins madeireiros e na o 
madeireiros.  

Implantação da Extensão Florestal 

No PEF/TO esta  inserida a elaboraça o do 
presente plano de criaça o da extensa o 
florestal. No presente plano foi feito um 
diagno stico estrutural das atividades ja  
desenvolvidas pelo RURALTINS e suas 
necessidades para envolvimento na extensa o 
florestal propriamente dita.  

Uma das aço es priorita rias do PEF/TO e  a 
necessidade de se implantar a extensa o 
florestal contí nua como uma atividade do 
RURALTINS. 

 Estimativa de Custos para 
Implementaç~o 

Um resumo dos custos para a implementaça o 
das aço es / projetos dentro do PCEF pode ser 
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visto na tabela 6.07. Considera-se que tais 
aço es / projetos podera o ser implementadas 
em um perí odo de quatro (4) anos. 

Estima-se que os investimentos para os 
quatro (4) anos devera o totalizar R$ 23,1 
milho es. Desse total, o maior montante sera  
dispendido na implantaça o da Criaça o da 
Extensa o Florestal (76,5%) e o restante 
(23,5%) direcionado ao componente de 
Fortalecimento da Atividade Florestal no 
Tocantins. 

Tabela 6.07 – Totalização dos Custos Estimados 
para as Ações / Projetos dentro do PCEF 

Item 
Valor  

(R$ 1.000)* 

Fortalecimento da Atividade 
Florestal 

5.425 

Inteligência de mercado 4.269 

Atração de investidores florestais e 
promoção do PEF/TO 

356 

Elaboração de cartilha orientativa de 
financiamentos aos produtores 
florestais 

200 

Outras ações 600 

Criação da Extensão Florestal 17.652 

Criação de estrutura específica para 
extensão florestal 

4.032 

Capacitação de mão de obra 
especializada em extensão florestal 

3.980 

Implantação da extensão florestal 9.640 

Total 23.077 
* Valor totalizado para 4 anos 
Fonte: Elaborado por STCP (2014) 

Diversas fontes de financiamento esta o 
disponí veis para que o PCEF seja colocado em 
pra tica. Neste caso, as mais adequadas seriam 
o FNMA (Fundo Nacional do Meio Ambiente) 
e o FNDF (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Florestal). Ambas as fontes 
sa o na o-reembolsa veis, e focam no 
financiamento de atividades e projetos 
voltados a o rga os e entidades pu blicas. 

 Estrutura de Implementaç~o e Atores 

Uma das aço es propostas para o componente 
“Criaça o da Extensa o Florestal” e  a “Criaça o 
de Estrutura Especí fica para Extensa o 
Florestal”, que possa coordenar e 
implementar o PCEF e suas aço es. 

Nesta perspectiva, sugere-se que em um 
primeiro momento seja efetuada uma 

avaliaça o da estrutura e dos lineamentos 
gerais, ale m do detalhamento das aço es do 
PCEF no a mbito interno do RURALTINS. Tais 
atividades podera o ser realizadas por um 
Grupo de Trabalho (GT), formado por 
membros da Diretoria de Assiste ncia Te cnica, 
Extensa o Rural e Meio Ambiente, que tenham 
preferencialmente formaça o e experie ncia na 
a rea florestal. A proposta e  que o Grupo de 
Trabalho tenha atuaça o permanente, com 
reunio es perio dicas, tendo ainda como 
funço es: 

i. Estabelecer e formalizar o vínculo 
com outras instituições públicas e 
privadas chave; 

ii. Viabilizar e monitorar a execução do 
Plano; 

iii. Manter um banco de dados 
sistematizado, com as principais 
informações do Plano; 

iv. Colocar em discussão aspectos 
estratégicos de desenvolvimento e 
implementação do Plano; 

v. Revisar o conteúdo do Plano ao longo 
do tempo. 

 Cronograma de Implementaç~o 

Um cronograma com as fases de 
implementaça o do PCEF e  apresentado a 
seguir, na tabela 6.08. A proposta e  que o 
primeiro ciclo de atividades do PCEF seja 
completado em ate  4 anos. 

Tabela 6.08 – Cronograma Previsto para 
Implementação do PCEF 

Fases / Atividades 
Ano 

1 2 3 4 

Formação GT RURALTINS         

Avaliação dos lineamentos gerais 
do PCEF 

        

Formação do Grupo de 
Coordenação 

        

Revisão/ validação do PCEF         

Envolvimento instituições chave/ 
parceiros 

        

Implementação das ações / 
projetos 

        

Monitoramento do PCEF         

Avaliação dos resultados do PCEF         

Revisão do PCEF         
Fonte: Elaborado por STCP (2014). 
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 Considerações Finais 

A estrutura proposta para o PCEF e  composta 
de lineamentos gerais, a serem 
oportunamente validados e detalhados pelo 
RURALTINS e demais instituiço es envolvidas. 

A estrate gia adotada e  que o PCEF seja 
complementar a  nova Polí tica e ao PEF/TO. 
Recomenda-se que o detalhamento e a 
execuça o e monitoramento do Plano ocorram 
atrave s de um GT interno, a ser criado no 
a mbito do RURALTINS. 

A proposta considera que o primeiro ciclo de 
atividades correlacionadas com o PCEF seja 
completado em ate  4 anos. 

E  fundamental que haja interesse na 
priorizaça o do segmento florestal entre as 
atividades econo micas de destaque para o 
crescimento sustenta vel do Estado, bem como 
que haja continuidade polí tica nas iniciativas 
institucionais ou setoriais, para que seja 
possí vel atrair investidores, consolidar 
investimentos e assegurar a sustentabilidade 
da atividade florestal no Estado. 
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7 - PLANO DE CAPACITAÇÃO 
FLORESTAL (PCF) 

O Plano de Capacitaça o Florestal - PCF tem 
por objetivo a estruturaça o de um plano de 
capacitaça o que abranja especificamente a 
tema tica florestal, com vistas a qualificar 
te cnicos de diferentes instituiço es do estado e 
outros atores da iniciativa privada envolvidos 
com a execuça o do PEF/TO. 

7.1 – FUNDAMENTOS BÁSICOS 

7.1.1 - Definiç~o dos Objetivos 

 Objetivo Geral 

O objetivo geral do PCF e  implementar um 
plano de capacitaça o florestal permanente e 
contí nuo, que atenda a s necessidades 
institucionais pu blicas e entes privados. A 
figura 7.01 demonstra um dos tipos de 
eventos de capacitaça o, denominado de “dia 
de campo”, o qual foi realizado por ocasia o do 
desenvolvimento do trabalho no Tocantins.  

Figura 7.01 – Evento de Capacitaç~o Florestal – 
Tipo “Dia de Campo” 

 
Foto: STCP (2013) 

 Objetivos Específicos 

Os objetivos especí ficos do PCF sa o: (i) 
previsa o de aço es de capacitaça o no a mbito 
do PEF/TO; (ii) atender a s necessidades de 
capacitaça o das diferentes instituiço es 
envolvidas com o setor florestal no estado; 
(iii) preparar o servidor pu blico para o 
dia logo sobre a extensa o florestal; (iv) 
desenvolver o servidor pu blico na carreira, 
capacitando-o para o exercí cio de suas 
tarefas; (v) formar e atualizar profissionais 

te cnicos de ní vel me dio, capazes de realizar as 
tarefas ligadas a s diferentes fases da cadeia 
produtiva florestal; (vi) formar profissionais 
de ní vel te cnico para atuarem no setor 
florestal; (vii) formar profissionais 
habilitados para o planejamento e 
desenvolvimento de atividades florestais 
sustenta veis; (viii) habilitar os profissionais a 
atuarem no Manejo Sustenta vel dos recursos 
florestais, valorizando os conhecimentos 
locais. 

7.1.2 - Público Alvo 

Na elaboraça o do PCF, consideraram-se como 
pu blico alvo dois grupos distintos: (i) 
servidores pu blicos envolvidos com a 
execuça o do PEF/TO (SEMADES, SEAGRO, 
SEPLAN, SEDECTI, SEFAZ, SEINFRA, 
RURALTINS, NATURATINS, ITERTINS); e (ii) 
entes privados, atores locais e regionais, com 
e nfase nos produtores rurais e te cnicos de 
ní vel me dio. 

7.1.3 - Tipos e Ações de Capacitaç~o 
Previstas 

 Servidores Públicos 

Para o grupo de servidores pu blicos, o PCF 
estabeleceu tre s tipos priorita rios de 
capacitaça o: (i) atualizaça o; (ii) 
aperfeiçoamento; (iii) qualificaça o. As aço es 
(eventos) de capacitaça o incluem congressos, 
semina rios, simpo sios, esta gios, cursos, 
interca mbios, cooperaça o te cnica, entre 
outras. No entanto, por suas especificidades 
na tema tica florestal, as aço es de capacitaça o 
devem dar-se principalmente atrave s de 
cursos presenciais e semina rios. 

 Setor Privado 

Os tipos e aço es de capacitaça o para os atores 
do setor privado, os quais sa o compostos por 
pequenos e me dios produtores ou 
empresa rios rurais, te cnicos agrí colas e 
florestais, comunidades e outros, devem ser 
diferenciados. A orientaça o e capacitaça o de 
produtores e empresa rios rurais devem ser 
realizadas atrave s de treinamento gerencial e 
tecnolo gico oferecido, em cursos presenciais, 
com carga hora ria mí nima entre 20 e 40 
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horas. Os te cnicos da a rea agrí cola/ florestal 
devem passar por processo de qualificaça o, 
adquirindo novos conhecimentos e 
habilidades. A qualificaça o deve ser realizada 
atrave s de cursos ou semina rios/palestras 
com carga mí nima prevista de 20 horas. 

7.2 - ETAPAS PREVISTAS 

O PCF foi concebido para ser executado em 
cinco etapas a serem cumpridas durante o 
mesmo perí odo de 10 anos da fase inicial do 
PEF/TO.  

A primeira etapa (PCF 1) do programa de 
capacitaça o (Ano 1) deve ser levada a  frente 
simultaneamente ao iní cio das atividades por 
ocasia o da execuça o do PEF/TO. As demais 
etapas devem seguir uma programaça o de 
capacitaço es em anos alternados, isto e : PCF 2 
(Ano 3); PCF 3 (Ano 5); PCF 4 (Ano 7) e PCF 5 
(Ano 9).  

7.3 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Na composiça o do conteu do programa tico 
definiram-se linhas tema ticas e a rea de 
concentraça o, conteu do e estimativa da carga 
hora ria.  

A programaça o tema tica detalhada na 
considera apenas o PCF 1, e deve ser 
replicada para as demais etapas. Na tabela 
7.01, foram previstas um total de 855 horas, 
considerando as 4 linhas tema ticas. Com 
carga dia ria entre 6 e 8 hs, o PCF 1 deve 
demandar o total de mais de 140 dias. 

Tabela 7.01 – Carga Horária por Linha 
Temática e Área de Concentração 

Linha Temática/Área de Concentração 
Carga 

Horária 
(horas) 

I – Produç~o Florestal 250 

I.I - Manejo Florestal de Nativas  40 

I.II - Manejo Florestal de Plantadas 40 

I.III - Viveiros 50 

I.IV - Pra ticas Silviculturais 40 

I.V - Formaça o de Florestas Plantadas 40 

I.VI - Pragas e Doenças Florestais 40 

II – Administraç~o Florestal e Projetos 
Integrados 

170 

II.I – Administr. e Assoc. Florestais/Rurais 40 

II.II - Extensa o Rural 50 

II.III - Projeto de Integraça o Lavoura-
Pecua ria- Florestas 

50 

II.IV - Sau de e Segurança no Trabalho Rural 30 

III – Conservaç~o da Natureza 165 

III.I - Ecologia Geral 30 

III.II - Ecologia Florestal 45 

III.III - Manejo de UCs 60 

III.IV - Polí tica e Legislaça o Florestal 30 

IV – Tecnologia de Produtos Florestais e 
Mercado 

270 

IV.I - Propriedades Fí sicas da Madeira 20 

IV.II - Propriedades Quí micas da Madeira 20 

IV.III - Propriedades Meca nicas da Madeira 20 

IV.IV - Propriedades Organole pticas/Madeira 20 

IV.V - Secagem da Madeira 20 

IV.VI - Preservaça o da Madeira 20 

IV.VII - Processamento Industrial e Produtos 90 

IV.VIII - Mercado de Produtos Florestais 60 

Total Geral 855 
Fonte: Elaborado por STCP (2014). 

O conteu do previsto para cada um dos cursos 
/ semina rios e  demonstrado na tabela 7.02. 

Tabela 7.02 - Conteúdo Previsto para Cada Tema / Curso 

I – Produç~o Florestal 

I.I - Manejo Florestal de Nativas 

Histo rico do manejo florestal na Amazo nia brasileira; conceitos e desenvolvimento do manejo florestal; produça o 
sustentada e uso mu ltiplo; aspectos econo micos do manejo florestal de nativas; etapas para elaboraça o de planos de 
manejo florestal; aspectos legais relacionados aos planos de manejo; perspectivas e limitaço es do MFS. 

I.II - Manejo Florestal de Plantadas 

Principais espe cies plantadas no Brasil e seu manejo; te cnicas de manejo para florestas plantadas; seleça o das espe cies e 
do material gene tico; definiça o do espaçamento de plantio, podas e desbastes; definiça o da idade de rotaça o e da e poca 
ideal de corte; aspectos econo micos do manejo de florestas plantadas; aspectos legais relacionados ao manejo de 
plantadas; perspectivas e limitaço es do manejo de plantadas; silvicultura regional. 

I.III - Viveiros (Sementes) 

Sementes: Desenvolvimento e maturaça o da semente; dispersa o, germinaça o e dorme ncia; produça o de sementes 
melhoradas; instalaça o e manejo de pomares de sementes; colheita, secagem, beneficiamento e tratamento de sementes; 
sistemas de produça o de sementes; certificaça o e fiscalizaça o; comercializaça o de sementes exo ticas e nativas.  

Viveiros Florestais: Planejamento de estruturas/insumos; seleça o de a rea, desinfestaça o, semeadura e repicagem; 
armazenamento/transporte de mudas; projeto de viveiro florestal; sistema de propagaça o; qualidade de mudas. 
Fonte: Elaborado por STCP (2013) 
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Tabela 7.02 - Conteúdo Previsto para Cada um dos Temas / Cursos (continuação) 

I – Produç~o Florestal 

I.IV - Pr|ticas Silviculturais 

Introduça o a s pra ticas silviculturais; a silvicultura como um empreendimento; classificaça o dos povoamentos florestais; 
regeneraça o artificial; regeneraça o natural; talhadia; projeto para implantaça o de povoamentos florestais. 

I.V - Formaç~o de Florestas Plantadas 

Mapeamento e planejamento da implantaça o; construça o de estradas; preparo do solo; plantio, replantio e adubaço es; 
tratos culturais; inventa rio florestal; proteça o florestal; conduça o da rebrota ou reforma. 

I.VI - Pragas e Doenças Florestais 

Introduça o a  patologia florestal e conceitos de fitopatologia; pragas das espe cies florestais exo ticas e nativas; pragas da 
madeira e outros produtos florestais; conceitos e me todos de controle de pragas florestais; tecnologia de aplicaça o de 
inseticidas quí micos e biolo gicos; receitua rio agrono mico e florestal. 

II - Administraç~o Florestal e Projetos Integrados 

II.I - Administraç~o e Associações  
Florestais – Rurais 

Administraça o geral de empresas rurais; tipos de associaço es rurais e florestais; formaça o de preços e custos de 
produça o; rentabilidade florestal; ana lise de investimentos; sistema de avaliaça o da estrutura organizacional. 

II.II - Extens~o Rural 

Processo de trabalho da extensa o rural; princí pios operacionais da organizaça o rural; metodologia extensionista; 
importa ncia da comunicaça o social para o extensionista; modelos difusionistas e participativos; aça o comunita ria. 

II.III - Projeto de Integraç~o Lavoura-Pecu|ria- Florestas 

Iniciaça o aos sistemas agroflorestais (SAF’s); definiça o, detalhamento e vantagens da agrosilvicultura; sistema 
Silviagrí cola e Silvipastoril; sistema Agrossilvipastoril e outros sistemas; integraça o dos SAF’s no contexto do 
desenvolvimento rural; espe cies locais/regionais recomendadas para os sistemas; diagno stico produça o pequenos prods. 

II.IV - Saúde e Segurança no Trabalho Rural 

Introduça o ao estudo da cie ncia do trabalho e da ergonomia na agricultura e floresta; fatores da produça o (trabalho 
humano, carga de trabalho, produtividade); fatores da produça o (antropometria, fisiologia do trabalho, influe ncias 
clima ticas, ruí dos e audiça o, vibraça o meca nica); fatores da produça o (design do ambiente de trabalho, nutriça o, carga de 
trabalho mental); doenças ocupacionais; segurança do trabalho. 

III - Conservaç~o da Natureza 

III.I - Ecologia Geral 

Conceituaça o em ecologia e ecossistema; ciclagem de nutrientes nos ecossistemas; sucessa o ecolo gica e estrate gia do 
desenvolvimento de ecossistemas; estrutura das populaço es; interaço es entre espe cies (estudo de comunidades); 
descriça o dos principais tipos de ecossistemas da biosfera; modelos ecolo gicos. 

III.II - Ecologia Florestal 

Introduça o e conceitos ba sicos ecologia florestal; autoecologia; funcionamento ecossistemas florestais; ecologia de 
comunidades: estrutura e dina mica florestas tropicais; ecologia de populaço es: estrutura e dina mica populacional. 

III.III - Manejo de UCs 

Conceitos introduto rios: conservaça o e preservaça o; princí pios de biologia da conservaça o no manejo; fragmentaça o do 
habitat e seus efeitos; sistemas de unidades de conservaça o; planejamento de unidades de conservaça o; manejo de 
unidades de conservaça o. 

III.IV - Política e Legislaç~o Florestal 

Legislaça o florestal e meio ambiente; polí tica florestal e meio ambiente; polí tica florestal e principais problemas 
ambientais nacionais; polí tica florestal e principais problemas ambientais mundiais. 

IV - Tecnologia de Produtos Florestais e Mercado 

IV.I - Propriedades Físicas da Madeira 

Iniciaça o a s propriedades fí sicas; umidade e sorça o da madeira; instabilidade dimensional e densidade da madeira; 
propriedades acu sticas, te rmicas e ele tricas. 

IV.II - Propriedades Químicas da Madeira 

Composiça o quí mica da madeira; celulose, hemicelulose, lignina, extrativos e cinzas; preparaça o da madeira para ana lises 
quí micas; ana lise quí mica da madeira. 

IV.III - Propriedades Mec}nicas da Madeira 

Iniciaça o a s propriedades meca nicas; elasticidade e plasticidade (flexa o, compressa o e traça o); cisalhamento; 
maleabilidade e tenacidade; dureza; abrasa o e torça o. 

IV.IV - Propriedades Organolépticas da Madeira 

Iniciaça o a s propriedades organole pticas; cor e cheiro; gra  e textura; brilho e desenho. 
Fonte: Elaborado por STCP (2013)  
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Tabela 7.02 - Conteúdo Previsto para Cada um dos Temas / Cursos (continuação) 

IV - Tecnologia de Produtos Florestais e Mercado 

IV.V – Secagem da Madeira 

Importa ncia da secagem; tipos de secagem (ao ar livre e a alta temperatura); tipos de secagem (solar, desumidificaça o, 
convencional, outros); defeitos de secagem. 

IV.VI - Preservaç~o da Madeira 

Agentes biolo gicos de deterioraça o da madeira; preservativos de madeira; me todos de tratamento; fatores que afetam o 
tratamento. 

IV.VII - Processamento Industrial e Produtos Madeireiros 

Tecnologia de Desdobro de Toras - Madeira Serrada: normas, dimenso es e padronizaça o de madeira serrada; princí pios 
de organizaça o de uma serraria; ma quinas e me todos de desdobro da madeira; custo de produça o em uma serraria. 
Tecnologia de Produça o de Compensados e Paine is Reconstituí dos: tecnologia de produça o de chapas de compensados; 
tecnologia de produça o de chapas de fibras (processo u mido); tecnologia de produça o de MDF e OSB; tecnologia de 
produça o de aglomerado e MDP. Tecnologia de Produça o de Celulose e Papel: introduça o aos processos de produça o de 
C&P; seque ncias de branqueamento e fontes de poluiça o; derivados de celulose; produtos quí micos derivados dos 
extrativos. 

IV.VIII - Mercado de Produtos Florestais 

Produtos Florestais Madeireiros: a cadeia produtiva e principais tipos de produtos; mercado nacional; mercado local / 
regional; come rcio internacional; tende ncias e perspectivas. Produtos Florestais Na o Madeireiros: a cadeia produtiva e 
principais tipos de produtos; mercado nacional; mercado local / regional; come rcio internacional; tende ncias e 
perspectivas. 
Fonte: Elaborado por STCP (2013) 

 

7.4 – CONTINGENTE E ESTIMATIVA DE 
CUSTOS COM CAPACITAÇÕES 

Este item apresenta o contingente a ser 
capacitado por tipo de pu blico alvo 
(servidores pu blicos, produtores rurais e 
te cnicos), assim como e  realizada uma 
estimativa dos montantes a serem investidos 
por ocasia o da execuça o do PCF 1 (Ano 1 - 
etapa inicial). 

7.4.1 - Número de Capacitações por 
Público Alvo e Total 

 Servidores Públicos 

A tabela 7.03 apresenta o nu mero de 
servidores pu blicos a serem capacitados, 
considerando a linha tema tica, as diferentes 
instituiço es vinculadas ao PEF/TO, ale m do 
local sede da estrutura operacional e de 
lotaça o dos servidores. No total devera o ser 
capacitados 601 servidores. 

Tabela 7.03 – Número de Servidores a Serem 
Capacitados, por Linha Temática e Instituição 

Linha Temática/Área de 
Concentração 

Instituição 
Nº 

Pess. 

I – Produção Florestal 188 

I.I - Manejo Florestal  
de Nativas 

SEMADES e 
NATURATINS 

32 

Fonte: Elaborado por STCP (2014).  

Tabela 7.03 – Número de Servidores a Serem 
Capacitados, por Linha Temática e Instituição 
(continuação) 

Linha Temática/Área de 
Concentração 

Instituição 
Nº 

Pess. 

I – Produção Florestal 188 

I.II - Manejo Florestal  
de Plantadas 

SEMADES e 
NATURATINS 

40 

I.III - Viveiros 
NATURATINS e 
RURALTINS 

32 

I.IV - Práticas 
Silviculturais 

NATURATINS e 
RURALTINS 

32 

I.V - Formação de 
Florestas Plantadas 

SEMADES, 
NATURATINS, 
RURALTINS e 
SEAGRO 

42 

I.VI - Pragas e Doenças 
Florestais 

SEMADES e 
NATURATINS 

10 

II - Administração Florestal e Projetos 
Integrados 

178 

II.I - Administração e 
Associações Florestais-
Rurais 

SEMADES, 
NATURATINS, 
RURALTINS, 
ITERTINS e 
SEAGRO 

31 

II.II - Extensão Rural 
SEAGRO, 
RURALTINS e 
ITERTINS 

54 

II.III - Projeto de 
Integração Lavoura / 
Pecuária / Floresta 

SEMADES, 
SEPLAN, SEAGRO 
e RURALTINS 

45 

II.IV - Saúde e Segurança 
no Trabalho Rural 

RURALTINS e 
NATURATINS 

48 

Fonte: Elaborado por STCP (2014).
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Tabela 7.03 – Número de Servidores a Serem 
Capacitados, por Linha Temática e Instituição 
(continuação) 

Linha Temática/Área de 
Concentração 

Instituição 
Nº 

Pess. 

III - Conservação da Natureza 110 

III.I - Ecologia Geral 

SEMADES, 
NATURATINS, 
SEPLAN, SEAGRO, 
RURALTINS e 
SEINFRA 

18 

III.II - Ecologia Florestal 

SEMADES, 
NATURATINS, 
SEPLAN, SEAGRO, 
RURALTINS e 
SEINFRA 

27 

III.III - Manejo de UCs 

NATURATINS, 
RURALTINS, 
ITERTINS, 
RURALTINS e 
SEPLAN 

34 

III.IV - Política e 
Legislação Florestal 

SEMADES, 
NATURATINS, 
SEPLAN, SEAGRO 
SEINFRA, 
ITERTINS e 
RURALTINS 

31 

IV - Tecnologia de Produtos Florestais e 
Mercado 

125 

IV.I - Propriedades da 
Madeira 

NATURATINS, 
SEAGRO e 
RURALTINS 

24 

IV.II - Secagem e 
Preservação da Madeira 

NATURATINS, 
SEAGRO e 
RURALTINS 

24 

IV.III - Processamento 
Industrial 

SEMADES, 
NATURATINS, 
SEPLAN, SEAGRO, 
RURALTINS, 
SEINFRA, 
SEDECTI e SEFAZ 

37 

IV.IV - Mercado 

SEMADES, 
NATURATINS, 
SEPLAN, SEAGRO, 
RURALTINS, 
SEINFRA, 
SEDECTI e SEFAZ 

40 

Total Geral  601 
Fonte: Elaborado por STCP (2014). 

 Entes Privados 

Pelo lado dos entes privados o foco do PCF 
devera  ser a realizaça o de treinamentos para 
produtores rurais, te cnicos agrí colas ou 
florestais auto nomos ou de empresas 
florestais, dentre outros. Devido a 
particularidades entre os produtores rurais e 
te cnicos agrí colas ou florestais, no que dizem 

respeito a s suas atividades fim, os mesmos 
possuem necessidades e anseios diferentes 
quanto a  tema tica de capacitaça o. 

Dessa forma, a estimativa do nu mero de 
capacitaço es a ser realizada, considerando as 
diferentes linhas tema ticas, e  apresentada em 
separado para os produtores rurais e te cnicos 
agrí colas ou florestais. Com base em 
indicadores da RURALTINS, em condiço es 
normais de trabalho um servidor dessa 
entidade pode capacitar em me dia 60 
produtores rurais por ano. Foi estabelecido 
para o PCF 1 a qualificaça o de 42 novos 
servidores da RURALTINS, de forma que 
podera o ser capacitados 2.520 produtores 
rurais na primeira etapa do PCF, distribuí dos 
segundo as unidades regionais, conforme 
apresentado na tabela 7.04. 

Tabela 7.04 – Número de Produtores Rurais a 
Serem Capacitados em Extensão Rural 

# 
Unidade  
Regional 

Número de 
Produtores 

Rurais 

1 Araguaí na 360 

2 Araguatins 360 

3 Gurupi 360 

4 Miracema do Tocantins 360 

5 Paraí so do Tocantins 360 

6 Porto Nacional 360 

7 Taguatinga 360 

Total  2.520 
Fonte: Elaborado por STCP (2014) 

Dentre os atores do setor privado, o PCF 
ainda preve  o treinamento de te cnicos da a rea 
agrí cola/ florestal, com vistas a servirem de 
agentes multiplicadores da tema tica florestal 
junto aos produtores rurais. A etapa inicial do 
plano de capacitaça o florestal (PCF 1) preve  a 
qualificaça o de um nu mero igual de te cnicos 
agrí colas ou florestais a  quantidade de vagas 
dos cursos de ní vel me dio da a rea florestal / 
agrí cola ja  disponibilizada anualmente pelo 
estado, ou seja, 350 (vide tabela 7.05).  

Tabela 7.05 – Número de Técnicos a Serem 
Capacitados, por Área Temática e Região 

Região Área Temática 
# 

Técnicos 

1. Araguaçu Eucalipto 50 

2. Araguaína Eucalipto 50 

3. Araguatins Eucalipto 50 
Fonte: BASA, elaborado por STCP (2014). 
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Tabela 7.05 – Número de Técnicos a Serem 
Capacitados, por Área Temática e Região 
(continuação) 

Região Área Temática 
# 

Técnicos 

4. Araguaçu Eucalipto 50 

5. Araguaína Eucalipto 50 

6. Araguatins Eucalipto 50 

7. Gurupi Eucalipto, Seringueira 50 

8. Natividade Eucalipto, Seringueira 50 

9. Paraíso Eucalipto, Teca 50 

10. Tocantino polis Babaçu 50 

Total  350 
Fonte: BASA, elaborado por STCP (2014). 

A a rea tema tica a ser enfocada varia entre as 
regio es, de acordo com suas melhores 
potencialidades, tendo como base o “Plano de 
Aplicaça o dos Recursos Financeiros para 
2014, para o Estado do Tocantins” do BASA. 

 Número Total de Capacitações 

A tabela 7.06 apresenta o nu mero total de 
pessoas a serem capacitadas por tipo de 
pu blico alvo, considerando a etapa inicial do 
PCF 1 (Ano 1). No total sera o capacitadas 
mais de 3.400 pessoas, sendo o maior 
contingente relacionado aos produtores 
rurais (73% do total).  

Tabela 7.06 – Número Total de Capacitações 
por Tipo de Público Alvo – PCF 1 (Ano 1) 

Público Alvo Quantidade % 

Servidor Público 601 17,4% 

Produtor Rural 2.520 72,6% 

Técnico Agrícola ou Florestal 350 10,0% 

 3.471 100% 
Fonte: Elaborado por STCP (2014). 

7.4.2 - Custo Total Estimado e por 
Público Alvo 

 Servidores Públicos 

Para fins da estimativa dos custos para 
capacitaça o dos servidores pu blicos 
considerou-se o nu mero de total de pessoas 
objeto de treinamento, a carga hora ria, e os 
respectivos conteu dos tema ticos 
apresentados anteriormente. Sobre isso foi 
aplicado um valor me dio de refere ncia da 
ordem R$ 23/treinando.hora. Dentro deste 
contexto, a tabela 7. 07 apresenta a estimativa 

de custos com capacitaça o dos servidores 
pu blicos de acordo com as respectivas linhas 
tema ticas previstas, onde se nota que devera o 
ser dispendidos pouco mais de R$ 2,9 milho es 
nesta primeira etapa, o que equivale a um 
custo me dio de R$ 4,9 mil/servidor. 

Tabela 7.07 – Estimativa de Custo Total por 
Linha Temática com Capacitações de Servidores 
Públicos – PCF 1 (Ano 1)  

Linha Temática 
Carga 
Horár. 

Nº  
Pessoas 

Custo 
Total (R$ 
1.000)¹ 

I - Produção Florestal 250 188 1.081,0 

II - Administração 
Florestal e Projetos 
Integrados 

170 178 695,9 

III - Conservação da 
Natureza 

165 110 417,5 

IV - Tecnologia de PF 
& Mercado 

270 125 776,3 

Total Geral 855,0 601 2.970,7 
1 Valor me dio de refere ncia de R$ 23/treinando.hora 
Fonte: Elaborado por STCP (2014). 

 Produtores Rurais 

Para fins de estimar os custos com 
capacitaça o para os produtores rurais, 
considerou-se o apresentado na tabela 7.08. 
Pode-se observar que devera o ser 
dispendidos pouco mais de R$ 3,5 milho es 
nesta primeira etapa (PCF 1) do processo de 
capacitaça o dos produtores rurais na 
tema tica de extensa o rural e assiste ncia 
te cnica, o que equivale a um valor me dio de 
aproximadamente R$ 1,4 mil/produtor. 

Tabela 7.08 – Estimativa Custo Total 
Capacitações Produtores Rurais – PCF 1 (Ano 1) 

Item Valor 

Número de unidades regionais 1 7 UR 

Número de instrutores 6/UR 

Número de temas de capacitação 
1 

tema/instrutor/UR 
Número total de eventos de 
capacitação 

42 eventos 

Numero total de produtores 
capacitados 

2.520 (360/UR) 

Custo unitário médio para 
capacitação 2,3 

R$ 83 mil/tema 

Custo total R$ 3.486.000 

Custo por pessoa R$ 1.383 
¹ Araguaína, Araguatins, Gurupi, Miracema, Paraíso,  
 Porto Nacional e Taguatinga. 
² Base valores praticados pelo mercado (Maio/2014).  
³ Inclui processo de planejamento, divulgação, etc. 

Fonte: Elaborado por STCP (2014) 
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 Técnicos Agrícolas ou Florestais 

Para fins da estimativa dos custos para 
capacitaça o dos te cnicos agrí colas ou 
florestais utilizou-se metodologia semelhante 
a quela observada para os servidores pu blicos.  

Dentro deste contexto, a tabela 7.09 
apresenta a estimativa de custos com 
capacitaça o dos te cnicos agrí colas e florestais 
de acordo com a carga hora ria prevista e 
nu mero de te cnicos.  

Tabela 7.09 – Estimativa de Custo Total e por 
RA com Capacitações de Técnicos Agrícolas ou 
Florestais – PCF 1 (Ano 1) 

Região 
Carga 
Horas 

# 
Técnicos 

Custo Total  
(R$ 1.000) 

Araguaçu 1701 50 195,5 

Araguaí na 1701 50 195,5 

Araguatins  1701 50 195,5 

Gurupi 1701 50 195,5 

Natividade 1701 50 195,5 

Paraí so do 
Tocantins 

1701 25 97,8 

1902 25 109,2 

Tocantino polis 
1701 25 97,8 

1902 25 109,2 

Total 1.570 350 1.391,5 
1 Cursos de manejo de plantios, viveiros, práticas e formação. 
2 Cursos de secagem, preservação, processamento e mercado. 
* Valor refere ncia R$ 23/h.treinando. 

Fonte: Elaborado por STCP (2014) 

Observando-se a tabela, vislumbra-se um 
dispe ndio de aproximadamente R$ 1,4 milha o 
para capacitar te cnicos agrí colas ou florestais 
nesta primeira etapa do PCF 1, o que equivale 
a um custo me dio de R$ 3,9 mil/te cnico. 

 Custos Totais 

A tabela 7.10 apresenta o custo total estimado 
com os eventos de capacitaça o por tipo de 
pu blico alvo, considerando a etapa inicial do 
PCF 1 (Ano 1).  

No total, estima-se que devera o ser 
dispendidos pouco mais de R$ 7,8 milho es 
com os eventos de capacitaça o dentro da 
primeira etapa do PCF 1, sendo o maior 
montante relacionado aos produtores rurais 
(44,4% do total).  

Tabela 7.10 – Custo Total Estimado com os 
Eventos de Capacitações por Tipo de Público 
Alvo – PCF 1 (Ano 1) 

Público Alvo 
Custo Total 

(R$) 
% 

Servidor Público 2.970.680 37,9 

Produtor Rural 3.486.000 44,4 

Técnico Agrícola ou 
Florestal 

1.391.500 17,7 

Total 7.848.180 100,0 
Fonte: Elaborado por STCP (2014) 

7.5 – AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO 

Os eventos de capacitaça o requerem ser 
avaliados para que os envolvidos no processo 
de treinamento e desenvolvimento possam 
conhecer os resultados dos mesmos, 
principalmente se os objetivos propostos 
foram alcançados.  

Assim, a etapa de avaliaça o do treinamento e  
o fim de um ciclo e iní cio de outro. Para fins 
deste plano de capacitaça o, recomenda-se a 
avaliaça o dos mesmos mediante a aplicaça o 
de questiona rios ao participante do 
treinamento.  

A tabela 7.11 apresenta uma relaça o com os 
principais itens de avaliaça o por tipo de 
componente.  

Tabela 7.11 – Itens de Avaliação para os 
Eventos de Capacitação 

Componentes de Reação/ Itens de Avalição 

I. Aplicabilidade no Trabalho e Expectativas 

Intença o de aplicar os conhecimentos no trabalho; 
probabilidade de melhorar o desempenho do grupo de 
trabalho; oportunidade de aplicar no trabalho; estí mulo 
para aplicar conhecimentos no trabalho; probabilidade 
de melhorar o desempenho; possibilidade de aplicaça o 
no trabalho; clima propí cio; reconhecimento correto das 
situaço es de aplicaça o; possibilitar integraça o com 
outros profissionais; utilidade; capacidade de transmitir 
os conhecimentos a outros; suporte material a  
transfere ncia de treinamento; convenie ncia da 
disseminaça o para outros servidores / te cnicos; 
assimilaça o dos conhecimentos. 

II. Conteúdo Programático e Serviços de Apoio 

Ordenaça o do conteu do; adequaça o dos conteu dos aos 
objetivos; definiça o dos objetivos; carga hora ria total; 
qualidade e organizaça o do material dida tico; 
quantidade de material dida tico; carga hora ria dia ria; 
compatibilidade entre objetivos e necessidades; 
qualidade das instalaço es; contribuiça o da coordenaça o 
do evento. 
Fonte: Elaborado por STCP (2014) 
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Tabela 7.11 – Itens de Avaliação para os 
Eventos de Capacitação(continuação) 

Componentes de Reação/ Itens de Avalição 

III. Desempenho do Instrutor 

Qualidade da apresentaça o dos conteu dos; organizaça o 
da apresentaça o; uso de estrate gias para motivar o 
treinando; transmissa o de objetivos instrucionais; 
sumarizaça o dos conteu dos; ritmo de apresentaça o dos 
conteu dos; profundidade; segurança; uso de estrate gias 
instrucionais; conhecimento dos temas; esclarecimento 
de du vidas; estí mulo a  participaça o; respeito a s ideias 
manifestadas pelo treinando; uso de recursos 
instrucionais; qualidade das avaliaço es de 
aprendizagem; pontualidade (cumprimento do hora rio 
previsto); assiduidade (comparecimento integral). 
Fonte: Elaborado por STCP (2014) 

Para cada item de avaliaça o sera  atribuí da 
uma nota de 0 a 10, e em caso de na o se 
conseguir avaliar o mesmo, pode-se optar 
pela resposta “NA” (Na o Aplica vel), sendo 
considerada para fins de tabulaça o dos 
resultados a seguinte escala: (i) Abaixo do 
esperado (entre 0 e 1); (ii) Atinge apenas 
parcialmente o esperado (2 e 3); (iii) Atinge o 
esperado, pore m com limitaço es (4 e 5); (iv) 
Atinge integralmente o esperado (6 e 8); (v) 
Acima do esperado (9 e 10). 

7.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As consideraço es finais referentes aos 
principais aspectos tratados neste Capí tulo 
sa o vistas a seguir. O PCF aqui delineado esta  
contextualizado com a PNDP, com a 
Constituiça o Estadual e com a Nova Polí tica 
Florestal do Tocantins. Este atende a s 
necessidades de treinamento de diferentes 
instituiço es ligadas ao PEF/TO e demais 
atores envolvidos com o setor florestal no 
Estado. Os eventos de capacitaça o (cursos, 
semina rios e/ou palestras) dentro do PCF 
foram previstos para o curto, me dio e longo 
prazo (ate  10 anos). A linha tema tica 
referente a  Produça o Florestal abrangeu 
quatro a reas de treinamento: Manejo 
Florestal (nativas e plantadas), Viveiros e 
Pra ticas Silviculturais, Formaça o de Florestas 
Plantadas e Pragas e Doenças Florestais. Cada 
uma dessas a reas foi subdividida em 
diferentes temas para capacitaça o, 
totalizando uma carga de 250 horas.  

A linha tema tica de Administraça o Florestal e 
Projetos Integrados considerou de mesma 
forma quatro diferentes a reas de 
treinamento: Administraça o & Associaço es 
Florestais – Rurais, Extensa o Rural, Projetos 
de Integraça o Lavoura – Pecua ria – Floresta e 
Sau de e Segurança no Trabalho Rural. Os 
diferentes temas para capacitaça o, nesse caso, 
totalizaram uma carga de 170 h. A terceira 
linha tema tica (Conservaça o da Natureza) foi 
tambe m dividida em quatro a reas de 
treinamento, incluindo: Ecologia Geral, 
Ecologia Florestal, Manejo de UCs e Polí tica e 
Legislaça o Florestal, as quais previram uma 
carga para capacitaça o de um total de 165 h. 
A u ltima linha tema tica de Tecnologia de 
Produtos Florestais e Mercado foi distribuí da 
nas seguintes a reas de treinamento: 
Propriedades da Madeira (fí sicas, quí micas, 
meca nicas e organole pticas), Secagem e 
Preservaça o da Madeira, Processamento 
Industrial e Produtos Madeireiros e Mercados 
de Produtos Florestais. Essas a reas de 
concentraça o levaram em conta uma carga 
hora ria de 270 horas. Sera o treinados durante 
a etapa inicial do PCF 1 (Ano 1), 188 
servidores pu blicos na linha de Produça o 
Florestal, 178 colaboradores na a rea de 
Administraça o Florestal & Projetos 
Integrados, 110 na a rea de Conservaça o da 
Natureza e 125 Tecnologia de Produtos 
Florestais e Mercado. Um total de 601 
colaboradores do serviço pu blico direta ou 
indiretamente envolvidos com o PEF/TO sera  
capacitado. Ainda no curto prazo, sera o 
objeto de qualificaça o, por conta do PCF, 
2.520 produtores rurais e 350 te cnicos 
agrí colas ou florestais. Estima-se que sera o 
gastos cerca de R$ 7,8 milho es com 
treinamentos para a etapa primeira deste PCF. 
A maioria dos montantes sera o gastos com as 
capacitaço es dos produtores rurais (R$ 3,5 
milho es), R$ 2,9 milho es estara o direcionados 
a  capacitaça o de servidores pu blicos e cerca 
de R$ 1,4 milha o para te cnicos agrí colas e/ou 
florestais. O PCF aqui apresentado previu 
ainda uma sistema tica de avaliaço es dos 
eventos de treinamento de maneira simples e 
objetiva, considerando a aplicaça o de 
questiona rios, tabulaça o dos mesmos e 
obtença o dos resultados.  
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8 – EVENTOS DE CAPACITAÇÃO 

8.1 - INTRODUÇÃO 

Durante o transcorrer do trabalho foram 
realizadas diversas aço es de capacitaça o no 
a mbito da reformulaça o da polí tica florestal e 
elaboraça o do plano estadual de florestas do 
Tocantins.  

Em linhas gerais, tais eventos, compostos por 
cursos de capacitaça o, visitas te cnicas, 
palestras, debates, oficinas te cnicas, consulta 
pu blica e semina rio objetivaram fornecer 
conhecimentos te cnicos e cientí ficos, 
especialmente aos servidores pu blicos 
vinculados a instituiço es com envolvimento 
na nova polí tica florestal e implementaça o do 
PEF/TO, a exemplo da SEMADES, RURALTINS, 
SEAGRO, NATURATINS, FAET e outras, bem 
como receber opinio es da sociedade. 

Os eventos de capacitaça o foram conduzidos 
pela STCP e o pu blico alvo foi selecionado e 
convocado pela SEMADES. 

8.2 – DESCRIÇÃO DOS EVENTOS  

Esta seça o apresenta a descriça o dos eventos 
em termos do conteu do programa tico, 
palestrantes, programaça o (local e data da 
realizaça o), nu mero de participantes 
realizados, e outros aspectos, considerando 
em separado os cursos de capacitaça o, as 
visitas e oficinas te cnicas, as palestras e 
debates. 

8.2.1 – Cursos de Capacitaç~o 

 Temas, Conteúdos e Palestrantes 

A seleça o dos temas, definiça o dos conteu dos 
e escolha dos palestrantes foram feitas pela 
STCP baseando-se em experie ncia 
anteriormente adquirida em projetos 
similares, levando-se em consideraça o os 
objetivos do PEF/TO. Tanto a tema tica quanto 
os conteu dos e palestrantes foram 
previamente informados e validados pela 
SEMADES. 

Informações detalhadas relacionadas aos 
cursos de capacitação podem ser observadas 
no Anexo II deste documento, que traz, além 
dos resultados obtidos, a lista completa dos 

participantes, registros fotográficos, linhas 
temáticas discutidas, dentre outros assuntos. 

A tabela 8.01 apresenta os principais temas, 
respectivos conteu dos e os palestrantes. Vale 
destacar que, mediante os temas, cada 
palestrante preparou material para 
apresentaça o dos cursos (formato Power 
Point) e uma apostila detalhada sobre o 
assunto.  

Todo o material preparado foi repassado aos 
participantes dos cursos de capacitaça o. Nos 
Anexos III, IV e V deste documento se 
apresenta uma sí ntese do material fornecido 
a cada participante, considerando 
respectivamente os tre s temas ministrados 
(cultura do eucalipto, da seringueira e manejo 
/ extrativismo de nativas). 

Tabela 8.01 – Temas, Conteúdo Básico e 
Palestrantes dos Cursos de Capacitação 

Tema Conteúdo Básico Palestrante 

Cultura do 
Eucalipto 

• Introdução e 
Tecnologia de 
Produção de Mudas 

• Implantação e 
Silvicultura 

• Manejo e Colheita 
Florestal 

• Indústria e Mercado 

Dartagnan 
Gorniski 

 

Eng. Florestal e 
Sócio-Gerente 

da Flora Monte 
Carlo, 

Lapa – PR. 

Cultura da 
Seringueira 

• Introdução e 
Produção de Mudas 

• Implantação e 
Silvicultura 

• Manejo / Sangria e 
Colheita 

• Indústria e Mercado 

Carlos Gomes 
Paixão Fº  

 

Eng. 
Agrônomo, 
Consultor 
Técnico e 

Produtor de 
Seringueira, 

Natividade-TO 

Manejo / 
Extrativis-
mo Nativas 

• Biomas / Espécies 
Nativas Potenciais 
no Estado 

• Manejo Florestal 
Sustentável (PFM e 
PFNM) 

• Produtos / Indústria 
/ Mercado 

• Incêndios Florestais 
e Legislação 

Eliana Pareja 

 

Eng. 
Agrônoma, 

Especialista em 
Gestão 

Ambiental e 
Doutoranda 
em Ecologia 

das Alterações 
Globais,  

Palmas-TO 

Fonte: Elaborado por STCP (2013) 
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 Programaç~o 

No relativo a  programaça o, ou seja, os locais 
dos eventos e as datas dos cursos de 
capacitaça o, a mesma pode ser observada na 
tabela 8.02. As cidades sede programadas 
foram Palmas, Araguaí na e Gurupi. A seleça o 
dos mesmos foi feita pela SEMADES. A 
escolha recaiu sobre esses em funça o de 
serem os 3 maiores municí pios do estado. 

Os cursos de capacitaça o ocorreram 
simultaneamente nos tre s municí pios entre 
os dias 8 e 13 de Novembro de 2013, tendo 
duraça o me dia de 8,0 horas/dia por curso 
ministrado. 

Tabela 8.02 – Programação dos Cursos de 
Capacitação de Acordo com a Data e Cidade 
Sede  

# Tema Data 
Cidade 

Sede 
Local 

1 
Cultura do 
Eucalipto 

8 Nov 
2013 

Palmas SEMADES 

2 
Cultura do 
Eucalipto 

11 Nov 
2013 

Gurupi UFT 

3 
Cultura do 
Eucalipto 

13 Nov 
2013 

Araguaí na UFT 

4 
Cultura da 

Seringueira 
8 Nov 
2013 

Araguaí na UFT 

5 
Cultura da 

Seringueira 
11 Nov 
2013 

Palmas SEMADES 

6 
Cultura da 

Seringueira 
13 Nov 
2013 

Gurupi UFT 

7 
Manejo/ 

Extrativismo - 
Nativas 

8 Nov 
2013 

Gurupi UFT 

8 
Manejo/ 

Extrativismo - 
Nativas 

11 Nov 
2013 

Araguaí na UFT 

9 
Manejo/ 

Extrativismo - 
Nativas 

13 Nov 
2013 

Palmas SEMADES 

Fonte: Elaborado por STCP (2013) 

Em cada municí pio, todos os cursos 
ministrados foram acompanhados por um 
Consultor da STCP especializado na tema tica 
florestal e um te cnico de ní vel superior da 
SEMADES com formaça o na a rea florestal-
ambiental. Tal aspecto foi motivado no 
sentido de possibilitar um adequado ní vel de 
qualidade aos eventos, tanto na recepça o dos 
participantes, cumprimento dos hora rios 
estabelecidos, organizaça o de lista de 
presença e disponibilizaça o de equipamentos 

de mí dia e outros. Tais atividades ficaram por 
conta das seguintes pessoas: 

(i) Palmas 
 Adriano Silva Pinto (SEMADES) 

 Jefferson Garcia (STCP) 

(ii) Araguaína  

 Nayanne Wiziack (SEMADES) 

 Caroline Takeuchi (STCP) 

(iii) Gurupi  

 Saara Souza (SEMADES) 

 Percy Ribera (STCP) 

 Número de Participantes e Instituições 

A tabela 8.03 apresenta o nu mero de 
participantes por dia de curso por municí pio, 
ale m das instituiço es presentes. Observa-se 
que o nu mero me dio dia rio de participantes 
na cidade sede de Gurupi foi o maior (22 
participantes por dia), representando 39% do 
total de participantes nos tre s dias e nas tre s 
cidades sede (57). As u nicas instituiço es 
representadas nos tre s municí pios foram a 
NATURATINS, RURALTINS e a SEMADES. 

Tabela 8.03 – Número de Participantes e 
Principais Instituições Presentes  

Cidade 
Sede 

Data 
Número de 

Participantes 
Instituições  
Presentes 

Palmas 

08 Nov 
2013 

17 
NATURATINS, 
RURALTINS, 
FAET, SEAGRO, 
SEMADES e 
Pessoal 

Auto nomo 

11 Nov 
2013 

18 

13 Nov 
2013 

13 

Subtotal 16 28,1% 

Araguaí-
na 

08 Nov 
2013 

21 
NATURATINS, 
RURALTINS, 
SEMADES, 
SENAR, 

Prefeitura Local 
e Pessoal 
Auto nomo 

11 Nov 
2013 

18 

13 Nov 
2013 

18 

Subtotal 19 33,3% 

Gurupi 

08 Nov 
2013 

21 
RURALTINS, 
NATURATINS, 
SEMADES, 
SENAR, UFT, 
UNOPAR, 
Prefeituras 
Regionais 

11 Nov 
2013 

22 

13 Nov 
2013 

23 

Subtotal 22 38,6% 

Total 57 100,0% 
Fonte: Elaborado por STCP 
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8.2.2 – Visitas Técnicas 

 Programaç~o, Empresas e Atividades 

As visitas te cnicas foram realizadas pelos 
mesmos participantes dos cursos de 
capacitaça o e tiveram o intuito de 
acompanhar atividades e pra ticas 
compatí veis com a tema tica coberta pelos 
cursos de capacitaça o. A programaça o, ou 
seja, os locais e datas das visitas te cnicas, as 
empresas visitadas e atividades foco, podem 
ser observadas na tabela 8.04. 

Tabela 8.04 – Programação das Visitas Técnicas 
de Acordo com a Data, Cidade Sede, Município, 
Empresa e Atividade Foco 

Cidade 
Sede 

Município Data 
Empre-

sa 
Atividade 

 Foco 

Palmas 

Porto 
Nacional 

12 Nov 
2013 

Viveiro 
Florestal 
JALAPÃO 

Produção de 
mudas 

exóticas 

Paraíso do 
Tocantins 

12 Nov 
2013 

Viveiro 
PARAÍSO 
HEVEA 

Produção de 
mudas 

seringueira  

Paraíso do 
Tocantins 

12 Nov 
2013 

Fazenda 
SÃO 

SEBAS-
TIÃO 

Plantio de 
seringueira 
e produção 

de látex 

Ponte Alta 
do 

Tocantins 

14 Nov 
2013 

TIMBER 
TRUST 

Plantio de 
eucalipto e 

produção de 
tora 

Aragua-
ína 

Santa Fé 
do 

Araguaia 

12 Nov 
2013 

Fazenda 
NOVO 
HORI-
ZONTE 

Plantio de 
seringueira 
e produção 

de látex 

Darcinó-
polis 

14 Nov 
2013 

SUZANO 

Plantio de 
eucalipto 

tecnologia 
de ponta 

Tocantinó-
polis 

14 Nov 
2013 

TOBASA 

Manejo de 
babaçu e 

produção de 
carvão 
ativado 

Gurupi 

Dueré 
12 Nov 
2013 

JAMP 
Florestal 

Plantio de 
eucalipto e 

de guanandi 

Palmeiró-
polis 

14 Nov 
2013 

Fazenda 
SERRA 
DOU-
RADA 

Plantio de 
seringuei-ra 
e produção 

de látex 
Fonte: Elaborado por STCP (2013) 

As visitas te cnicas ocorreram 
simultaneamente em diferentes municí pios 
(no entorno das cidades sede – Palmas, 

Araguaí na e Gurupi), nos dias 12 e 14 de 
Novembro de 2013, tendo duraça o me dia de 
6,0 horas/dia por visita, excetuando-se o 
perí odo gasto com deslocamentos entre os 
locais visitados.  

Foi realizado um total de 9 visitas te cnicas, 
em nove empresas, sendo 4 na regia o de 
Palmas, 3 em Araguaí na e 2 em Gurupi. Em 
geral, as visitas dos participantes foram 
acompanhadas pelos proprieta rios e/ou 
gerentes e/ou te cnicos das empresas/ 
fazendas visitadas. 

Consultores da STCP e te cnicos da SEMADES 
tambe m acompanharam os participantes nas 
visitas te cnicas. Informaço es detalhadas 
relacionadas a s visitas podem ser observadas 
no Anexo VI deste documento, que traz a lista 
completa dos participantes, registros 
fotogra ficos, empresas e temas envolvidos, 
dentre outros assuntos. 

 Número de Participantes 

A tabela 8.05 apresenta o nu mero de 
participantes por dia de visita te cnica por 
municí pio. Observa-se que o nu mero me dio 
dia rio de participantes na cidade sede de 
Araguaí na foi o maior (16 participantes por 
dia), representando 37% do total de 
participantes nos tre s dias e nas tre s cidades 
sede (43). 

Tabela 8.05 – Número de Participantes e 
Principais Instituições Presentes  

Cidade 
Sede 

Município Data 
Número de 

Participantes 

Palmas 

Porto Nacional 
e Paraí so do 
Tocantins 

12 Nov 
2013 

13 

Ponte Alta do 
Tocantins 

14 Nov 
2013 

11 

Subtotal - 12 (27,9%) 

Aragua-
ína 

Santa Fe  do  
Araguaia 

12 Nov 
2013 

16 

Darcino polis e 
Tocantino polis 

14 Nov 
2013 

16 

Subtotal - 16 (37,2%) 

Gurupi 
Duere  

12 Nov 
2013 

15 

Palmeiro polis 
14 Nov 
2013 

15 

Subtotal - 15 (34,9%) 

Total - 43 (11,0%) 
Fonte: Elaborado por STCP (2013) 
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8.2.3 – Palestras  

A SEAGRO promoveu o 2° Congresso Florestal 
do Tocantins e 1ª Mostra de Produtos, 
Ma quinas e Serviços Florestais da Regia o do 
MATOPIBA (Maranha o, Tocantins, Piauí  e 
Bahia), conhecido como “Tocantins Florestal,” 
entre os dias 19 e 21 de novembro de 2013 
em Palmas. O principal tema do evento foi 
“Novos Mercados e Perspectivas para um 
Brasil Sustenta vel”, que contou com uma se rie 
de palestras relacionadas com aço es do 
governo direcionadas para o 

desenvolvimento florestal no Estado, 
incluindo a situaça o atual da silvicultura do 
Tocantins. Temas como logí stica e 
infraestrutura do Arco Norte para o 
desenvolvimento sustenta vel, a nova 
legislaça o ambiental e florestal do Tocantins, 
dentre outros, fizeram do evento um marco 
importante para o desenvolvimento setorial 
do Estado e regia o. 

A STCP, uma das participantes do evento, 
atrave s de seu Vice-Presidente Dr. Joe sio D. P. 
Siqueira, apresentou neste evento a proposta 
preliminar do Plano Estadual de Florestas do 
Tocantins (PEF/TO). A palestra versou sobre 
aspectos gerais do Plano, objetivos, 
diagno stico do meio fí sico, bio tico e 
antro pico, aspectos legais, aspectos do 
mercado e suas potencialidades, a polí tica 
florestal do Estado e modelo de 
desenvolvimento florestal. Cabe mencionar 
que a participaça o da Consultora em tal 
evento foi complementar a  elaboraça o do 
presente estudo, na o sendo parte integrante 
do mesmo. 

8.2.4 – Debates  

Diversos debates promovidos pela STCP 
foram efetuados e versaram sobre o 
desenvolvimento da nova Polí tica Estadual de 
Florestas e do Plano Estadual de Florestas 
(PEF/TO), em 2013 e 2014. Alguns deles 
tiveram a participaça o apenas da STCP e 
SEMADES, e outros com a participaça o de 
outras instituiço es – SEAGRO, NATURATINS, 
SEPLAN, RURALTINS, IBAMA, INCRA, 
SEBRAE, SENAR, FAET, Ministe rio Pu blico 
Estadual e Federal, Universidades, Prefeituras 
Municipais/ Secretarias Municipais de Meio 

Ambiente, empresas privadas, Defesa Civil, 
associaço es, entre outros. As se ries de 
debates tiveram como tema principal o marco 
regulato rio para a nova Polí tica Florestal do 
Tocantins, dispostos em duas se ries, 
apresentados conforme o seguinte: 

 Primeira Série: Marco Regulatório 

No municí pio de Palmas entre os dias 21 e 
22/out/2013, a STCP, atrave s dos 
Consultores, Dr. Joe sio D. P. Siqueira e Dra. 
Mara Freire Rodrigues de Souza, promoveu 
junto ao GTA (Grupo Te cnico de Apoio) da 
SEMADES, debates relacionados ao marco 
regulato rio da nova Polí tica Estadual de 
Florestas. O objetivo principal foi discutir a 
versa o preliminar do marco regulato rio da 
nova Polí tica Estadual de Florestas. 

 Segunda Série: Ajustes Finais do Marco 
Regulatório 

Complementarmente, entre os dias 25 e 
26/fev/2014, foram efetuadas em Palmas 
reuniões para ajustes finais em conjunto com 
outras instituições – NATURATINS, SEAGRO, 
SEPLAN e Defesa Civil. Os consultores da 
STCP, especializados em Política Florestal, 
autores da minuta de lei promoveram as 
discussões, pois a legislação é ponto 
fundamental para o projeto de Reformulação 
da Política Estadual de Florestas e Elaboração 
do Plano Estadual de Florestas do Tocantins 
(PEF/TO). 

O marco regulatório debatido nas ocasiões 
instituirá a nova Política Florestal do Estado 
do Tocantins, e deverá adotar como 
princípios prioritários para o 
desenvolvimento sustentável e a proteção de 
seus recursos florestais. Adicionalmente, a 
STCP esteve em contato com o Secretário do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Alan Barbiero, para apresentar e 
discutir o marco regulatório, que contribuirá 
para o adequado desenvolvimento florestal 
do Tocantins. 

8.2.5 – Oficinas Técnicas 

Durante o transcorrer do trabalho foram 
realizados dois eventos do tipo oficinas 
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técnicas. Vale salientar que a construção do 
marco regulatório teve o devido e necessário 
respaldo da sociedade, o qual foi obtido com 
base nestas séries de oficinas realizadas pela 
SEMADES e STCP, entre Junho e Setembro de 
2013. Estes eventos estiveram assim 
dispostos, conforme descrito a seguir: 

 Oficinas Técnicas da Fase A 

Esta se rie de eventos transcorreu entre 17 e 
21 de Junho de 2013, nos municí pios de 
Araguaí na, Araguatins, Gurupi e Peixe, com a 
participaça o total de 164 pessoas. Os 
objetivos das oficinas te cnicas desta fase 
foram: (i) compartilhar conhecimentos; (ii) 
dar publicidade ao processo de reformulaça o 
da polí tica florestal e a elaboraça o do plano; 
(iii) coletar contribuiço es; (iv) validar a fase 
do estudo (diagno stico). Destes eventos 
participaram representantes do poder 
pu blico federal, estadual e municipal, do setor 
privado e de organizaço es na o 
governamentais, legalmente constituí das e 
com objetivos relacionados ao setor florestal. 
Informaço es detalhadas destes eventos 
podem ser observadas no Anexo VII deste 
documento, que traz ale m dos resultados 
obtidos, a lista completa dos participantes, 
registros fotogra ficos, linhas tema ticas 
discutidas, percepço es e contribuiço es dos 
presentes dentre outros dados. 

 Oficinas Técnicas da Fase B 

Esta se rie de eventos transcorreu entre 12 e 
17 de Setembro de 2013, nos municí pios de 
Araguaí na, Carrasco Bonito, Porto Nacional e 
Palmeiro polis, com a participaça o total de 
122 pessoas. Destes eventos tambe m 
participaram representantes do poder 
pu blico federal, estadual e municipal, do setor 
privado e de organizaço es na o 
governamentais, legalmente constituí das e 
com objetivos relacionados ao setor florestal.  

Nestes casos foram coletadas as percepço es 
(limitaço es ou problemas) e contribuiço es 
(proposiço es, o que deve ser feito) com 
relaça o a determinadas a reas tema ticas: (i) 
Aspectos Legais e Ambientais; (ii) Aspectos 
Institucionais: pu blico e privado; (iii) Setor 
Florestal (Florestas Nativas: mercado de 

produtos e manejo/tecnologia; Florestas 
Plantadas: mercado de produtos e silvicultura 
/tecnologia); (iv) Aspectos Socioecono micos: 
ma o-de-obra/trabalhista e fundia rios; (v) 
Conjunturais: financiamento, tributa rios e 
infraestrutura. 

Com relaça o a s potencialidades do mercado 
de produtos florestais, os grupos foram 
orientados a considerar os seguintes aspectos 
na identificaça o junto ao mercado de 
produtos florestais madeireiros e na o 
madeireiros: (i) Plantio/manejo; (ii) 
Industrializaça o; (iii) Tecnologia do setor 
florestal. Informaço es detalhadas dos eventos 
relativos a  Fase B do trabalho podem ser 
observadas no Anexo VIII deste documento, 
que traz ale m dos resultados obtidos, a lista 
completa dos participantes, registros 
fotogra ficos, linhas tema ticas discutidas, 
percepço es e contribuiço es dos presentes 
dentre outros dados. 

8.2.6 – Consulta Pública 

Foi realizada uma Consulta Pública, a qual 
teve por objetivo apresentar os resultados 
obtidos durante os estudos à comunidade em 
geral e, igualmente, nivelar conhecimentos e 
contribuições para compor o PEF/TO, além 
de validar o processo como um todo. A 
minuta de Projeto de Lei da Nova Política 
Estadual de Florestas e o documento do Plano 
Estadual de Florestas do Tocantins foram 
disponibilizados para apreciação pública no 
site da Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SEMADES) 
para consulta pública, do tipo virtual.  

Os documentos puderam ser acessados 
através do link 
http://semades.to.gov.br/conteudo/reformul
acao-da-politica-estadual-de-florestas/490, 
entre os dias 22/Mai e 05/Jun 2014 
(conforme publicação do Diário Oficial do 
Estado de 22/Mai 2014 - DOU nº 4.132). De 
forma que os cidadãos tocantinenses, com 
interesse no tema, puderam analisar os 
documentos, e se fosse o caso, enviarem suas 
sugestões, dúvidas e contribuições para o e-
mail geftocantins@gmail.com. Durante esse 
período, foram recebidas duas contribuições: 
uma relativa à Proposta de Nova Política 
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Estadual de Florestas, e outra ao Plano 
Estadual de Florestas (PEF/TO). 

8.2.7 – Semin|rio Final 

 Objetivo 

Ao final do trabalho de reformulaça o da 
Polí tica Estadual de Florestas e elaboraça o do 
PEF/TO, foi realizado um Semina rio Final em 
Palmas, de sistematizaça o dos dados e 
entrega dos produtos a  sociedade. O 
semina rio foi coordenado pela SEMADES com 
a efetiva participaça o da consultora STCP. 

 Relaç~o de Participantes 

O Semina rio Final foi realizado no dia 
05/Jun/2014, no Museu Palacinho, em 
Palmas, e esteve inserido na programaça o do 
Dia Mundial do Meio Ambiente, que neste ano 
teve o tema “Desafios para o Cerrado 
Sustenta vel”.  

Participaram do Semina rio Final um total de 
41 pessoas, como demonstra a lista de 
presença vista na tabela 8.06. 

Tabela 8.06 – Lista de Presença do  
Seminário Final 

# Nome Instituição 

1 Marlon Rodrigues SEMADES 

2 Ícaro Gonçalves Santos SEMADES 

3 Luciano Ricardo de Souza SEMADES 

4 Marcelo Wiecheteck STCP 

5 José Bento Vargas Neto DETRAN-TO 

6 Christiano Cabral Paiva DETRAN-TO 

7 Iracema Pereira de Almeida SEDUC 

8 Cícero Dias Neto SEAGRO 

9 César Augusto C. Nascimento SEAGRO 

10 Michiel Meijer Autônomo 

11 Cristiano de Morais Marino SEAGRO 

12 Leiliana Xavier de Araújo UNOPAR 

13 Patrícia de Jesus Sales SEAGRO 

14 Angelina Souto Stefanello SEAGRO 

15 João Gomes Barbosa SEAGRO 

16 Antônio Cássio Oliveira Filho SEAGRO 

17 Sales Lopes do Couto SEAGRO 

18 Fernando Dorta SEAGRO 

19 Márcio Araújo Silva MPE 

20 Marli Santos MPE 

21 Demétrio B. Costa Autônomo 

22 Sophia Vieira NATURATINS 
Fonte: Elaborado por STCP (2014) 

Tabela 8.06 – Lista de Presença do  
Seminário Final (continuação) 

# Nome Instituição 

23 Jamila Leime SEMADES 

24 Jeferson Santana Prefeitura de Palmas 

25 Adriano Silva Pinto SEMADES 

26 Vinicius Rissoli SCCON 

27 Israel Richter SCCON 

28 Rômulo Mascarenhas SEMADES 

29 Nayanne Wiziack SEMADES 

30 Olimpio Mascarenhas SEMADES 

31 Eder Soares Pinto SEMADES 

32 Breno Barbosa Villas Boas SEAGRO 

33 Maria Amélia F. Maciel SEMADES 

34 Claudio Adão Kran de Oliveira ATS 

35 Flávio Terence B. de Sousa SEMADES 

36 Reivaldo Ferreira da Silva SEMADES 

37 Ediclea Lopes Araujo SEMADES 

38 Fernanda Maria Silva SEMADES 

39 Simone Camelo Araujo SEMADES 

40 Joésio D.P. Siqueira STCP 

41 Rubens Pereira Brito SEMADES 
Fonte: Elaborado por STCP (2014) 

 Resultados Obtidos 

O evento de apresentaça o do Semina rio Final 
concentrou-se na apresentaça o e discussa o 
das propostas da Nova Polí tica Estadual de 
Florestas e do Plano Estadual de Florestas 
(PEF/TO).  

A elaboraça o destes documentos foi oriunda 
de uma ampla e longa discussa o realizada 
entre os diferentes atores pu blicos e privados 
do Estado do Tocantins durante o ano de 
2013, incluindo membros da sociedade civil 
organizada, universidades e setores que sa o 
beneficiados com os produtos florestais do 
Estado.  

O Plano e a nova polí tica sera o um novo 
marco no setor florestal do Estado, servindo 
para mu ltiplos propo sitos, incluindo a 
ampliaça o da base florestal (oferta de 
madeira) e atraça o de investimentos 
industriais (aumento da demanda), com 
benefí cios sociais, ambientais e econo micos 
de me dio e longo prazos.  

O Semina rio Final teve como palestrantes o Sr. 
Rubens Pereira Brito (SEMADES) e os Srs. 
Joe sio D.P. Siqueira e Marcelo Wiecheteck 
(STCP). Os pontos apresentados foram: 
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i. Aspectos Gerais do Projeto: objetivos 
gerais e específicos; síntese das fases e 
produtos do estudo; 

ii. Diagnóstico Estadual: aspectos do meio 
físico, biótico e antrópico; cobertura 
vegetal e áreas potenciais à silvicultura; 
aspectos legais; aspectos institucionais; 
financiamento para o setor florestal;  

iii. Aptidão Florestal e Mercado de Produtos 
Florestais: áreas potencialmente aptas a 
plantios florestais e a manejo florestal; 
produção florestal; indústria de base 
florestal; polos de produção florestal;  

iv. Proposta do PEF/TO: potencialidades do 
setor florestal do Tocantins; estratégia; 
estrutura proposta; ações e instituições; 
cronograma; metas e impactos de 
desenvolvimento; recomendações para 
implementação. 

Uma foto do evento relativo ao Semina rio 
Final pode ser vista na figura 7.02.  

A apresentaça o dos resultados relativos a  
reformulaça o da Polí tica Estadual de 
Florestas e elaboraça o do PEF/TO foi 
aprovada pelo pu blico presente.  

Com isso, foi dado iní cio a  elaboraça o do 
presente documento, o Produto 11 (Relato rio 
Te cnico Final). 

Figura 7.02 – Foto do Semin|rio Final 

 
Foto: STCP (2014) 

 

8.3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os eventos de capacitaça o realizados durante 
a execuça o do projeto trouxeram como 
resultados:  

i. Aperfeiçoamento de técnicos do governo 
(SEMADES, SEAGRO, RURALTINS, 
NATURATINS e outros) na temática 
florestal, fundamental para a implantação 
de PEF/TO; 

ii. Ampla divulgação do PEF/TO para o 
público em geral do Estado do Tocantins 
e da região, como para interessados de 
outros Estados; 

iii. Difusão da importância do 
estabelecimento de instrumentos legais e 
políticas públicas para fomentar o 
desenvolvimento de atividades de base 
florestal, a silvicultura, a proteção das 
florestas nativas e a recuperação de áreas 
degradadas; 

iv. O alcance quanto ao número de 
participantes nos eventos e regiões de 
abrangência, cursos de capacitação 
alcançaram em média 57 técnicos de 
diferentes instituições do Governo das 
regiões de Palmas, Araguaína e Gurupi. As 
visitas técnicas tiveram a participação de 
43 técnicos nas mesmas regiões. Já as 
palestras realizadas no âmbito do evento 
“Tocantins Florestal”, alcançaram um 
público de mais de 1.500 pessoas; 

v. Ações de assistência técnica/fomento e 
outras dirigidas a técnicos responsáveis 
pela execução do PEF/TO e capacitação 
de produtores rurais, no médio e longo 
prazo, são imprescindíveis. 

vi. A efetiva implementação de ações de 
assistência técnica/ fomento, as ações 
relacionadas à P&D, implantação, manejo 
sustentado, colheita e proteção das 
florestas requer um quadro de 
profissionais dos vários níveis de 
formação e especialistas em várias áreas, 
envolvendo várias instituições, públicas e 
privadas. Faz-se necessário um esforço 
coordenado e orientado ao atendimento 
das demandas de recursos humanos para 
o desenvolvimento do setor florestal. 

vii. A capacitação de recursos humanos 
envolverá servidores responsáveis pela 
assistência técnica e extensão florestal no 
Estado.  
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ANEXOS 

ANEXO I – PROJETO DE LEI DA NOVA 
POLÍTICA FLORESTAL DO TOCANTINS 

Esta Lei institui a Polí tica Florestal do Estado 
do Tocantins, cria o Plano Estadual de 
Florestas – PEF, o Fundo Estadual de 
Florestas – FEF, e preve  instrumentos 
econo micos e financeiros para o alcance de 
seus objetivos e dispo e sobre a proteça o da 
vegetaça o nativa nas a reas de preservaça o 
permanente, Reserva Legal e demais a reas 
protegidas do Estado do Tocantins, entre 
outras provide ncias. 

Capítulo I - Disposições Gerais 

Art. 1º. Essa lei institui a Polí tica Florestal do 
Estado do Tocantins, cria o Plano Estadual de 
Florestas – PEF, o Fundo Estadual de 
Florestas – FEF preve  instrumentos 
econo micos e financeiros para o alcance de 
seus objetivos e dispo e sobre a proteça o da 
vegetaça o nativa nas a reas de preservaça o 
permanente e Reserva Legal do Estado do 
Tocantins. 

Art. 2º. A Polí tica Florestal do Estado do 
Tocantins adotara  como princí pios a proteça o 
de seus recursos florestais e o 
desenvolvimento sustenta vel.  

Para grafo u nico - A coordenaça o dessa 
polí tica sera  conduzida pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente – SEMADES e 
executada pelo Instituto Natureza do 
Tocantins – NATURATINS. 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se 
por: 

I – Recursos Florestais: todos os recursos 
provenientes de florestas naturais ou 
plantadas, inclusive os produtos florestais na o 
madeireiros; 

II – Produtos Florestais Na o Madeireiros 
(PFNM): recursos ou produtos biolo gicos que 
na o a madeira, oriundos de florestas naturais, 
prima rias ou secunda rias, florestas plantadas 
e/ou sistemas agroflorestais, que podem ser 
obtidos das florestas para subsiste ncia e/ou 
comercializaça o, tais como: plantas 
medicinais, fibras, resinas, tipos de la tex, 

o leos, gomas, frutas, castanhas, alimentos, 
temperos, tinturas, materiais para construça o, 
rattan, bambu, entre outros; 

III – Produtos Florestais Madeireiros (PFM): 
todo o material lenhoso passí vel de 
aproveitamento para serraria, estacas, lenha, 
poste, moira o, entre outros; 

IV – Desenvolvimento Sustenta vel: o 
desenvolvimento que visa suprir as 
necessidades da geraça o atual, sem 
comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das futuras geraço es;  

V – Cadastro Ambiental Rural (CAR): Cadastro 
eletro nico criado pela Lei Federal 12.651/12 
e obrigato rio para todos os imo veis rurais, 
com a finalidade de integrar as informaço es 
ambientais das propriedades e posses rurais, 
compondo base de dados para controle, 
monitoramento, planejamento ambiental e 
econo mico e combate ao desmatamento; 

VI – Princí pio do conservador-recebedor: 
recompensa a quele que protege os recursos 
florestais de sua propriedade, atrave s de 
isenço es de tributos, taxas, facilitaça o de 
cre ditos para financiamento de atividades 
florestais, entre outros, incentivando as boas 
pra ticas de manejo da propriedade; 

VII – Pagamento por serviços ambientais: 
pagamento como incentivo moneta rio para 
proprieta rios e posseiros de imo veis que 
possuam a reas naturais preservadas que 
prestem serviços a  conservaça o da 
biodiversidade e dos recursos hí dricos no 
Estado do Tocantins; 

VIII – Manejo florestal sustenta vel: 
administraça o da floresta para a obtença o de 
benefí cios econo micos, sociais e ambientais, 
respeitando-se os mecanismos de 
sustentaça o do ecossistema objeto do manejo 
e considerando-se, cumulativa ou 
alternativamente, a utilizaça o de mu ltiplas 
espe cies madeireiras, de mu ltiplos produtos e 
subprodutos na o madeireiros, bem como a 
utilizaça o de outros bens e serviços de 
natureza florestal; 

IX – Plano de Manejo Florestal Sustenta vel 
(PMFS): documento que descreve um 
conjunto de pra ticas voltadas ao uso, 
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exploraça o, extraça o, colheita, 
aproveitamento e demais terminologias que 
venham usufruir o conjunto de produtos, 
bens e serviços que o ambiente, bioma, 
ecossistema, plantio (mono ou poli cultural) 
florestal possa oferecer, que demonstre a 
sustentabilidade da atividade a curto e longo 
prazo; 

X – Programa de Regularizaça o Ambiental do 
Tocantins (PRA): programa que compreende 
o conjunto de aço es ou iniciativas a serem 
desenvolvidas por proprieta rios e posseiros 
rurais com objetivo de adequar e promover a 
regularizaça o ambiental com vistas ao 
cumprimento de suas obrigaço es ambientais, 
em especial no que se refere a  Reserva legal e 
A rea de Preservaça o Permanente;  

XI – Plano de Recuperaça o de A rea Degradada 
(PRAD): documento que conte m as medidas 
propostas para a mitigaça o dos impactos 
ambientais decorrentes das atividades ou dos 
empreendimentos, incluindo o detalhamento 
dos projetos para a reabilitaça o das a reas 
degradadas, que podem ser de revegetaça o 
(estabilizaça o biolo gica), geote cnica 
(estabilizaça o fí sica), e remediaça o ou 
tratamento (estabilizaça o quí mica); 

XII – Documento de Origem Florestal (DOF): 
representa a licença obrigato ria para o 
controle do transporte de produto e 
subproduto florestal de origem nativa, 
inclusive o carva o vegetal nativo;  

XIII – Sistemas Agroflorestais (SAF’s): sistema 
de uso e ocupaça o do solo em que plantas 
lenhosas perenes sa o manejadas em 
associaça o com plantas herba ceas, arbustivas, 
arbo reas, culturas agrí colas, forrageiras em 
uma mesma unidade de manejo, de acordo 
com arranjo espacial e temporal, com alta 
diversidade de espe cies e interaço es entre 
estes componentes; 

XIV – Manual de Recuperaça o de A reas 
Degradadas – MRAD: documento contendo 
um roteiro a respeito das espe cies e 
principais te cnicas e me todos de recuperaça o 
de a reas degradadas a serem adotadas nos 
Programas de Regularizaça o Ambiental – 
PRA’s para fins de regularizaça o da 
propriedade rural;  

XV – A rea rural consolidada: a rea de imo vel 
rural com ocupaça o antro pica preexistente a 
22 de julho de 2008, com edificaço es, 
benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, 
admitida, neste u ltimo caso, a adoça o do 
regime de pousio; 

XVI – Pequena propriedade ou posse rural 
familiar: aquela explorada mediante o 
trabalho pessoal do agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural, incluindo os 
assentamentos e projetos de reforma agra ria, 
com atendimento ao disposto no Art. 3º da 
Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006; 

XVII – Pequeno produtor: aquele que 
desenvolve suas atividades agrí colas em 
propriedade ou posse rural familiar, com ate  4 
(quatro) mo dulos fiscais; 

XVIII – Corredores ecolo gicos: porço es de 
ecossistemas naturais ou seminaturais, 
ligando as Unidades de Conservaça o ou 
outras a reas de vegetaça o nativa, que 
possibilitam entre si o fluxo de genes e o 
movimento da biota, facilitando a dispersa o 
de espe cies e a recolonizaça o de a reas 
degradadas, bem como a manutença o de 
populaço es que demandam, para sua 
sobrevive ncia, a reas com extensa o maior do 
que os remanescentes individuais; 

XIX – Veredas: fitofisionomia de savana, 
encontrada em solos hidromo rficos, 
usualmente com a palmeira arbo rea Mauritia 
flexuosa - Buriti emergente, sem formar 
dossel, em meio a agrupamentos de espe cies 
arbustivo-herba ceas; 

XX – Tabuleiro ou chapada: a paisagem de 
topografia plana, com baixa declividade 
me dia e superfí cie superior a 10 ha (dez 
hectares), terminada de forma abrupta em 
escarpa, caracterizando-se a chapada por 
grandes superfí cies a mais de 600 m 
(seiscentos metros) de altitude, na forma de 
regulamento; 

XXI – Atividades de Utilidade Pu blica: 

a) as atividades de segurança nacional e 
proteça o sanita ria; 

b) as obras de infraestrutura destinadas a s 
concesso es e aos serviços pu blicos de 
transporte, sistema via rio, inclusive aquele 
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necessa rio aos parcelamentos de solo urbano 
aprovados pelos Municí pios, saneamento, 
gesta o de resí duos, energia, 
telecomunicaço es, radiodifusa o, instalaço es 
necessa rias a  realizaça o de competiço es 
esportivas estaduais, nacionais ou 
internacionais, bem como mineraça o, exceto, 
neste u ltimo caso, a extraça o de areia, argila, 
saibro e cascalho; 

c) atividades e obras de defesa civil; 

d) atividades que comprovadamente 
proporcionem melhorias na proteça o das 
funço es ambientais referidas no inciso II 
deste artigo; 

e) outras atividades similares devidamente 
caracterizadas e motivadas em procedimento 
administrativo pro prio, quando inexistir 
alternativa te cnica e locacional ao 
empreendimento proposto, definidas em ato 
do Chefe do Poder Executivo federal; 

XXII – Interesse social: 

a) as atividades imprescindí veis a  proteça o da 
integridade da vegetaça o nativa, tais como 
prevença o, combate e controle do fogo, 
controle da erosa o, erradicaça o de invasoras e 
proteça o de plantios com espe cies nativas; 

b) a exploraça o agroflorestal sustenta vel 
praticada na pequena propriedade ou posse 
rural familiar ou por povos e comunidades 
tradicionais, desde que na o descaracterize a 
cobertura vegetal existente e na o prejudique 
a funça o ambiental da a rea; 

c) a implantaça o de infraestrutura pu blica 
destinada a esportes, lazer e atividades 
educacionais e culturais ao ar livre em a reas 
urbanas e rurais consolidadas, observadas as 
condiço es estabelecidas nesta Lei; 

d) a regularizaça o fundia ria de 
assentamentos humanos ocupados 
predominantemente por populaça o de baixa 
renda em a reas urbanas consolidadas, 
observadas as condiço es estabelecidas na Lei 
Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009; 

e) implantaça o de instalaço es necessa rias a  
captaça o e conduça o de a gua e de efluentes 
tratados para projetos cujos recursos hí dricos 

sa o partes integrantes e essenciais da 
atividade; 

f) as atividades de pesquisa e extraça o de 
areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas 
pela autoridade competente; 

g) outras atividades similares devidamente 
caracterizadas e motivadas em procedimento 
administrativo pro prio, quando inexistir 
alternativa te cnica e locacional a  atividade 
proposta, definidas em ato do Chefe do Poder 
Executivo federal; 

XXIII – Atividades eventuais ou de baixo 
impacto ambiental: 

a) abertura de pequenas vias de acesso 
interno e suas pontes e pontilho es, quando 
necessa rias a  travessia de um curso d’a gua, ao 
acesso de pessoas e animais para a obtença o 
de a gua ou a  retirada de produtos oriundos 
das atividades de manejo agroflorestal 
sustenta vel; 

b) implantaça o de instalaço es necessa rias a  
captaça o e conduça o de a gua e efluentes 
tratados, desde que comprovada a  outorga do 
direito de uso da a gua, quando couber; 

c) implantaça o de trilhas para o 
desenvolvimento do ecoturismo; 

d) construça o de rampa de lançamento de 
barcos e pequeno ancoradouro; 

e) construça o de moradia de agricultores 
familiares, remanescentes de comunidades 
quilombolas e outras populaço es extrativistas 
e tradicionais em a reas rurais, onde o 
abastecimento de a gua se de  pelo esforço 
pro prio dos moradores; 

f) construça o e manutença o de cercas na 
propriedade; 

g) pesquisa cientí fica relativa a recursos 
ambientais, respeitados outros requisitos 
previstos na legislaça o aplica vel; 

h) coleta de produtos na o madeireiros para 
fins de subsiste ncia e produça o de mudas, 
como sementes, castanhas e frutos, 
respeitada a legislaça o especí fica de acesso a 
recursos gene ticos; 

i) plantio de espe cies nativas produtoras de 
frutos, sementes, castanhas e outros produtos 
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vegetais, desde que na o implique supressa o 
da vegetaça o existente nem prejudique a 
funça o ambiental da a rea; 

j) exploraça o agroflorestal e manejo florestal 
sustenta vel, comunita rio e familiar, incluindo 
a extraça o de produtos florestais na o 
madeireiros, desde que na o descaracterizem 
a cobertura vegetal nativa existente nem 
prejudiquem a funça o ambiental da a rea; 
k) outras aço es ou atividades similares, 
reconhecidas como eventuais e de baixo 
impacto ambiental em ato do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou do 
Conselho Estaduais de Meio Ambiente – 
COEMA. 

Art. 4º. A Polí tica Florestal do Estado devera  
ser regida de acordo com as seguintes 
diretrizes: 

I – aça o governamental na manutença o do 
equilí brio ecolo gico, considerando as 
florestas existentes no Estado como um 
patrimo nio pu blico a ser necessariamente 
valorizado e conservado, tendo em vista seus 
benefí cios coletivos; 

II – a compatibilizaça o do desenvolvimento 
econo mico-social com a proteça o da 
biodiversidade e melhoria da qualidade 
ambiental; 

III – a consideraça o da silvicultura como 
atividade agrí cola, reafirmando sua 
importa ncia estrate gica e o papel das 
florestas e demais formas de vegetaça o na 
sustentabilidade, no crescimento econo mico, 
na melhoria da qualidade de vida da 
populaça o do Estado; 

IV – a responsabilidade comum do Estado e 
dos seus Municí pios, em colaboraça o com a 
sociedade civil, na criaça o e implementaça o 
da Polí tica Estadual de Florestas (PEF); 

V – a criaça o de incentivos ao estudo e a  
pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteça o da vegetaça o nativa das 
florestas; 

VI – a criaça o de incentivos econo micos para 
fomentar a preservaça o e a recuperaça o da 
vegetaça o nativa e para promover o 
desenvolvimento de atividades florestais 
produtivas sustenta veis;  

VII – priorizaça o de educaça o ambiental em 
todos os ní veis do ensino, objetivando 
capacitar a sociedade para a participaça o 
ativa nas deciso es que envolvam o recurso 
florestal; 

VIII – a formaça o de uma conscie ncia pu blica 
voltada para a promoça o de padro es 
sustenta veis de produça o e consumo de 
recursos naturais, em especial produtos 
madeireiros e na o madeireiros; 

IX – a participaça o social na gesta o florestal; 

X – criaça o de incentivos aos produtores 
rurais atrave s da adoça o do “princí pio do 
conservador-recebedor” e do “pagamento por 
serviços ambientais”; 

XI – a definiça o de a reas priorita rias de aça o 
governamental, para proteça o dos 
ecossistemas, com a preservaça o de a reas 
representativas; 

XII – racionalizaça o do uso do solo da a gua e 
do ar; 

XIII – planejamento e fiscalizaça o do uso dos 
recursos florestais; 

XIV – preservaça o da sinergia com as demais 
politicas ambientais do Estado do Tocantins. 

Art. 5º. Sa o objetivos da Polí tica Florestal: 

I – Identificar a reas potenciais ao 
desenvolvimento da silvicultura, atrave s da 
priorizaça o de regio es polos para florestas 
plantadas, seguindo as diretrizes do 
zoneamento ecolo gico-econo mico; 

II – Promover a recuperaça o de a reas 
degradadas; 

III – Criar base de dados estadual sobre 
floresta; 

IV – Ampliar a a rea florestal estadual de 
forma sustenta vel; 

V – Promover a criaça o e implementaça o da 
Extensa o Florestal no Estado; 

VI – Promover a regularizaça o ambiental de 
propriedades e posses rurais no Estado; 

VII - Desenvolver sinergia com as demais 
politicas do Estado.  
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Art. 6º. Sa o instrumentos da Polí tica Estadual 
de Florestas: 

I – o Plano Estadual de Florestas – PEF; 

II – o Inventa rio Florestal Estadual; 

III – o Zoneamento Ecolo gico- Econo mico – 
ZEE; 

IV – o Cadastro Ambiental Rural – CAR; 

V – os espaços territoriais especialmente 
protegidos; 

VI – o licenciamento de obras efetivas ou 
potencialmente poluidoras e ou utilizadoras 
de recursos florestais; 

VII – o Plano de Manejo Florestal Sustenta vel 
– PMFS e o plano de recuperaça o de a reas e 
ou degradadas – PRAD; 

VIII – os programas de reflorestamento e de 
reposiça o florestal; 

IX – os programas de controle e prevença o de 
pragas, doenças e ince ndios; 

X – a pesquisa e a extensa o florestal; 

XI – a educaça o ambiental com e nfase a s 
florestas; 

XII – o monitoramento dos recursos 
florestais; 

XIII – a fiscalizaça o das atividades florestais; 

XIV – a auditoria ambiental; 

XV – a cooperaça o institucional, te cnica, 
cientí fica e financeira, nacional e 
internacional; 

XVI – os incentivos econo micos e financeiros 
para a preservaça o e recuperaça o de 
vegetaça o nativa e para promover o 
desenvolvimento de atividades florestais 
produtivas sustenta veis; 

XVII – a lista das espe cies da flora ameaçadas 
de extinça o, raras e ende micas. 

Capítulo II - Das Áreas de Preservaç~o 
Permanente - APPs 

 Seç~o I – Disposições Gerais 

Art. 7º. Para os efeitos dessa Lei, consideram-
se A reas de Preservaça o Permanente – APPs, 

aquelas previstas no Art. 4º a 6º da Lei 
Federal 12.651/12. 

§ 1º Os limites das APPs com funça o protetora 
das a guas, sa o: 

I – as faixas marginais de qualquer curso 
d’a gua natural perene e intermitente, 
excluí dos os efe meros, desde a borda da calha 
do leito regular, em largura mí nima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’a gua 
de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos 
d’a gua que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’a gua 
que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos 
d’a gua que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos 
d’a gua que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros; 

II – as a reas no entorno dos lagos e lagoas 
naturais, em faixa com largura mí nima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto 
para o corpo d’a gua com ate  20 (vinte) 
hectares de superfí cie, cuja faixa marginal 
sera  de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III – as a reas no entorno dos reservato rios 
d’a gua artificiais, decorrentes de barramento 
ou represamento de cursos d’a gua naturais, 
na faixa definida na licença ambiental do 
empreendimento; 

IV – as a reas no entorno das nascentes e dos 
olhos d’a gua perenes, qualquer que seja sua 
situaça o topogra fica, no raio mí nimo de 50 
(cinquenta) metros. 

§ 2º Os limites das APPs com funça o protetora 
dos solos sa o: 

I – nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, ate  
a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 
inferior a 100 (cem) metros em projeço es 
horizontais; 
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II – no topo de morros, montes, montanhas e 
serras, com altura mí nima de 100 (cem) 
metros e inclinaça o me dia maior que 25° 
(vinte cinco graus), as a reas delimitadas a 
partir da curva de ní vel correspondente a 2/3 
(dois terços) da altura mí nima da elevaça o 
sempre em relaça o a  base, sendo esta definida 
pelo plano horizontal determinado por 
planí cie ou espelho d’a gua adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela 
mais pro ximo da elevaça o; 

III – encostas ou partes destas com 
declividade superior a 45° (quarenta e cinco 
graus), equivalente a 100% (cem por cento) 
na linha de maior declive. 

§ 3º As veredas existentes no Estado do 
Tocantins, especialmente na a rea de 
ocorre ncia dos Buritizais, sera o protegidas, 
na faixa marginal, em projeça o horizontal, 
com largura mí nima de 50 (cinquenta) 
metros, a partir do espaço permanentemente 
brejoso e encharcado. 

§ 4º Sempre que considere necessa rio, para a 
proteça o das a guas, do solo ou de seus 
ecossistemas, o Estado podera  declarar de 
preservaça o permanente as a reas cobertas 
com florestas ou outras formas de vegetaça o, 
atrave s da declaraça o de interesse social por 
ato do Chefe do Poder Executivo, para fins de 
desapropriaça o. 

 Seç~o II - Das Áreas Consolidadas em 
Áreas de Preservaç~o Permanente - 
APPs 

Art. 8º. Nas A reas de Preservaça o Permanente 
localizadas em a reas rurais, que tenham sido 
consolidadas ate  22 de julho de 2008, e  
autorizada, exclusivamente, a continuidade 
das atividades agrossilvipastoris, de 
ecoturismo e de turismo rural a partir da 
inscriça o da propriedade no Cadastro 
Ambiental Rural – CAR. 

§ 1º O tamanho das respectivas faixas 
marginais em que e  obrigato ria a 
recomposiça o da APP em todos os casos 
previstos neste artigo, sera :  

I – ao longo dos cursos d’a gua naturais, de 
acordo com a a rea do imo vel conforme 
apresentado a seguir: 

a) Para os imo veis rurais com a rea de ate  
1 (um) mo dulo fiscal que possuam a reas 
consolidadas em A reas de Preservaça o 
Permanente ao longo de cursos d’a gua 
naturais, sera  obrigato ria a recomposiça o das 
respectivas faixas marginais em 5 (cinco) 
metros, contados da borda da calha do leito 
regular, independentemente da largura do 
curso d´a gua. 

b) Para os imo veis rurais com a rea 
superior a 1 (um) mo dulo fiscal e de ate  2 
(dois) mo dulos fiscais que possuam a reas 
consolidadas em A reas de Preservaça o 
Permanente ao longo de cursos d’a gua 
naturais, sera  obrigato ria a recomposiça o das 
respectivas faixas marginais em 8 (oito) 
metros, contados da borda da calha do leito 
regular, independentemente da largura do 
curso d´a gua. 

c) Para os imo veis rurais com a rea 
superior a 2 (dois) mo dulos fiscais e de ate  4 
(quatro) mo dulos fiscais que possuam a reas 
consolidadas em A reas de Preservaça o 
Permanente ao longo de cursos d’a gua 
naturais, sera  obrigato ria a recomposiça o das 
respectivas faixas marginais em 15 (quinze) 
metros, contados da borda da calha do leito 
regular, independentemente da largura do 
curso d’a gua. 

d) Para os imo veis rurais com a rea 
superior a 4 (quatro) mo dulos fiscais que 
possuam a reas consolidadas em A reas de 
Preservaça o Permanente ao longo de cursos 
d’a gua naturais, sera  obrigato ria a 
recomposiça o das respectivas faixas 
marginais, conforme determinaça o do 
Programa de Regularizaça o Ambiental (PRA), 
observado o mí nimo de 20 (vinte) e o ma ximo 
de 100 (cem) metros, contados da borda da 
calha do leito regular. 

II – Nos casos de a reas rurais consolidadas 
em A reas de Preservaça o Permanente no 
entorno de nascentes e olhos d’a gua perenes, 
sera  admitida a manutença o de atividades 
agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de 
turismo rural, sendo obrigato ria a 
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recomposiça o do raio mí nimo de 15 (quinze) 
metros. 

III – Para os imo veis rurais que possuam 
a reas consolidadas em A reas de Preservaça o 
Permanente no entorno de lagos e lagoas 
naturais, sera  admitida a manutença o de 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo 
ou de turismo rural, sendo obrigato ria a 
recomposiça o de faixa marginal com largura 
mí nima de: 

a) 5 (cinco) metros, para imo veis rurais 
com a rea de ate  1 (um) mo dulo fiscal; 

b) 8 (oito) metros, para imo veis rurais 
com a rea superior a 1 (um) mo dulo fiscal e de 
ate  2 (dois) mo dulos fiscais; 

c) 15 (quinze) metros, para imo veis 
rurais com a rea superior a 2 (dois) mo dulos 
fiscais e de ate  4 (quatro) mo dulos fiscais; 

d) 30 (trinta) metros, para imo veis 
rurais com a rea superior a 4 (quatro) 
mo dulos fiscais. 

IV – Nos casos de a reas rurais consolidadas 
em veredas sera  obrigato ria a recomposiça o 
das faixas marginais, em projeça o horizontal, 
delimitadas a partir do espaço brejoso e 
encharcado, que tera o largura mí nima fixada 
da seguinte forma: 

a) 30 (trinta) metros, para imo veis 
rurais com a rea de ate  4 (quatro) mo dulos 
fiscais; e 

b) 50 (cinquenta) metros, para imo veis 
rurais com a rea superior a 4 (quatro) 
mo dulos fiscais. 

§ 2º A recomposiça o da A rea de Preservaça o 
Permanente em qualquer caso previsto nessa 
Lei podera  ser feita, de forma conjunta ou 
isolada, atrave s de: 

I – conduça o de regeneraça o natural;  

II – plantio de espe cies nativas; 

III – plantio de espe cies nativas conjugado 
com a conduça o da regeneraça o natural de 
espe cies nativas. 

§ 3º Para fins de recomposiça o os imo veis 
localizados em a reas cujas bacias 
hidrogra ficas sejam consideradas crí ticas, 

conforme previsto em legislaça o especí fica, 
sera o priorita rios para receber cre ditos e 
financiamentos com objetivo de recuperaça o 
ou conservaça o da vegetaça o nativa, ouvidos 
o Comite  de Bacia Hidrogra fica, quando 
houver e o Conselho Estadual de Recursos 
Hí dricos. 

Capítulo III – Da Área De Reserva 
Legal- RL 

 Seç~o I – Disposições Gerais 

Art. 9º. Toda a propriedade rural localizada 
no Estado do Tocantins devera  manter a rea 
com cobertura de vegetaça o nativa, a tí tulo de 
Reserva Legal. 

§ 1º - A a rea com cobertura de vegetaça o 
nativa, a tí tulo de Reserva Legal devera  ser de: 

a) 80% (oitenta por cento), no imo vel 
situado em a rea de florestas; 

b) 35% (trinta e cinco por cento), no 
imo vel situado em a rea de cerrado; 

c) 20% (vinte por cento), se situado fora 
da Amazo nia Legal ao sul do paralelo 13, 
abrangendo parcialmente os municí pios de 
Araguaçu, Arraias, Jau  do Tocantins, 
Palmeiro polis e Parana . 

Art. 10. A a rea de floresta citada na alí nea a 
do § 1º do Art. 9º e  aquela delimitada de 
acordo com as indicaço es do zoneamento 
ecolo gico econo mico em sua versa o mais 
atualizada. 

Para grafo u nico: nas a reas onde ainda na o 
houver o zoneamento ecolo gico econo mico, a 
delimitaça o de a reas de florestas sera o 
aquelas definidas no mapeamento das regio es 
fitoecolo gicas e no inventa rio florestal do 
Estado. 

Art. 11. Quando o imo vel rural tiver seu 
perí metro localizado em a rea de transiça o de 
biomas, na a rea correspondente a Amazo nia 
Legal, a definiça o dos í ndices de Reserva 
Legal levara  em conta a tipologia vegetal 
caracterizada nos mapas fitogeogra ficos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatí stica 
– IBGE. 
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Art. 12. Em caso de fracionamento do imo vel 
rural, a qualquer tí tulo, inclusive para 
assentamentos pelo Programa de Reforma 
Agra ria, sera  considerada, para fins do 
disposto no art. 9º caput, § 1º, alí nea “a” e “b” 
a a rea do imo vel antes do fracionamento. 

§ 1° O percentual de Reserva Legal em imo vel 
situado em a rea de bioma amazo nico, de 
cerrado ou de campos gerais na Amazo nia 
Legal sera  definido considerando 
separadamente os í ndices contidos no caput e 
nas alí neas a e b do para grafo u nico do art. 4º. 

§ 2° Nos casos do para grafo u nico da alí nea a 
do art. 9º, o poder pu blico podera  reduzir a 
Reserva Legal para ate  50% (cinquenta por 
cento): 

a) para fins de recomposiça o, quando o 
Municí pio tiver mais de 50% (cinquenta por 
cento) da a rea ocupada por unidades de 
conservaça o da natureza de domí nio pu blico 
e por terras indí genas homologadas. 

b) para fins de regularizaça o, mediante 
recomposiça o, regeneraça o ou compensaça o 
da Reserva Legal de imo veis com a rea rural 
consolidada, quando indicado pelo 
Zoneamento Ecolo gico Econo mico (ZEE), 
excluí das as a reas priorita rias para 
conservaça o da biodiversidade e dos recursos 
hí dricos e os corredores ecolo gicos. 

Art. 13. Na o esta o sujeitos a  constituiça o de 
Reserva Legal: 

I – Os empreendimentos de abastecimento 
pu blico de a gua e tratamento de esgoto; 

II – As a reas adquiridas ou desapropriadas 
por detentor de concessa o, permissa o ou 
autorizaça o para exploraça o de potencial de 
energia hidra ulica, nas quais funcionem 
empreendimentos de geraça o de energia 
ele trica, subestaço es, ou sejam instaladas 
linhas de transmissa o e de distribuiça o de 
energia ele trica; 

III – As a reas adquiridas ou desapropriadas 
com o objetivo de implantaça o e ampliaça o de 
capacidade de rodovias e ferrovias. 

Art. 14. O proprieta rio ou o possuidor do 
imo vel rural podera  alterar a localizaça o da 
a rea de Reserva Legal, mediante condiço es 

estabelecidas em regulamento especí fico do 
o rga o ambiental competente.  

§ 1º A nova a rea de Reserva Legal 
proveniente da alteraça o a que se refere o 
caput devera  localizar-se no imo vel que 
continha a Reserva Legal de origem, em a rea 
com tipologia vegetacional, solo e recursos 
hí dricos semelhantes ou em melhores 
condiço es ambientais que a a rea anterior, 
observados os crite rios te cnicos que 
garantam ganho ambiental, estabelecidos em 
regulamento. 

§ 2º A nova a rea de Reserva Legal 
proveniente da alteraça o a que se refere o 
caput podera  localizar-se fora do imo vel que 
continha a Reserva Legal de origem nas 
seguintes situaço es: 

I – em caso de utilidade pu blica; 

II – em caso de interesse social; 

III – se a a rea originalmente demarcada 
estiver desprovida de vegetaça o nativa e, na 
propriedade, na o tiver sido constatada a 
presença de cobertura vegetal nativa em data 
anterior a 22 de julho de 2008. 

 Seç~o II – Das Áreas Consolidadas em 
Áreas de Reserva Legal 

Art. 15. O proprieta rio ou possuidor de 
imo vel rural que detinha, em 22 de julho de 
2008, a rea de Reserva Legal em extensa o 
inferior ao estabelecido no art. 12 da Lei 
Federal 12.651/12, podera  regularizar sua 
situaça o, por meio de adesa o ao Programa de 
Regularizaça o Ambiental – PRA adotando as 
seguintes alternativas, de forma conjunta ou 
isoladamente:  

I – recompor a Reserva Legal;  

II – permitir a regeneraça o natural da 
vegetaça o na a rea de Reserva Legal;  

III – compensar a Reserva Legal.  

Para grafo u nico – A obrigaça o prevista no 
caput tem natureza real e e  transmitida ao 
sucessor no caso de transfere ncia de domí nio 
ou posse do imo vel rural. 

Art. 16. A recomposiça o de que trata o inciso I 
do Art. 15:  
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I – devera  atender os crite rios estipulados 
pelo NATURATINS por meio do Manual de 
Recuperaça o de A reas Degradadas – MRAD e 
ser concluí da em ate  20 (vinte) anos, 
abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mí nimo 
10% da a rea total necessa ria a  sua 
complementaça o; 
II – podera  ser realizada mediante o plantio 
intercalado de espe cies nativas com exo ticas 
ou frutí feras, em sistemas agroflorestais 
(SAF’s), observados os seguintes para metros: 

a) o plantio de espe cies exo ticas devera  ser 
combinado com as espe cies nativas de 
ocorre ncia regional, de acordo com rol de 
espe cies definidas por resoluça o do COEMA, a 
ser editada no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias da publicaça o dessa Lei;  

b) a a rea recomposta com espe cies exo ticas 
na o podera  exceder a 50% (cinquenta por 
cento) da a rea total a ser recuperada.  

§ 1º Os proprieta rios ou possuidores do 
imo vel que optarem por recompor a Reserva 
Legal na forma das alí neas “a” e “b” do inciso 
II desse artigo tera o direito a  sua exploraça o 
econo mica, nos termos desta Lei.  

Art. 17. A compensaça o de que trata o inciso 
III do Art. 15 devera  ser precedida pela 
inscriça o da propriedade no CAR e podera  ser 
feita mediante: 

I – doaça o ao poder pu blico de a rea localizada 
no interior de Unidade de Conservaça o de 
domí nio pu blico pendente de regularizaça o 
fundia ria; 

II – aquisiça o de Cota de Reserva Ambiental – 
CRA;  

III – arrendamento de a rea sob regime de 
servida o ambiental ou Reserva Legal;  

IV – cadastramento de outra a rea equivalente 
e excedente a  Reserva Legal, em imo vel de 
mesma titularidade ou adquirida em imo vel 
de terceiro, com vegetaça o nativa 
estabelecida, em regeneraça o ou 
recomposiça o, desde que localizada no 
mesmo bioma. 

§ 1º As a reas a serem utilizadas para 
compensaça o na forma do caput desse artigo 
devera o:  

I – ser equivalentes em extensa o a  a rea da 
Reserva Legal a ser compensada;  

II – estar localizadas no mesmo bioma da a rea 
de Reserva Legal a ser compensada e 
preferencialmente serem localizadas no 
Estado;  

III – se fora do Estado, estar localizadas em 
a reas identificadas como priorita rias pela 
Unia o ou pelos Estados envolvidos na 
compensaça o das a reas.  

§ 2° O proprieta rio de imo vel localizado no 
Estado que pretenda compensar a Reserva 
Legal em outro Estado, conforme previsto no 
inc. III do § 1º deste artigo obedecera , ale m 
dos crite rios fixados pelo Estado recebedor, a  
seguinte ordem de prioridade: 

I – A Reserva Legal devera  ser localizada em 
a reas identificadas como de vulnerabilidade 
extremamente alta ou alta no “Mapa de a reas 
priorita rias para a conservaça o, utilizaça o 
sustenta vel e repartiça o de benefí cios da 
biodiversidade brasileira, MMA, 2006”, ou 
outro equivalente; 

II – abranger a rea que possa promover 
recuperaça o de bacias hidrogra ficas 
excessivamente desmatadas do Estado 
recebedor; 

III – as a reas devem favorecer a criaça o ou 
ampliaça o de corredores ecolo gicos.  

§ 3º A compensaça o de Reserva Legal no 
Estado, de imo veis localizados em outros 
Estados, ale m das disposiço es listadas nos 
incisos. I e II do § 1º obedecera  aos seguintes 
crite rios de prioridade: 

I – doaça o de a rea no interior de unidades de 
conservaça o estadual de proteça o integral de 
domí nio pu blico cuja regularizaça o fundia ria 
ainda esteja pendente; 

II – doaça o de a rea no interior de unidade de 
conservaça o estadual de uso sustenta vel, de 
domí nio pu blico , cuja regularizaça o fundia ria 
ainda esteja pendente; 

III – definiça o da Reserva Legal em a rea: 

a. localizada ao longo de bacias 
hidrogra ficas consideradas priorita rias pelo 
COEMA, ouvidos o Conselho de Recursos 
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Hí dricos- CERH e os Comite s de Bacias 
Hidrogra ficas; 

b. que favoreça a formaça o de 
Corredores Ecolo gicos e/ou Mosaicos de 
Unidades de Conservaça o. 

c. Definida pelo ZEE do Estado como 
priorita ria para a conservaça o e proteça o da 
biodiversidade. 

§ 4° Quando se tratar de imo veis pu blicos, a 
compensaça o de que trata o inciso III do 
caput deste artigo podera  ser feita mediante 
concessa o de direito real de uso ou doaça o, 
por parte da pessoa jurí dica de direito 
pu blico proprieta ria de imo vel rural que na o 
dete m Reserva Legal em extensa o suficiente, 
ao o rga o pu blico responsa vel pela Unidade de 
Conservaça o de a rea localizada no interior de 
Unidade de Conservaça o de domí nio pu blico, 
a ser criada ou pendente de regularizaça o 
fundia ria.  

§ 5° As medidas de compensaça o previstas 
neste artigo na o podera o ser utilizadas como 
forma de viabilizar a conversa o de novas 
a reas para uso alternativo do solo.  

Art. 18. Na o sera  exigida a recomposiça o da 
Reserva Legal para os imo veis rurais com 
a rea de ate  4 (quatro) mo dulos fiscais que 
possuam remanescente de vegetaça o nativa 
em percentuais inferiores ao previsto no Art. 
12 da Lei Federal 12.651/12, sendo sua 
Reserva Legal constituí da com a a rea ocupada 
com a vegetaça o nativa existente em 22 de 
julho de 2008, vedadas novas converso es 
para uso alternativo do solo.  

Art. 19. Os proprieta rios ou possuidores de 
imo veis rurais que realizaram supressa o de 
vegetaça o nativa respeitando os percentuais 
de Reserva Legal previstos pela legislaça o em 
vigor a  e poca em que ocorreu a supressa o sa o 
dispensados de promover a recomposiça o, 
compensaça o ou regeneraça o para os 
percentuais exigidos nesta Lei.  

§ 1º Os proprieta rios ou possuidores de 
imo veis rurais podera o provar essas situaço es 
por todos os outros meios de prova em direito 
admitidos.  

§ 2º Os proprieta rios ou possuidores de 
imo veis rurais, na Amazo nia Legal, e seus 

herdeiros necessa rios que possuam í ndice de 
Reserva Legal maior que 50% (cinquenta por 
cento) de cobertura florestal e na o realizaram 
a supressa o da vegetaça o nos percentuais 
previstos pela legislaça o em vigor a  e poca 
podera o utilizar a a rea excedente de Reserva 
Legal tambe m para fins de constituiça o de 
servida o ambiental, Cota de Reserva 
Ambiental – CRA e outros instrumentos 
conge neres previstos nesta Lei. 

Capítulo IV – Do Cadastro Ambiental 
Rural 

Art. 20. O proprieta rio ou possuidor de 
imo vel rural devera  realizar sua inscriça o no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto ao 
o rga o estadual competente, podendo ser 
realizado pelo o rga o municipal de Meio 
Ambiente, atrave s de conve nio ou termo de 
adesa o desde que sua habilitaça o seja 
reconhecida pelo Conselho Estadual de Meio 
Ambiente – COEMA. 

Art. 21. A declaraça o da Reserva Legal no CAR 
desobriga sua averbaça o no Carto rio de 
Registro de Imo veis, podendo, no entanto, se 
assim desejar, faze -la, tendo, neste caso, 
direito a  gratuidade deste ato. 

Para grafo u nico – A na o declaraça o da 
Reserva Legal no CAR apo s 2 anos de 
promulgaça o da presente Lei sujeitara  o 
proprieta rio ou possuidor nas sanço es, 
previstas nessa Lei sem prejuí zo das infraço es 
administrativas previstas na Lei Federal 
12.651/12. 

Art. 22. Fica instituí do o Sistema Estadual de 
Informaço es para Gesta o do CAR – sistema 
eletro nico que visa a  inscriça o no CAR, 
consulta, monitoramento e acompanhamento 
da regularidade ambiental do imo vel rural. 

§ 1º O CAR tem por objetivo cadastrar e 
controlar as informaço es dos imo veis rurais, 
referentes a seu perí metro e localizaça o, aos 
remanescentes de vegetaça o nativa, a s a reas 
de interesse social, a s a reas de utilidade 
pu blica, a s A reas de Preservaça o Permanente, 
a s A reas de Uso Restrito, a s a reas 
consolidadas e a s Reservas Legais; 
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§ 2º Os procedimentos para inscriça o do 
imo vel no CAR sera o definidos por ato 
administrativo do o rga o ambiental 
competente. 

Art. 23. O CAR devera  ser atualizado pelo 
proprieta rio, possuidor ou pessoa por ele 
constituí da, sempre que as informaço es nele 
existentes forem alteradas, em especial no 
caso de transmissa o, a qualquer tí tulo, 
desmembramento ou unificaça o da 
propriedade ou posse. 

§ 1º As informaço es e documentos 
apresentados no CAR sa o de responsabilidade 
do Declarante. Caso o o rga o ambiental 
competente verifique qualquer inconsiste ncia 
sera  o Declarante notificado, uma u nica vez, a 
promover sua regularizaça o, no prazo fixado 
pela autoridade fiscalizadora, sob pena de 
cancelamento do CAR. 

§ 2º Enquanto na o houver manifestaça o do 
o rga o competente acerca de pende ncias ou 
inconsiste ncias nas informaço es declaradas e 
nos documentos apresentados para a 
inscriça o no CAR, sera  considerada ativa a 
inscriça o do imo vel rural no CAR para todos 
os fins previstos em lei. 

§ 3º O cancelamento do CAR na o isenta o 
declarante da apuraça o de outros crimes, 
delitos e infraço es que o Declarante tenha 
incorrido. 

§ 4º Na apuraça o de declaraço es ou 
documentos a autoridade fiscalizadora 
podera : 

I – proceder a uma vistoria de campo, para 
comparar se o que foi declarado e  compatí vel 
com a realidade encontrada; 

II – instaurar um processo administrativo de 
investigaça o; e 

III – encaminhar o resultado ao representante 
do Ministe rio Pu blico, que analisara  a 
pertine ncia de oferecimento de denuncia. 

§ 5º Sem prejuí zo de outras sanço es, o o rga o 
ambiental competente podera  cancelar o CAR 
por prazo indeterminado, ou suspende-lo por 
1 (um) ano prorroga vel por igual perí odo, 
caso se verifique a ma  fe  nas declaraço es nele 
firmadas tais como inconsiste ncias nas 

informaço es, alocaça o da Reserva Legal em 
a rea na o propí cia e menor do que os limites 
exigidos no Art. 9º desta lei, entre outros 
casos. 

§ 6º Da decisa o de suspensa o ou 
cancelamento do CAR cabe recurso dirigido a  
autoridade administrativa que proferiu a 
decisa o a qual, caso na o a reconsiderar 
encaminhara  ao COEMA, que consistira  na 
ultima instancia administrativa em grau de 
recurso. 

§ 7º O Conve nio ou Termo de Adesa o para que 
o O rga o Municipal de Meio Ambiente tenha 
atribuiça o para proceder a  inscriça o no CAR 
podera  ser findado ou suspenso, caso se 
constate a ocorre ncia de irregularidades nas 
ana lises realizadas, ate  que as mesmas sejam 
sanadas. 

Art. 24. As informaço es contidas no CAR tem 
natureza declarato ria. 

Art. 25. A propriedade inscrita no CAR que 
tenha protocolizado as informaço es e 
documentos exigidos para a localizaça o da 
Reserva Legal no imo vel, aderido ao 
Programa de Regularizaça o Ambiental (PRA) 
sobre os passivos existentes com relaça o a  
APP e Reserva Legal e assinado em raza o 
deles Termo de Compromisso na o podera  ser 
autuada com base nesses passivos enquanto 
estiver cumprindo suas obrigaço es. 

Capítulo V – Do Programa de 
Regularizaç~o Ambiental – PRA 

Art. 26. Fica instituí do o Programa de 
Regularizaça o Ambiental – PRA, que 
compreende o conjunto de aço es ou 
iniciativas a serem desenvolvidas por 
proprieta rios e posseiros rurais com o 
objetivo de adequar e promover a 
regularizaça o ambiental com vistas ao 
cumprimento de suas obrigaço es ambientais, 
em especial no que se refere a  Reserva Legal e 
A rea de Preservaça o Permanente. 

§ 1º Sa o instrumentos do Programa de 
Regularizaça o Ambiental- PRA: 

I – o Cadastro Ambiental Rural – CAR, 
conforme disposto no caput do art. 19º; 
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II – o Termo de Compromisso – TC; 

III – o Manual de Recuperaça o de A reas 
Degradadas – MRAD; e, 

IV – as Cotas de Reserva Ambiental – CRA, 
quando couber. 

§ 2º Somente podera o aderir ao PRA os 
imo veis inscritos no CAR. 

§ 3º O proprieta rio ou possuidor rural tera  o 
prazo de 01 ano, contado a partir da inscriça o 
no CAR, prorroga vel por igual perí odo, para 
requerer a adesa o ao PRA. 

§ 4º Apo s ana lise do CAR e das informaço es 
prestadas no PRA, caso o o rga o ambiental 
competente observe que o proprieta rio ou 
possuidor rural tenha passivo de vegetaça o, o 
convocara  para assinar o Termo de 
Compromisso – TC, que constituira  tí tulo 
executivo extrajudicial. 

Art. 27. Os procedimentos para adesa o do 
imo vel ao PRA sera o definidos por ato 
administrativo do o rga o ambiental 
competente. 

Art. 28. Apo s a adesa o do interessado ao PRA 
e enquanto estiver sendo cumprido o Termo 
de Compromisso, o proprieta rio ou possuidor 
na o podera  ser autuado por infraço es 
cometidas antes de 22 de julho de 2008, 
relativas a  supressa o irregular de vegetaça o 
em A reas de Preservaça o Permanente, de 
Reserva Legal e de uso restrito.  

§ 1º A partir da assinatura do termo de 
compromisso, sera o suspensas as sanço es 
decorrentes das infraço es mencionadas. 

§ 2º As multas decorrentes das infraço es, 
apo s a finalizaça o do Termo de Compromisso, 
sera o consideradas como convertidas em 
serviços de preservaça o, melhoria e 
recuperaça o da qualidade do meio ambiente, 
regularizando o uso de a reas rurais 
consolidadas conforme definido no PRA. 

§ 3º A previsa o contida no caput na o se aplica 
aos demais passivos ambientais existentes na 
propriedade, que podera o ser objeto do 
Termo de Compromisso previsto no Art. 79-A 
da Lei Federal 9.605/12.  

Art. 29. O o rga o ambiental responsa vel pela 
execuça o do PRA no Estado do Tocantins, 
devera , no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, definir mecanismo que permita o 
acompanhamento de sua implementaça o.  

Art. 30. As informaço es obtidas por meio do 
CAR e PRA podera o ser compartilhados com 
outros o rga os da Unia o, do Estado e dos 
municí pios que tenham por objetivo a 
estruturaça o de polí ticas pu blicas no meio 
rural. 

Capítulo VI – Da Cota de Reserva 
Ambiental – CRA  

Art. 31. E  instituí da a Cota de Reserva 
Ambiental (CRA), tí tulo nominativo 
representativo de a rea com vegetaça o nativa, 
existente ou em processo de recuperaça o: 

I – sob regime de servida o ambiental; 

II – correspondente a  a rea de Reserva Legal 
instituí da voluntariamente sobre a vegetaça o 
que exceder os percentuais exigidos no Art. 9º 
desta Lei; 

III – protegida na forma de Reserva Particular 
do Patrimo nio Natural – RPPN, nos termos do 
Art. 28 da Lei Estadual nº 1.560/2005; 

IV – existente em propriedade rural 
localizada no interior de Unidade de 
Conservaça o de domí nio pu blico que ainda 
na o tenha sido desapropriada. 

Art. 32. Os procedimentos para emissa o da 
Cota de Reserva Ambiental – CRA sera o 
definidos por ato administrativo do o rga o 
ambiental competente. 

Capítulo VII – Da Pequena Propriedade 
ou Posse Rural Familiar 

Art. 33. A inscriça o no CAR dos imo veis na 
pequena propriedade ou posse rural familiar, 
assim entendida para fins dessa lei aquelas 
especificadas no Art. 3º, inciso V da Lei 
Federal 12.651/12 sera  responsabilidade do 
Estado, mediante procedimento a ser definido 
por ato administrativo do NATURATINS a ser 
elaborado em ate  120 (cento e vinte) dias 
apo s a aprovaça o dessa lei. 
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Para grafo u nico. O registro no CAR da Reserva 
Legal nos imo veis previstos no caput e  
gratuito, devendo o Poder Pu blico prestar 
apoio te cnico e jurí dico. 

Art. 34. Na pequena propriedade ou posse 
rural familiar para cumprimento da 
manutença o da a rea de Reserva Legal, 
podera o ser computados os plantios de 
a rvores frutí feras, ornamentais ou industriais, 
compostos por espe cies exo ticas, cultivadas 
em sistema intercalar ou em conso rcio com 
espe cies nativas da regia o em sistemas 
agroflorestais. 

Para grafo u nico. O Poder Pu blico estadual 
devera  prestar apoio te cnico para a 
recomposiça o da vegetaça o da Reserva Legal 
nos imo veis previstos no caput. 

Art. 35. Na pequena propriedade ou posse 
rural familiar a intervença o e a supressa o de 
vegetaça o em A reas de Preservaça o 
Permanente e de Reserva Legal para as 
atividades eventuais ou de baixo impacto 
ambiental, previstas no inciso X do Art. 3º, da 
Lei Federal 12.651/12 dependera o de simples 
declaraça o pre via ao o rga o ambiental 
competente, desde que esteja o imo vel 
devidamente inscrito no CAR. 

§ 1º O o rga o ambiental competente devera  
Regulamentar, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, o procedimento de como essa 
Declaraça o sera  efetivada. 

§ 2º A regra prevista no caput desse artigo 
na o se aplica, nos seguintes casos: 

a) implantaça o de instalaço es 
necessa rias a  captaça o e conduça o de a gua e 
efluentes tratados; 

b) pesquisa cientí fica relativa a recursos 
ambientais. 

§ 3º O produtor ou possuidor podera  
responder administrativa, civil e 
criminalmente caso se constate que a 
intervença o por ele executada na o se 
enquadra nas atividades eventuais ou de 
baixo impacto ambiental do inciso X do Art. 
3º, da Lei Federal 12.651/12.  

Art. 36. O procedimento para a aprovaça o de 
PMFS comercial na pequena propriedade ou 
posse rural familiar sera  simplificado. 

§ 1º Na pequena propriedade ou posse rural 
familiar, o manejo sustenta vel da Reserva 
Legal para exploraça o florestal eventual, sem 
propo sito comercial direto ou indireto, para 
consumo no pro prio imo vel independe de 
autorizaça o dos o rga os ambientais 
competentes, limitada a retirada anual de 
material lenhoso a 2 (dois) metros cu bicos 
por hectare. 

§ 2º O manejo previsto no § 1º na o podera  
comprometer mais de 15% (quinze por 
cento) da biomassa da Reserva Legal nem ser 
superior a 15 (quinze) metros cu bicos de 
lenha para uso dome stico e uso energe tico, 
por propriedade ou posse rural, por ano. 

§ 3º Para os fins desta Lei, entende-se por 
manejo eventual, sem propo sito comercial, o 
suprimento, para uso no pro prio imo vel, de 
lenha ou madeira destinada a benfeitorias e 
uso energe tico nas propriedades e posses 
rurais, em quantidade na o superior ao 
estipulado no § 1º deste artigo. 

§ 4º Os limites para utilizaça o previstos no § 
10 deste artigo no caso de posse coletiva de 
populaço es tradicionais ou de agricultura 
familiar sera o adotados por unidade familiar. 

§ 5º A pequena propriedade ou posse rural 
familiar e  desobrigada da reposiça o florestal 
se a mate ria-prima florestal for utilizada para 
consumo pro prio. 

§ 6º O Poder Pu blico elaborara  polí ticas de 
incentivos para que o pequeno proprieta rio 
ou possuidor promova a reposiça o florestal 
voluntariamente 

Art. 37. Na pequena propriedade ou posse 
rural familiar o manejo florestal madeireiro 
sustenta vel da Reserva Legal com propo sito 
comercial direto ou indireto depende de 
licenciamento simplificado do o rga o 
ambiental competente, devendo o interessado 
apresentar, no mí nimo, as seguintes 
informaço es: 

I – Comprovante de inscriça o no Cadastro 
Ambiental Rural – CAR; 
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II – Croqui da a rea do imo vel com indicaça o 
da a rea a ser objeto do manejo seletivo, 
estimativa do volume de produtos e 
subprodutos florestais a serem obtidos com o 
manejo seletivo, indicaça o da sua destinaça o 
e cronograma de execuça o previsto. 

§ 1º. Nas propriedades ou posses rurais 
familiares com atividades agrossilvipastoris a 
exige ncia de recomposiça o da APP, nos 
termos dos incisos I a IV do § 1º deste artigo, 
na o ultrapassara  a:  

I – 10% (dez por cento) da a rea total do 
imo vel, para imo veis rurais com a rea de ate  2 
(dois) mo dulos fiscais;  

II – 20% (vinte por cento) da a rea total do 
imo vel, para imo veis rurais com a rea superior 
a 2 (dois) e de ate  4 (quatro) mo dulos fiscais. 

§ 2º Na pequena propriedade ou posse rural 
familiar e  autorizado o plantio intercalado de 
espe cies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, 
exo ticas com nativas de ocorre ncia regional, 
em ate  50% (cinquenta por cento) da a rea 
total a ser recomposta. 

§ 3° Na pequena propriedade ou posse rural 
familiar podera  ser instituí da CRA da 
vegetaça o nativa que integra a Reserva Legal 
dos seus imo veis. 

Capítulo VIII – Do Plano Estadual de 
Florestas – PEF-TO 

Art. 38. O Plano Estadual de Florestas do 
Estado do Tocantins – PEF-TO e  um 
instrumento da Polí tica Estadual de Florestas 
que tem por fim contribuir para o 
desenvolvimento sustenta vel do Estado tendo 
por base os componentes de proteça o, 
conservaça o, uso sustenta vel, coordenaça o, 
monitoramento, avaliaça o e divulgaça o de 
informaço es. 

Art. 39. O Plano Estadual de Florestas 
contemplara  florestas naturais e plantadas, 
exo ticas e nativas, os produtos florestais 
madeireiros e na o madeireiros bem como 
varia veis econo micas, sociais e ambientais.  

Art. 40. Sa o objetivos do Plano Estadual de 
Florestas (PEF-TO):  

I – Definir diretrizes ao desenvolvimento 
florestal sustenta vel; 

II – Ampliar a base florestal; 

III – Identificar a reas com cobertura florestal 
natural e plantada, e com aptida o para estes 
usos; 

IV – Conhecer potencialidades dos produtos 
florestais madeireiros (PFM) e na o-
madeireiros (PFNM) com maior potencial de 
produça o; 

V – Promover a recuperaça o de a reas 
degradadas; 

VI – Promover pra ticas florestais com impacto 
reduzido e sustenta vel; 

VII – Capacitar te cnicos para a implantaça o do 
PEF-TO; 

VIII – Diagnosticar as iniciativas de extensa o 
florestais existentes e criar plano especí fico 
sobre o tema; 

IX – Incentivar e atrair a instalaça o de 
indu strias consumidoras de recursos 
florestais para o Estado; 

X – Identificar fontes de financiamento e 
agentes financeiros para sua implementaça o. 

Art. 41. A construça o do PEF-TO deve ser 
participativa devendo suas propostas ser 
publicadas e validadas atrave s de 
participaça o social. 

Art. 42. A implementaça o do PEF sera  
coordenada pela SEMADES em parceria com o 
NATURATINS, SEAGRO e demais instituiço es 
de acordo com seus objetivos. 

Art. 43. O PEF-TO devera  ser revisto em 
perí odo na o superior a 5 (cinco) anos. 

Capítulo IX – Do Fundo Estadual de 
Florestas – FEF 

Art. 44. Fica criado o Fundo Estadual de 
Florestas – FEF, vinculado a  Secretaria de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustenta vel – SEMADES, destinado a  captaça o 
de recursos para custeio e investimento em 
aço es de correntes da implementaça o da 
Politica Estadual de Florestas e do Plano 
Estadual de Florestas – PEF.  
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Art. 45. As receitas e as demais formas de 
funcionamento do Fundo Estadual de 
Florestas sera o definidas em regulamentado 
especí fico. 

Capítulo X – Da Exploraç~o Sustent|vel 
em Florestas Nativas 

 Seç~o I – Disposições Gerais 

Art. 46. A exploraça o de florestas nativas, 
inclusive as localizadas na a rea definida como 
Reserva Legal somente podera  ser feita 
mediante aprovaça o de Plano de Manejo 
Florestal Sustenta vel – PMFS pelo 
NATURATINS. 

§ 1º Quando a exploraça o da Reserva legal for 
realizada com propo sito comercial, o 
responsa vel pela atividade devera  protocolar 
o PMFS no NATURATINS, que o analisara  e 
havendo os requisitos concedera  a necessa ria 
autorizaça o administrativa, que sera  
denominada “Licença para Implantaça o de 
Manejo Florestal Sustenta vel”. 

§ 2º As informaço es sobre o pedido de PMFS 
e sua autorizaça o sera o publicadas no Dia rio 
Oficial do Estado. 

§ 3º Aquele que explorar Reserva Legal com 
propo sito comercial sem autorizaça o 
administrativa incorrera  nas penas do Art. 60 
da Lei Federal 9.605/98, ale m de outras 
sanço es administrativas aplica veis ao caso. 

Art. 47. O NATURATINS devera  fiscalizar a 
a rea objeto do PMFS para acompanhar se o 
PMFS aprovado esta  sendo cumprido. 

§ 1º O responsa vel pelo PMFS devera  enviar 
relato rio anual informando ao NATURATINS 
sobre sua execuça o e desenvolvimento. 

§ 2º A ocorre ncia de fatos que justifiquem a 
alteraça o do PMFS ou de seu cronograma sera  
notificada pelo executor do Plano, antes de 
iniciada sua execuça o, sob pena de 
responsabilidade, sem prejuí zo da obrigaça o 
anual de elaboraça o do Relato rio mencionado 
no § 1º. 

§ 3º O NATURATINS devera  se manifestar 
sobre as alteraço es propostas no PMFS, no 
prazo de ate  60 (sessenta) dias a partir da 

data do protocolo, sob pena de 
responsabilidade.  

Art. 48. O NATURATINS devera  elaborar, ate  
180 (cento e oitenta) dias apo s a publicaça o 
dessa Lei, normas procedimentais 
regulamentando a coleta de produtos 
florestais na o madeireiros, definindo: 

I – os perí odos de coleta e volumes 
permitidos de forma a na o ultrapassar a 
capacidade de carga de cada espe cie; 

II – a e poca de maturaça o dos frutos e 
sementes; 

III – te cnicas que na o coloquem em risco a 
sobrevive ncia de indiví duos e da espe cie 
coletada no caso de coleta de flores, folhas, 
cascas, o leos, resinas, cipo s, bulbos, bambus e 
raí zes; 

IV – No caso do babaçu, normas 
regulamentando o livre acesso a s regio es de 
ocorre ncia da espe cie, em especial pelas 
comunidades tradicionais, de acordo com a 
Lei Estadual 1.959/2008, que dispo e sobre o 
livre acesso do babaçu. 

Art. 49. O transporte, por qualquer meio, e o 
armazenamento de madeira, lenha, carva o e 
outros produtos ou subprodutos florestais 
oriundos de florestas nativas, para fins 
comerciais ou industriais, requerem o 
Documento de Origem Florestal – DOF, que 
devera  acompanhar o material ate  o 
beneficiamento final. 

Para grafo u nico – Todo aquele que recebe ou 
adquire, para fins comerciais ou industriais, 
madeira, lenha, carva o e outros produtos ou 
subprodutos de florestas nativas e  obrigado a 
exigir a apresentaça o do DOF e munir-se da 
via que devera  acompanhar o material ate  o 
beneficiamento final. 

 Seç~o II – Da Proibiç~o do Uso de Fogo 
e do Controle dos Incêndios 

Art. 50. E  proibido o uso de fogo na vegetaça o, 
exceto nas seguintes situaço es: 

I – em locais ou regio es cujas peculiaridades 
justifiquem o emprego do fogo em pra ticas 
agropastoris ou florestais, mediante pre via 
aprovaça o do o rga o estadual ambiental 
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competente, para cada imo vel rural ou de 
forma regionalizada, que estabelecera  os 
crite rios de monitoramento e controle; 

II – emprego da queima controlada em 
Unidades de Conservaça o, em conformidade 
com o respectivo plano de manejo e mediante 
pre via aprovaça o do o rga o gestor da Unidade 
de Conservaça o, visando ao manejo 
conservacionista da vegetaça o nativa, cujas 
caracterí sticas ecolo gicas estejam associadas 
evolutivamente a  ocorre ncia do fogo; 

III – atividades de pesquisa cientí fica 
vinculada a projeto de pesquisa devidamente 
aprovado pelos o rga os competentes e 
realizada por instituiça o de pesquisa 
reconhecida, mediante pre via aprovaça o do 
o rga o ambiental competente. 

§ 1° Na situaça o prevista no inciso I, o o rga o 
estadual ambiental competente exigira  que os 
estudos demandados para o licenciamento da 
atividade rural contenham planejamento 
especí fico sobre o emprego do fogo e o 
controle dos ince ndios. 

§ 2° Excetuam-se da proibiça o constante no 
caput as pra ticas de prevença o e combate aos 
ince ndios e as de agricultura de subsiste ncia 
exercidas pelas populaço es tradicionais e 
indí genas. 

§ 3° Na apuraça o da responsabilidade pelo 
uso irregular do fogo em terras pu blicas ou 
particulares, a autoridade competente para 
fiscalizaça o e autuaça o devera  comprovar o 
nexo de causalidade entre a aça o do 
proprieta rio ou qualquer preposto e o dano 
efetivamente causado. 

Art. 51. O o rga o ambiental competente, bem 
como todo e qualquer o rga o pu blico ou 
privado responsa vel pela gesta o de a reas com 
vegetaça o nativa ou plantios florestais, 
devera o elaborar, atualizar e implantar planos 
de continge ncia para o combate aos ince ndios 
florestais. 

Art. 52. O Estado devera  estabelecer um Plano 
de Aça o para o Controle de Queimadas, 
Prevença o e Combate aos Ince ndios 
Florestais, que promova a implementaça o de 
aço es com vistas na substituiça o do uso do 
fogo no meio rural, no controle de queimadas, 

na prevença o e no combate aos ince ndios 
florestais e no manejo do fogo em a reas 
naturais protegidas. 

Art. 53. O Estado, por meio do o rga o 
ambiental competente, podera  firmar Termos 
de Cooperaça o ou Conve nios com outros 
o rga os do Poder Pu blico estadual ou 
municipal delegando o poder de emitir 
autorizaço es e fiscalizaça o relacionadas ao 
uso do fogo. 

 Seç~o III – Da Reposiç~o Florestal 

Art. 54. As pessoas fí sicas ou jurí dicas que 
utilizam mate ria-prima florestal oriundos de 
florestas nativas do Estado do Tocantins 
devem promover a compensaça o do volume 
de mate ria prima extraí do de vegetaça o 
natural pelo volume de mate ria-prima 
resultante de plantio florestal para geraça o de 
estoque ou recuperaça o de cobertura 
florestal. 

§ 1º A reposiça o florestal sera  efetivada no 
Estado do Tocantins, mediante o plantio de 
espe cies preferencialmente nativas, conforme 
determinaço es do o rga o competente, baseado 
em lista de espe cies recomendadas para tal 
fim, elaborada pelo Conselho Estadual de 
Meio Ambiente – COEMA no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias apo s a promulgaça o 
dessa Lei.  

§ 2º Na o sera o obrigadas a promover a  
reposiça o florestal as pessoas fí sicas ou 
jurí dicas que utilizam mate ria-prima florestal 
oriundos de florestas nativas provenientes de 
PMFS, de costaneiras, aparas, cavacos ou 
outros resí duos provenientes da atividade 
industrial ou de espe cies na o madeireiras.  

Art. 55. As a reas degradadas devera o ser 
priorizadas, para projetos de reposiça o de 
cobertura vegetal. 

Art. 56. A reposiça o florestal pode ocorrer nas 
seguintes modalidades: 

I – plantio com recursos pro prios de novas 
a reas, em terras pro prias ou pertencentes a 
terceiros; 

II – participaça o societa ria em projetos de 
reflorestamento implantados atrave s de 
associaço es ou cooperativas de 
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consumidores, cujos direitos dos 
participantes sera o especificados em cotas 
percentuais; 

III – aquisiça o de cre ditos de reposiça o 
florestal, garantidos por plantios florestais 
efetuados por pessoa fí sica ou jurí dica; 

IV – execuça o e/ou participaça o em 
programas de fomento florestal aprovados 
pela SEAGRO;  

V – pagamento de tarifa referente ao consumo 
utilizado e/ou supressa o realizada, por metro 
cu bico, recolhida ao FEF, nos termos previstos 
em regulamento. 

Paragrafo u nico – A reposiça o florestal em 
qualquer das modalidades devera  ser 
aprovada pelo NATURATINS. 

Art. 57. Podera o ser contabilizados como 
cre dito de reposiça o florestal: 

I – o plantio efetuado para efeito de 
recuperaça o de a reas degradadas, inclusive 
A reas de Preservaça o Permanente e Reserva 
Legal; 

II – o plantio com espe cies nativas e exo ticas 
madeira veis. 

§ 1º Os plantios realizados para efeito de 
recuperaça o de a reas degradadas em a reas de 
Reserva Legal e/ou A reas de Preservaça o 
Permanente na o podera o ser suprimidos, 
salvo nos casos previstos em lei 

§ 2º Os consumidores de mate ria- prima que 
tem obrigaça o legal de efetuar a reposiça o 
florestal no Estado devem optar por uma das 
modalidades de reposiça o florestal existentes 
no Estado e obedecer aos procedimentos 
definidos pelo NATURATINS.  

§ 3º O Estado do Tocantins podera  firmar 
Termos de Cooperaça o com a Unia o e outros 
Estados visando identificar consumidores 
obrigados a  reposiça o florestal no Tocantins 
que residam ou tenham suas sedes em outros 
Estados. 

Art. 58. A responsabilidade pela manutença o 
do plantio florestal e  da pessoa fí sica ou 
jurí dica que o vinculou ao cre dito de 
reposiça o florestal.  

Art. 59. Ressalvadas as hipo teses de caso 
fortuito ou força maior, o responsa vel pelo 
plantio que obtenha no plantio florestal 
volume inferior ao cre dito de reposiça o 
florestal gerado, quanto ao volume na o 
obtido, adotara  as seguintes provide ncias: 

I – Solicitar o cancelamento do cre dito, 
quando o cre dito ainda na o tiver sido 
utilizado; 

II – Repor o volume equivalente, no ano 
agrí cola subsequente, quando o cre dito ja  foi 
utilizado, diretamente ou negociado com 
terceiros, para a compensaça o de de bito de 
reposiça o florestal. 

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste 
Artigo, as questo es administrativas, clima ticas 
ou silviculturais na o sera o consideradas caso 
fortuito ou força maior. 

§ 2º O proprieta rio fica obrigado a manter sob 
seus cuidados co pia legí vel de todas as notas 
fiscais de comercializaça o do produto, 
originadas da floresta vinculada, e 
37presenta-las ao NATURATINS quando 
solicitado. 

Capítulo XI – Das Florestas Plantadas 

Art. 60. O plantio ou reflorestamento com 
espe cies florestais exo ticas e nativas 
independem de autorizaça o pre via, devendo 
ser informados ao o rga o competente, no 
prazo de ate  1 (um) ano para fins de controle 
de origem. 

§ 1º E  livre a extraça o de lenha e demais 
produtos de florestas plantadas nas a reas na o 
consideradas A reas de Preservaça o 
Permanente e Reserva Legal.  

§ 2º O corte ou a exploraça o de espe cies 
nativas plantadas em a rea de uso alternativo 
do solo sera o permitidos independentemente 
de autorizaça o pre via, devendo o plantio ou 
reflorestamento estar previamente 
cadastrado no o rga o ambiental competente e 
a exploraça o ser previamente declarada nele 
para fins de controle de origem. 

§ 3º As florestas vinculadas a  concessa o de 
credito de reposiça o florestal somente 
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podera o ser exploradas apo s pre via 
autorizaça o do NATURATINS. 

Capítulo XII – Do Programa de Apoio e 
Incentivo { Silvicultura 

Art. 61. Para os projetos aprovados nos 
termos desta Lei, que tenham como objetivo a 
instalaça o, ampliaça o, diversificaça o ou 
modernizaça o de atividades relacionadas ao 
setor silvicultural, ale m dos benefí cios 
previstos na legislaça o tributa ria, o Estado 
pode: 

I – doar ou conceder o uso de imo veis; 

II – conceder subvença o econo mica para 
aquisiça o de terrenos, locaça o durante a fase 
pre -operacional e realizaça o de obras de 
infraestrutura; 

III – construir ou ampliar condomí nios e 
distritos industriais, tecnolo gicos e de 
inovaça o, em parceria com os municí pios; e 

IV – executar obras de infraestrutura, para 
fins de instalaça o, ampliaça o, diversificaça o 
ou modernizaça o de atividades pela empresa 
beneficia ria, que compreendera  a 
terraplenagem de terrenos, abertura de ruas 
e sua pavimentaça o, colocaça o de meio-fio, 
instalaça o, adequaça o e transfere ncia das 
redes de energia ele trica de alta e baixa 
tensa o, hidra ulica, pluvial, cloacal, de 
telecomunicaço es e demais obras e serviços 
necessa rios ao adequado funcionamento dos 
empreendimentos. 

§ 1º Na hipo tese do inciso I do caput deste 
artigo, os respectivos instrumentos de 
formalizaça o dos benefí cios contera o cla usula 
resoluto ria do contrato e do domí nio do 
imo vel, com reversa o do bem ao patrimo nio 
pu blico, caso haja descumprimento de 
qualquer das condiço es estabelecidas nesta 
Lei e em sua regulamentaça o. 

§ 2º Os instrumentos de formalizaça o das 
subvenço es econo micas e dos incentivos 
previstos nos incisos II a IV do caput deste 
artigo devem conter cla usula indenizato ria, 
caso haja descumprimento de qualquer das 
condiço es estabelecidas nesta Lei e em sua 
regulamentaça o.  

§ 3º Os benefí cios previstos nos incisos II, III e 
IV do caput deste artigo podem ser 
operacionalizados por meio de operaço es de 
cre dito realizadas com instituiço es 
financeiras oficiais ou de recursos do Fundo 
Estadual de Florestas. 

§ 4º Para os fins do disposto no caput deste 
artigo, consideram-se como atividades 
relacionadas ao setor silvicultural: 

I – fabricaça o de celulose e papel; 

II – siderurgia a carva o vegetal; 

III – paine is de madeira industrializada; 

IV – madeira processada mecanicamente; 

V – setor moveleiro; 

VI – atividades relacionadas a  extraça o e 
beneficiamento de PFNM. 

Art. 62. Para obtença o dos benefí cios, os 
empreendimentos de que trata o Art. 61 desta 
Lei devem observar os seguintes requisitos: 

I – gerar, no mí nimo, o valor do quantum 
recebido a tí tulo dos incentivos previstos no 
Art. 61, incisos I a IV, desta Lei, em 
incremento de arrecadaça o do Imposto sobre 
Operaço es Relativas a  Circulaça o de 
Mercadorias e sobre Prestaço es de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicaça o (ICMS), em ate  8 (oito) 
anos, contados: 

a) do iní cio da atividade da(s) empresa(s) 
beneficia ria(s), quando se tratar da instalaça o 
de novos empreendimentos; e 

b) da ampliaça o, diversificaça o e 
modernizaça o, em caso de empreendimento 
ja  existente; 

II – incrementar os ní veis de tecnologia e 
competitividade da economia estadual; 

III – contribuir para o desenvolvimento 
sustenta vel do meio ambiente, para a 
desconcentraça o econo mica e espacial das 
atividades produtivas e para o 
desenvolvimento local e regional; 

IV – assumir a obrigaça o de iniciar a 
construça o, ampliaça o, diversificaça o ou 
modernizaça o do empreendimento no prazo 
ma ximo de 1 (um) ano, a contar da data de 

 120 



 

 

39 

 

obtença o de todas as licenças e autorizaço es 
legais necessa rias ao iní cio dessas atividades; 

V – assumir a obrigaça o de dar iní cio a s 
atividades nos prazos previstos em 
cronograma de execuça o; 

VI – assumir a obrigaça o de manter a 
destinaça o do imo vel no desenvolvimento da 
atividade principal e o exercí cio da mesma, 
pelo prazo de 2 (dois) anos apo s o evento do 
incremento da arrecadaça o de que trata o 
inciso I deste artigo; e 

VII – assumir a obrigaça o de indenizar o 
Estado pelos dispe ndios incorridos na 
concessa o dos incentivos previstos no art. 61, 
incisos I a IV, desta Lei, nas seguintes 
situaço es: 

a) mudança ou cessaça o da atividade 
principal sem pre via autorizaça o do o rga o 
competente, exceto se a mudança ou cessaça o 
da atividade principal: 

1. for decorrente de fatores supervenientes 
excepcionais ou imprevisí veis, estranhos a  
vontade das partes, que alterem 
fundamentalmente as condiço es de 
exploraça o do empreendimento; 

2. for decorrente de omissa o ou atraso de 
provide ncias a cargo da Administraça o 
Pu blica; ou 

3. ocorrer apo s o decurso do prazo de 2 (dois) 
anos do evento do incremento em 
arrecadaça o de que trata o inciso I do caput 
deste artigo; 

b) alienaça o a qualquer tí tulo, sem pre via 
autorizaça o do o rga o competente, do bem 
imo vel adquirido mediante concessa o dos 
incentivos referidos nos incisos I a IV do 
caput do Art. 61 desta Lei, ressalvadas as 
hipo teses de: 

1. constriça o judicial requerida por terceiros 
e antes de decorrido o prazo previsto no 
inciso VI deste artigo; ou 

2. alienaça o apo s o decurso do prazo de 2 
(dois) anos do evento do incremento em 
arrecadaça o de que trata o inciso I do caput 
deste artigo; e 

c) na o cumprimento das obrigaço es 
assumidas pela(s) empresa(s) beneficia ria(s), 
conforme termo de habilitaça o aprovado pelo 
o rga o competente. 

Art. 63. O o rga o competente estabelecera , por 
meio de regulamento, os crite rios de 
avaliaça o pre via para efeito de fixaça o dos 
para metros de que trata o inciso I do caput do 
Art. 62 e demais necessa rios a  
implementaça o do Programa. 

Art. 64. O estado devera  incentivar os projetos 
de fomento florestal. 

Capítulo XIII – Das Disposições 
Transitórias 

Art. 65. A ana lise da qualidade das florestas 
do Estado, em imo veis privados e terras 
pu blicas, dever ser baseada no Inventa rio 
Florestal devendo o mesmo ser atualizado em 
intervalo na o superior a 5 (cinco) anos. 

Para grafo u nico – O Estado estabelecera  
crite rios e mecanismos para uniformizar a 
coleta, a manutença o e a atualizaça o das suas 
informaço es e assegurara  para que as 
informaço es sejam compatí veis com a base do 
Inventa rio Florestal Nacional. 

Art. 66. A atividade de silvicultura, quando 
realizada em a rea apta ao uso alternativo do 
solo, e  equiparada a  atividade agrí cola para 
recebimento de incentivos e polí ticas pu blicas 
estaduais. 

Art. 67. O na o cumprimento das obrigaço es 
estabelecidas nessa Lei constitui-se infraça o 
administrativa passí vel de multa entre R$ 
100,00 (cem reais) a R$ 800,00 (oitocentos 
reais), por metro cu bico de mate ria-prima 
florestal extraí da, plantada ou consumida de 
forma na o autorizada, na o informada ou na o 
cadastrada, ou por hectare na o declarado, 
independentemente da aplicaça o de outras 
sanço es previstas na legislaça o vigente e da 
adoça o de outras medidas legais cabí veis. 

Para grafo u nico – Os valores citados no caput 
deste artigo sera o atualizados com base nas 
referencias do co digo tributa rio estadual. 
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Art. 68. A SEAGRO fomentara  a atividade de 
PFNM atrave s de elaboraça o de polí ticas 
pu blicas especí ficas para o Setor. 

Art. 69. O COEMA estabelecera  diretrizes para 
a aplicaça o dos recursos do Fundo Estadual 
de Florestas – FEF e acompanhara  sua 
execuça o.  

Art. 70. O COEMA deliberara  sobre propostas 
que tenham por objetivo: 

I – proibir ou limitar o corte das espe cies da 
flora raras, ende micas, em perigo ou 
ameaçadas de extinça o, bem como das 
espe cies necessa rias a  subsiste ncia das 
populaço es tradicionais, delimitando as a reas 
compreendidas no ato, fazendo depender de 
autorizaça o pre via, nessas a reas, o corte de 
outras espe cies;  

II – declarar qualquer a rvore imune de corte, 
por motivo de sua localizaça o, raridade, 
beleza ou condiça o de porta-sementes;  

III – estabelecer exige ncias administrativas 
sobre o registro e outras formas de controle 
de pessoas fí sicas ou jurí dicas que se dedicam 
a  extraça o, indu stria ou come rcio de produtos 
ou subprodutos florestais. 

Art. 71. O NATURATINS devera , num prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, elaborar o Manual 
de Recuperaça o de A reas Degradadas – 
MRAD, contendo as espe cies e principais 
te cnicas e me todos de recuperaça o de a reas 
degradadas a serem adotadas nos Programas 
de Regularizaça o Ambiental – PRA’s. 

Art. 72. O Poder Executivo devera  elaborar 
um Programa de pagamento por serviços 
ambientais destinado a incentivar boas 
pra ticas de manejo e recuperaça o de a reas 
degradadas e valoraça o dos ativos 
ambientais. 

Art. 73. Revoga-se a Lei Estadual 2.713/12 e 
outras disposiço es contra rias. 

Art. 74. Essa lei entra em vigor na data de sua 
publicaça o. 

 

Tocantins, xxx de xxx de 2014.  
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ANEXO II – INFORMAÇÕES SOBRE OS 
CURSOS DE CAPACITAÇÃO 

1. Palmas 

 Cultura do Eucalipto 

O curso de capacitaça o da cultura do 
eucalipto foi realizado em Palmas no dia 
8/Nov/2013, e contou com 18 participantes, 
como visto na tabela abaixo. 

Lista de Presença do Curso de Capacitação da 
Cultura do Eucalipto, em Palmas 

# Nome Instituição 

1 Jefferson Garcia  STCP 

2 Marilia Lopes dos Santos NATURATINS 

3 Celino Antão de Oliveira RURALTINS 

4 Marla Guedes Cordeiro Carvalho RURALTINS 

5 João Carlos Nolêto Ribeiro FAET 

6 Ary de Jesus Costa RURALTINS 

7 Fábio Lima da Silva RURALTINS 

8 Thalline Rodrigues da Silva RURALTINS 

9 Edmilson Rodrigues de Sousa AUTÔNOMO 

10 Wagner Sampaio Palhares Júnior SEAGRO 

11 Fernando Dorta SEAGRO 

12 Antônio Cassio Oliveira Filho SEAGRO 

13 Adriana B. Andrade SEMADES 

14 Marlon Rodrigues SEMADES 

15 Adriano Silva Pinto SEMADES 

16 Rogério Cavalcante Gonçalves AUTÔNOMO 

17 Saint Hunter Silva Marden AUTÔNOMO 

18 Dartagnan Gorniski  STCP 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto do curso de capacitaça o da cultura 
do eucalipto, realizado em Palmas, pode ser 
vista a seguir. 

Foto do Curso de Capacitaç~o da Cultura do 
Eucalipto, em Palmas 

 
Foto: STCP (2013). 

 Cultura da Seringueira 

O curso de capacitaça o da cultura da 
seringueira foi realizado em Palmas no dia 
11/Nov/2013, e contou com 19 participantes, 
como visto na tabela abaixo. 

Lista de Presença do Curso de Capacitação da 
Cultura da Seringueira, em Palmas 

# Nome Instituição 

1 Celino Antão de Oliveira RURALTINS 

2 Cristiano Sebastião de Oliveira AUTÔNOMO 

3 Marla G. C. Carvalho RURALTINS 

4 Marilia Lopes dos Santos NATURATINS 

5 Fernando Dorta SEAGRO 

6 João Carlos Nolêto Ribeiro FAET 

7 Edmilson Rodrigues de Sousa AUTÔNOMO 

8 Ary de Jesus Costa RURALTINS 

9 Wagner Sampaio Palhares Júnior SEAGRO 

10 Thalline Rodrigues da Silva RURALTINS 

11 Fábio Lima da Silva RURALTINS 

12 Adriana B. Andrade SEMADES 

13 Adriano Silva Pinto SEMADES 

14 Saint Hunter Silva Marden AUTÔNOMO 

15 Davi Susan Filho AUTÔNOMO 

16 Antônio Cassio Oliveira Filho SEAGRO 

17 Iris Salles Lellis AUTÔNOMO 

18 Jefferson Garcia  STCP 

19 Carlos Gomes da Paixão STCP 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

 Manejo/Extrativismo de Nativas 

O curso de capacitaça o de 
manejo/extrativismo de nativas foi realizado 
em Palmas no dia 13/Nov/2013, e contou 
com 14 participantes, como visto na tabela a 
seguir. 

Lista de Presença do Curso de Capacitação de 
Manejo/Extrativismo de Nativas, em Palmas 
# Nome Instituição 

1 Marilia Lopes dos Santos NATURATINS 

2 Celino Antão de Oliveira RURALTINS 

3 Cristiano Sebastião de Oliveira AUTÔNOMO 

4 Marla Guedes Cordeiro Carvalho RURALTINS 

5 Ary de Jesus Costa RURALTINS 

6 João Carlos Nolêto Ribeiro FAET 

7 Fernando Dorta SEAGRO 

8 Wagner Sampaio Palhares Júnior SEAGRO 

9 Antônio Cassio Oliveira Filho SEAGRO 

10 Fábio Lima da Silva RURALTINS 

11 Thalline Rodrigues da Silva RURALTINS 

12 Adriano Silva Pinto SEMADES 

13 Jefferson Garcia  STCP 

14 Eliana Pareja STCP 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 
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Uma foto do curso de capacitaça o de 
manejo/extrativismo de nativas, realizado em 
Palmas, pode ser vista abaixo. 

Foto do Curso de Capacitaç~o de Manejo/ 
Extrativismo de Nativas, em Palmas 

 
Foto: STCP (2013). 

2. Araguaína 

 Cultura da Seringueira 

O curso de capacitaça o da cultura da 
seringueira foi realizado em Araguaí na no dia 
8/Nov/2013, e contou com 21 participantes, 
como visto a seguir. 

Lista de Presença do Curso de Capacitação da 
Cultura de Seringueira, em Araguaína 

# NOME INSTITUIÇÃO 

1 Joaquim M. dos Reis Junior SEBRAE/SENAR 

2 Flávio Barbosa de Souza Pref. Araguaína 

3 Wagner P. da Silva RURALTINS 

4 Valéria Alves Inácio NATURATINS 

5 Grassumilda de F. R. Ferreira RURALTINS 

6 Edylson Machado de Alencar RURALTINS 

7 Greice da S. Ribeiro NATURATINS 

8 Orialle A. Carociolo Barbosa -- 

9 Nayanne de Moraes Wiziack SEMADES 

10 Igor M. de Oliveira  -- 

11 Alcir Savoine SEBRAE/SENAR 

12 Antonio Marcos Karaja  -- 

13 Jose Pereira Lima  -- 

14 Paulo Sérgio G. Costo SENAR 

15 Arlete Leite Lima  -- 

16 Danny Alexandre da Silva RURALTINS 

17 Daniel Ferreira da Silva RURALTINS 

18 Rudmar Mendes RURALTINS 

19 Francisco de Paula da S. Ramos RURALTINS 

20 Caroline Mayumi Takeuchi STCP 

21 Carlos Gomes da Paixão STCP 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto do curso de capacitaça o da cultura 
da seringueira, realizado em Araguaí na, pode 
ser vista na seque ncia. 

Foto do Curso de Capacitação da Cultura da 
Seringueira, em Araguaína 

 
Foto: STCP (2013). 

 Manejo/Extrativismo de Nativas 

O curso de capacitaça o de 
manejo/extrativismo de nativas foi realizado 
em Araguaí na no dia 11/Nov/2013, e contou 
com 19 participantes (lista de participantes 
abaixo). 

Lista de Presença do Curso de Capacitação de 
Manejo/Extrativismo de Nativas, em Araguaína 

# Nome Instituição 

1 Antônio Marcio da Silva SENAR 

2 Flávio Barbosa de Souza 
PREFEITURA DE 
ARAGUAÍNA 

3 Greice da S. Ribeiro NATURATINS 

4 Valéria Alves Inácio NATURATINS 

5 Wagner P. da Silva RURALTINS 

6 Francisco de Paula S. Ramos RURALTINS 

7 Edylson Machado de Alencar RURALTINS 

8 
Grassumilda de Fátima R. 
Ferreira 

RURALTINS 

9 Nayanne de Moraes Wiziack SEMADES 

10 Antonio Marcos Karaja  -- 

11 Alcir Savoine SEBRAE/SENAR 

12 Igor M. de Oliveira  -- 

13 Arlete Leite Lima  -- 

14 Daniel Ferreira da Silva RURALTINS 

15 
Danny Alexandre da Silva 
Ferrera 

RURALTINS 

16 Rudmar Mendes RURALTINS 

17 
Joaquim Morivaldo dos Reis 
Juior 

SEBRAE/SENAR 

18 Caroline Mayumi Takeuchi STCP 

19 Eliana Pareja STCP 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

124  



 

125 

 

Uma foto do curso de capacitaça o de 
manejo/extrativismo de nativas, realizado em 
Araguaí na, pode ser vista abaixo. 

Foto do Curso de Capacitaç~o de 
Manejo/Extrativismo de Nativas, em Araguaína 

 
Foto: STCP (2013). 

 Cultura do Eucalipto 

O curso de capacitaça o da cultura do 
eucalipto foi realizado em Araguaí na no dia 
13/Nov/2013, e contou com 19 participantes 
(vide abaixo). 

Lista de Presença do Curso de Capacitação da 
Cultura do Eucalipto, em Araguaína 

# Nome Instituição 

1 Edylson Machado de Alencar RURALTINS 

2 Antônio Marcos Karajá  -- 

3 Wagner P. da Silva RURALTINS 

4 Arlete Leite Lima  -- 

5 Valéria Alves Inácio NATURATINS 

6 Flávio Barbosa de Souza Prefeit. Araguaína 

7 Antônio Márcio da Silva SENAR 

8 Alcir Savoine SEBRAE/SENAR 

9 Grassumilda de F. R. Ferreira RURALTINS 

10 Francisco de P. da S. Ramos RURALTINS 

11 Igor Moreira de Oliveira  -- 

12 Daniel Ferreira da Silva RURALTINS 

13 Rudmar Mendes RURALTINS 

14 Danny Alexandre da Silva RURALTINS 

15 Greice da S. Ribeiro NATURATINS 

16 Nayanne de Moraes Wiziack SEMADES 

17 Caroline Mayumi Takeuchi STCP 

18 Joaquim M. dos Reis Jr. SEBRAE/SENAR 

19 Dartagnan Gorniski  STCP 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto do curso de capacitaça o da cultura 
do eucalipto, realizado em Araguaí na, pode 
ser vista a seguir.  

Foto do Curso de Capacitaç~o da Cultura do 
Eucalipto, em Araguaína 

 
Foto: STCP (2013). 

3. Gurupi 

 Manejo/Extrativismo de Nativas 

O curso de capacitaça o de 
manejo/extrativismo de nativas foi realizado 
em Gurupi no dia 8/Nov/2013, e contou com 
22 participantes. 

Lista de Presença do Curso de Capacitação de 
Manejo/Extrativismo de Nativas, em Gurupi 

# NOME INSTITUIÇÃO 

1 Valter Alves Batista  RURALTINS 

2 Saara Arruda Sousa SEMADES 

3 Sydvan Ribeiro Neves RURALTINS 

4 Stanley Bezerra Bandeira  NATURATINS 

5 Diego Félix Santos NATURATINS 

6 Washington Pereira G. Sales RURALTINS 

7 Adriana Cavenage Silva NATURATINS 

8 Gessimar Silvestre Alves RURALTINS 

9 Valter Gomes Silva RURALTINS 

10 Jose Valerio da Silva Filho RURALTINS 

11 Cesar Valadares Veras RURALTINS 

12 Adeuma Borges Asevedo SENAR 

13 Thais Antunes Marinho UFT 

14 Vanessa Ferreira Duarte UFT 

15 Shayani Fernandes Mota UFT 

16 Lucas Pazoliny B. Benício UFT 

17 Anderlon Vargas dos Santos  Pref. de Peixe 

18 Wallace de Melo Macedo RURALTINS 

19 Carlos E. Rodrigues Neres RURALTINS 

20 Percy Ribeira Suarez STCP 

21 Jehssycah da Silva Martins  UFT 

22 Eliana Pareja STCP 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 
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Uma foto do curso de capacitaça o de 
manejo/extrativismo de nativas, realizado em 
Gurupi, pode ser vista a seguir. 

Foto do Curso de Capacitaç~o de 
Manejo/Extrativismo de Nativas, em Gurupi 

 
Foto: STCP (2013). 

 Cultura do Eucalipto 

O curso de capacitaça o da cultura do 
eucalipto foi realizado em Gurupi no dia 
11/Nov/2013, e contou com 23 participantes. 

Lista de Presença do Curso de Capacitação da 
Cultura do Eucalipto, em Gurupi 

# Nome Instituição 

1 Valter Alves Batista RURALTINS 

2 Anderlon Vargas dos Santos Pref. Peixe 

3 Cesar Valadares Veras Siqueira RURALTINS 

4 Valter Gomes Silva RURALTINS 

5 Diego Félix Santos  NATURATINS 

6 Sydvan Ribeiro Neves RURALTINS 

7 Judite Pereira de Souza UNOPAR 

8 Washington Pereira G. Sales RURALTINS 

9 Saara Arruda Sousa SEMADES 

10 Jose Valerio da Silva Filho RURALTINS 

11 Wallace de Melo Macedo RURALTINS 

12 Shayani Fernandes Mota UFT 

13 Stanley Bezerra Bandeira NATURATINS 

14 Vanessa Ferreira Duarte UFT 

15 Thais Antunes Marinho UFT 

16 Lucas Pazolini Barros Benicio UFT 

17 Jehssycah da Silva Martins  UFT 

18 Leizi Espindola de C. Lima Pref. Araguaçu 

19 Marco Túlio Rafael de Paula Pref. Araguaçu 

20 Gessimar Silvestre Alves RURALTINS 

21 Carlos E. Rodrigues Neres RURALTINS 

22 Dartagnan Gorniski  STCP 

23 Percy Ribera Suarez STCP 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013).  

Uma foto do curso de capacitaça o da cultura 
do eucalipto, realizado em Gurupi, pode ser 
vista a seguir. 

Foto do Curso de Capacitaç~o da Cultura do 
Eucalipto, em Gurupi 

 
Foto: STCP (2013). 

 Cultura da Seringueira 

O curso de capacitaça o da cultura da 
seringueira foi realizado em Gurupi no dia 
13/Nov/2013, e contou com 24 participantes. 

Lista de Presença do Curso de Capacitação da 
Cultura da Seringueira, em Gurupi 

# NOME INSTITUIÇÃO 

1 Gessimar Silvestre Alves  RURALTINS 

2 Valter Gomes Silva RURALTINS 

3 Cesar Valadares Veras RURALTINS 

4 Sydvan Ribeiro Neves RURALTINS 

5 Washington Pereira G. Sales  RURALTINS 

6 Carlos E. Rodrigues Neres RURALTINS 

7 Leizi Espindola de C. Lima Pref. Araguaçu 

8 Marco Túlio Rafael de Paula Pref. Araguaçu 

9 Thais Antunes Marinho UFT 

10 Shayani Fernandes Mota UFT 

11 Lucas Pazolini Barros Benicio UFT 

12 Vanessa Ferreira Duarte UFT 

13 Alessandra Andrade Santos Pref. Sandolândia 

14 Anderson Vargas dos Santos  Pref. Peixe 

15 Valter Alves Batista  RURALTINS 

16 Saara Arruda Sousa SEMADES 

17 Jose Valerio da Silva Filho RURALTINS 

18 Diego Félix Santos  NATURATINS 

19 Judite Pereira de Souza Pref. Gurupi 

20 Jehssycah da Silva Martins  UFT 

21 Wallace de Melo Macedo RURALTINS 

22 Stanley Bezerra Bandeira NATURATINS 

23 Carlos Gomes da Paixão STCP 

24 Percy Ribera Suarez STCP 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013).  
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ANEXO III – SÍNTESE DA APOSTILA DE 
CAPACITAÇÃO NA CULTURA DO 
EUCALIPTO 

1. Introduç~o e Tecnologia de 
Produç~o de Mudas 

 Caracterizaç~o da Espécie 

O Eucalipto (Eucalyptus) e  um ge nero que tem 
sua origem na Oceania, se dividindo em cerca 
de 700 espe cies. No Brasil, foi implantada 
uma grande quantidade de espe cies puras 
(ver foto abaixo) trazidas principalmente da 
Austra lia. Devido a  eliminaça o de barreiras 
geogra ficas e cruzamentos controlados, ale m 
de seleço es diversas, existem hoje no Brasil 
mais de 1.400 espe cies e hí bridos de 
eucaliptos. 

Foto de Plantio de Eucalipto no Brasil 

 
Foto: STCP (acervo) . 

 Viveiros e Tecnologia de Produç~o de 
Mudas 

O Eucalipto e  geralmente plantado com o uso 
de mudas. Existem hoje disponí veis no 
mercado dois tipos de mudas de Eucalipto: de 
sementes e clonais (ver foto a seguir). A 
produça o de mudas por sementes decaiu nos 
u ltimos anos, devido a s vantagens de cultivo 
com mudas clonais, as quais se 
popularizaram. 

Contudo, a produça o de mudas de semente 
devera  ainda continuar existindo, para se 
manter a variabilidade gene tica do Eucalipto 
e quando se deseja cultivar alguma espe cie 
especí fica que ainda na o foi selecionada em 

ní vel de clone. Apesar de normalmente serem 
mais baratas e fa ceis de produzir, quando em 
campo as mudas de sementes apresentam 
uma variabilidade grande de crescimento, 
apresentando a rvores muito distintas umas 
das outras em um mesmo povoamento. 

Foto de Mudas de Eucalipto 

 
Foto: STCP (acervo) 

Ja  mudas clonais apresentam uniformidade 
de crescimento, criando um povoamento 
padronizado. A implantaça o de um viveiro 
clonal (vide foto a seguir) tem um custo muito 
superior ao de um viveiro por sementes, 
devido a  maior e mais moderna 
infraestrutura necessa ria. Contudo, o preço 
final da muda acaba viabilizando o 
empreendimento. 

Foto de Viveiro de Mudas Clonais de Eucalipto 

 
Foto: STCP (acervo). 

 Expediç~o e Transporte de Mudas 

Apesar do principal aspecto ao se selecionar 
mudas seja a sua gene tica, a qualidade da 
muda em si tambe m e  muito importante, pois 
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estara  diretamente relacionada ao í ndice de 
sobrevive ncia da nova floresta, e a futuras 
pra ticas de manejo. Em teoria, o tamanho da 
muda e  indiferente para o plantio. Quanto 
menor a muda, mais ra pida e  a adaptaça o da 
mesma a  a rea de plantio, mas tambe m maior 
e  a necessidade de cuidados com roçadas, 
capinas, formigas e demais pragas. 

Mudas de maior tamanho, por outro lado, 
apresentam dificuldades no transporte e 
plantio, e tambe m demoram mais a se 
adaptar ao novo terreno, mas reduzem 
consideravelmente os cuidados com 
manutença o. Com o passar do tempo, 
estabeleceu-se um tamanho ideal entre 20 e 
40 cm para mudas de eucalipto, por na o 
trazer problemas para transporte ou plantio, 
e sem grandes problemas para manutença o.  

A introduça o da tecnologia de tubetes (vide 
foto a seguir) teve ainda o impacto de fazer 
com que as mudas deste tamanho se 
tornassem mais leves e apresentassem uma 
resposta muito mais ra pida em campo, 
reduzindo ainda mais a necessidade de 
manutença o. Ale m disso, o transporte de 
mudas com tubetes tem a vantagem de 
preservar por mais tempo a muda. 

Foto de Tubetes sendo Preenchidos com 
Substrato 

 
Foto: STCP (acervo). 

2. Implantaç~o e Silvicultura 

 Planejamento do Plantio 

Antes de se executar o plantio, deve-se ter em 
mente alguns pre -requisitos ba sicos como 
orientaça o no planejamento do plantio. A 

destinaça o que se pretende dar a  madeira e  
uma informaça o muito importante, pois deve 
visar a  densidade e algumas pra ticas de 
manejo dos plantios. Algumas destinaço es 
requerem uma maior quantidade de madeira 
por hectare, e outras focam na qualidade da 
madeira produzida. Um plantio de eucalipto 
pode possuir diversas utilizaço es, tais como 
lenha, carva o, celulose, serrados, 
compensados, entre outros. Diante disso, 
justifica-se optar por espaçamentos iniciais 
mais densos, e efetuar desbastes (ou 
“raleios”) durante o ciclo da floresta. Alguns 
tipos de espaçamentos iniciais e ciclos de 
corte bastante utilizados sa o vistos a seguir. 

Espaçamentos Iniciais e Ciclos de Corte 
Utilizados no Cultivo do Eucalipto 

Opç~o 
Espaçamen-

to Inicial 
Desbastes e Corte Raso 

1 
3,0 x 3,0 m 
(1.110 
a rvores/ha) 

- Corte Raso aos 7 anos 

2 
3,0 x 3,0 m 
(1.110 
a rvores/ha) 

- 1º desbaste de 50% aos 7 
anos (550 a rvores/ha)  
- 2º desbaste de 50% aos 13 
anos (275 a rvores/ha) 
- Corte Raso aos 17 anos 

3 

1,5 x 1,5 m 
(4.440 
a rvores/ha) 
 

- 1º desbaste de 70% aos 3 
anos (1330 a rvores/ha) 
- 2º desbaste de 60% aos 7 
anos (530 a rvores/ha)  
- 3º desbaste de 50% aos 13 
anos (265 a rvores/ha) 
- 4º desbaste de 60% aos 17 
anos (106 a rvores/ha) 
Corte Raso aos 22 anos. 

4 
2,0 x 2,0 m 
(2.500 
a rvores/ha) 

- 1º desbaste de 50% aos 4 
anos (1.250 a rvores/ha) 
- 2º desbaste de 60% aos 7 
anos (500 a rvores/ha)  
- 3º desbaste de 50% aos 13 
anos (250 a rvores/ha) 
- Corte Raso aos 17 anos. 

5 
4,0 x 4,0 m 
(625 
a rvores/ha) 

- 1º desbaste de 50% aos 10 
anos (310 a rvores/ha)  
- 2º desbaste de 50% aos 15 
anos (155 a rvores/ha) 
- Corte Raso aos 22 anos. 

Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

Espaçamentos maiores fazem com que a 
densidade de a rvores por hectare seja menor. 
Este tipo de espaçamento tem um custo mais 
baixo de implantaça o e visa produça o de 
volume individual (madeira para serrados e 
compensados). So  que possui um maior custo 
de manutença o, principalmente com roçadas. 
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Espaçamentos menores geram maior 
densidade de a rvores. Possuem custo mais 
alto de implantaça o, mas menor custo de 
manutença o. Visa uma maior produça o de 
volume total (madeira para lenha, carva o, 
celulose). 

 Estradas e Aceiros 

Definido o espaçamento e o ciclo de corte da 
floresta, deve-se verificar a a rea de plantio 
para o planejamento das estradas e aceiros, 
que possuem um forte impacto nos custos de 
extraça o da madeira. A largura ma xima de um 
talha o esta  diretamente relacionada a  
dista ncia ma xima de arraste, ou seja, quantos 
metros uma a rvore devera  ser arrastada ate  a  
beira da estrada mais pro xima para ser 
carregada. A dista ncia ma xima de arraste e  o 
ma ximo que se pode permitir que a a rvore 
seja arrastada sem prejudicar te cnica ou 
financeiramente a extraça o.  

Essa dista ncia varia muito com a tecnologia 
de arraste que quer se empregar e tambe m 
com a declividade do terreno. O valor ma ximo 
estabelecido para os melhores equipamentos 
e para terrenos planos e  de 150 metros. Com 
isto, a dista ncia ma xima entre duas estradas 
deve ser sempre de no ma ximo 300 metros. 

Terrenos mais inclinados ou arraste com 
equipamentos pouco evoluí dos (junta de bois, 
por exemplo), fazem com que a dista ncia 
ma xima de arraste caia para valores bem 
mais baixos, de no ma ximo 50 metros. 
Contudo, a divisa o entre talho es na o precisa 
ser feita por estradas – um simples aceiro e  
suficiente (vide foto a seguir). 

A diferença entre estradas e aceiros e  ba sica: 
as estradas devem ter 100% do seu leito 
transita vel e possibilidade de tra fego durante 
todo o ciclo da floresta, enta o devem receber 
um melhor acabamento e planejamento.  

Ja  a principal funça o do aceiro e  impedir a 
continuidade de um eventual ince ndio, e 
permitir transito ra pido entre uma estrada e 
outra durante tratos culturais ou combate a 
ince ndio. Deve ter pelo menos 60% do seu 
leito transita vel, mas na o necessariamente 
precisa ter acabamento perfeito. 

Foto de Estrada na Beira de um Talh~o Florestal 

 
Foto: STCP (acervo). 

Considerando que a maior parte dos 
ince ndios florestais no Brasil inicia-se por 
queimadas em a reas vizinhas a plantios 
florestais, e  interessante que todo o plantio 
seja circulado por aceiros de ate  15 metros de 
largura, dificultando a travessia de fagulhas. 
Nas a reas internas, os aceiros podem ser 
menores, entre 4 a 5 metros de largura, e a 
cada quatro ou cinco talho es um aceiro mais 
largo, com 10 metros. 

Entretanto, como a implantaça o e 
manutença o de estradas e aceiros possui um 
alto custo financeiro, recomenda-se que a 
a rea ma xima ocupada por estradas e aceiros 
na o exceda 5% do total da propriedade.  

Durante o planejamento, tambe m e  
importante estabelecer os talho es com seu 
maior comprimento no sentido norte/sul 
(ma ximo de 1.000 metros), e aceiros internos 
no sentido leste/oeste, fazendo com que os 
talho es tenham no ma ximo 300 metros de 
largura. Isso fara  com que os aceiros tenham 
maior insolaça o, e consequentemente 
menores problemas com a gua. 

 Limpeza do Terreno 

A limpeza do terreno e  a operaça o mais 
dra stica na implantaça o de qualquer cultura 
florestal. Pore m e  necessa ria sempre que se 
esta  implantando novo povoamento e so  e  
dispensa vel caso esteja se convertendo 
pastagem ou lavoura em silvicultura.  
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 Preparo para o Plantio 

O plantio em si e  a operaça o mais simples e 
tambe m a mais importante de todo o 
processo. Para que o eucalipto tenha bom 
desenvolvimento ele deve ter liberdade de 
crescimento de raí zes ate  uma profundidade 
aproximada de 2 metros. Solos com 
profundidades menores sa o limitantes a  
cultura. Os me todos de plantio podem ser 
mecanizados, parcialmente mecanizados ou 
manuais. O uso de mais ou menos 
equipamentos mecanizados devera  ser 
avaliado levando-se em conta a topografia do 
terreno e os recursos disponí veis na regia o. 

A fase do crescimento inicial do eucalipto e  a 
mais importante. Primeiro, por ser 
justamente quando a cultura se implanta no 
terreno, definindo sua sobrevive ncia e 
sucesso futuro. Segundo, porque quanto mais 
ra pido o crescimento nesta fase, mais ra pido 
ocorrera  o fechamento de copas, sombreando 
assim todo o terreno e permitindo um 
cuidado menor com roçadas e capinas. 
Quanto menos compactado o solo, maior a 
facilidade de crescimento das raí zes e de 
absorça o de a gua. Por isto, uma das 
operaço es consideradas fundamentais antes 
do plantio e  o uso de escarificadores ou 
subsoladores (vide foto abaixo). Estes 
equipamentos revolvem o solo em linhas, o 
que facilita tambe m a definiça o da linha de 
plantio. 

Foto da Atividade de Subsolagem para o Plantio 
de Eucalipto 

 
Foto: STCP (acervo). 

Em terrenos inclinados e de difí cil 
mecanizaça o, pode ser realizado o 

revolvimento de covas com um trado 
meca nico movido por motor dois tempos, ou 
ainda um trado hidra ulico acoplado a um 
pequeno trator. Em todas as situaço es, o 
revolvimento deve atingir profundidades de 
40 a 100 cm.  

 Calagem e Adubaç~o 

O foco da adubaça o e calagem em eucaliptos e  
sempre a cova e seus arredores, e nunca a 
a rea total. No momento que as raí zes saí rem 
do espaço da cova, que ocorre a partir do 24º 
me s de plantio, as a rvores ja  devem ter 
iniciado a ciclagem de nutrientes. 
Costumeiramente se trabalha com tre s 
operaço es: (i) calagem, cujo perí odo ideal e  
de ate  dois meses antes do plantio; (ii) 
adubaça o de base, onde se corrigem 
deficie ncias nutricionais do solo, realizada 
antes do plantio; (iii) adubaça o de cobertura, 
onde se aplicam nutrientes que estimulam o 
crescimento inicial da planta, ocorrendo ate  o 
24º me s apo s o plantio. 

A calagem, assim como a adubaça o de base, 
costuma ser planejada apenas nas covas, ou 
no caso de plantio mecanizado, junto aos 
sulcos da escarificaça o. O objetivo da calagem 
em culturas florestais esta  mais para elevar o 
teor de Ca e Mg do que necessariamente 
elevar o pH, apesar de que este efeito tambe m 
seja bene fico.  

Foto de Operaç~o Mecanizada de Calagem e 
Adubaç~o na Cova 

 
Foto: STCP (acervo). 

Algumas empresas costumam utilizar ale m de 
calca rio tambe m gesso para calagem – ele 
aumenta na o so  Ca e Mg como tambe m o 
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enxofre no solo, ale m de ser importante na 
conservaça o de a gua.  

A adubaça o de base e  normalmente aplicada 
no momento do sulcamento (vide foto a 
seguir), a s vezes junto com o calca rio, e leva 
altas doses de fosfato. Nutrientes como N, K e 
Boro sa o incorporados tambe m, em menor 
quantidade. 

Combate a Formiga 

A principal praga que atinge os plantios de 
eucalipto sa o as formigas cortadeiras. 
Felizmente ja  existem inu meras substa ncias 
eficazes contra estes insetos. As formigas 
cortadeiras dividem-se entre os ge neros Atta 
(Sau vas) e Acromyrmex (Quenque ns). A foto a 
seguir mostra um formigueiro de sau va em 
um plantio de eucalipto. Atualmente a forma 
mais eficiente de combate a s formigas 
cortadeiras e  atrave s da utilizaça o de iscas 
granuladas. O primeiro combate se da  ate  2 
meses antes da limpeza da a rea, e deve 
continuar ate  o 3º ano do plantio. 

Foto de Formigueiro em um Plantio de Eucalipto 

 
Foto: STCP (acervo). 

 Outras Pragas 

Outras pragas que podem acontecer, mas sa o 
muito menos frequentes, sa o o ataque de 
cupins e de gafanhotos. Usualmente na o se faz 
prevença o contra estes insetos a na o ser que a 
regia o tenha algum histo rico de ataque dos 
mesmos. Existem relatos raros de ataques por 
outras pragas, como lagartas, percevejos, 
besouros, entre outros. Contudo, sa o ta o 
pouco frequentes que na o se costuma tomar 
medidas preventivas. 

 Tratos Culturais 

– Coroamento 

O coroamento e  uma pra tica utilizada para 
reduzir a matocompetiça o e ao mesmo tempo 
reduzir o custo com roçadas. Consiste na 
capina manual ou quí mica de um cí rculo de 
0,8 a 1,2 m ao redor da muda. No caso do 
coroamento manual (vide foto a seguir), 
utilizam-se enxadas deixando o solo 
totalmente exposto, com a muda no centro. 
Isto pode ser realizado em qualquer e poca do 
cultivo, mas os melhores resultados sa o 
quando executada algumas semanas apo s o 
plantio.  

Foto de Operaç~o de Coroamento Manual 

 
Foto: STCP (acervo). 

O coroamento quí mico e  feito entre um dia e 
duas semanas antes do plantio. Neste ponto, a 
escarificaça o ou coveamento ja  deve ter sido 
realizado e as primeiras gramí neas ja  devem 
estar em franco crescimento. Com a aplicaça o 
do herbicida, as ervas ira o amarelar e se 
extinguir, tornando fa cil tambe m a localizaça o 
do ponto de plantio. 

– Capinas 

As capinas podem ser manuais ou quí micas. 
Quando manuais, normalmente sa o aplicadas 
apenas a uma faixa ou linha de mudas, e na o a  
a rea total, devido ao custo de ma o de obra e a 
dificuldade de se executar uma capina manual 
em grandes a reas. Quando a capina e  quí mica 
utiliza-se herbicidas pre  e po s-emergentes 
aplicando-se a  totalidade da a rea ou apenas a 
algumas linhas.  
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– Roçadas 

As roçadas podem ser manuais, parcialmente 
meca nicas ou meca nicas. Para roçadas 
manuais, e  muito utilizada a foice. Ja  a roçada 
parcialmente mecanizada se da  com 
roçadeiras costais movidas a motores dois 
tempos. Tem a vantagem de fazer a limpeza 
ate  bem pro ximo das mudas, provocando 
poucos danos, podendo ser utilizada em 
qualquer espaçamento. Roçadas mecanizadas 
sa o aplicadas geralmente em espaçamentos 
grandes, com pelo menos a entrelinha maior 
ou igual a 3 metros. Consiste em uma 
roçadeira acoplada a um trator, que percorre 
toda a a rea. A roçada meca nica e  ra pida e 
costuma ter baixo custo. 

 Tratos Silviculturais 

– Poda 

A poda tem como principal funça o produzir 
madeira livre de no s. A execuça o ou na o de 
podas depende do manejo dado a  floresta. 
Esta e  recomendada para aumentar o valor da 
madeira quando manejada para serraria ou 
laminaça o. A poda deve ser realizada no 
perí odo de repouso vegetativo ou de menor 
crescimento das a rvores.  

A 1ª poda e  realizada quando o dia metro 
me dio de colo atinge 10 cm. Nesta se retiram 
todos os galhos da a rvore ate  uma altura de 2 
metros, ou ate  50% de sua altura. A 2ª poda e  
realizada quando o dia metro me dio das 
a rvores, a uma altura de 2 metros, alcançar 8 
cm. Quando o plantio atingir esta marca, 
pode-se efetuar a retirada dos galhos 
existentes entre 2 e 4 metros de altura. 
Eventuais 3ª e 4ª podas podem ser realizadas 
utilizando os mesmos crite rios. Contudo, a  
medida que a poda vai ficando mais alta, 
torna-se uma operaça o mais cara pela 
dificuldade de ser executada.  

– Desbastes 

O desbaste e  a eliminaça o de algumas a rvores 
em um povoamento, com o objetivo de 
direcionar recursos como a gua, luz e 
nutrientes para as a rvores remanescentes. 
Quanto mais denso o plantio inicial, maior o 
nu mero ou a intensidade de desbastes que 

devem ser realizados. O desbaste pode ser de 
forma seletiva ou sistema tica. Para o desbaste 
sistema tico sa o derrubadas linhas inteiras de 
plantio (vide figura esquema tica a seguir), 
independente da qualidade das a rvores. Uma 
intensidade de desbaste de 25%, por 
exemplo, significa a eliminaça o de 1 a cada 4 
linhas de plantio. Este sistema tem a 
vantagem de criar ramais internos na floresta, 
o que facilita o arraste da madeira, 
barateando seus custos. Contudo, arvores 
indeseja veis ainda se mantera o dentro da 
floresta. 

Figura Esquem|tica de Desbaste Sistem|tico 

 
Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

No desbaste seletivo, existe a escolha 
individual das a rvores a serem derrubadas 
(vide esquema na figura a seguir), 
selecionando-se aquelas menores e mais 
fracas para remoça o, respeitando apenas a 
intensidade de desbaste programada. 
Costuma ser mais dispendioso 
financeiramente, mas apresenta resultados 
melhores para o crescimento geral da floresta.  

Figura Esquem|tica de Desbaste Seletivo 

 
Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

De forma geral se opta por desbastes mistos. 
Em um desbaste de 50%, por exemplo, pode-
se realizar a extraça o de 25% das a rvores de 
forma sistema tica, e outros 25% de forma 
seletiva. Com isto e  possí vel aliar o baixo 
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custo do desbaste sistema tico com a 
qualidade do desbaste seletivo. 

3. Manejo e Colheita 

 Dendrometria 

A dendrometria e  a parte da cie ncia florestal 
que trata do estudo, pesquisa e 
desenvolvimento de me todos e te cnicas para: 
(i) determinaça o das dimenso es, volume e 
peso de a rvores; (ii) estudo da forma e das 
relaço es dendrome tricas ao ní vel da a rvore e 
do povoamento florestal; (iii) determinaça o 
da idade, crescimento e produça o da a rvore e 
da floresta. 

Dentre as varia veis mensura veis em uma 
a rvore e no povoamento florestal, o dia metro 
e  a mais importante. Constitui-se em uma 
medida ba sica e necessa ria para o ca lculo da 
a rea transversal, a rea basal, volume, 
crescimento e fatores de forma. A altura 
constitui-se em outra importante 
caracterí stica da a rvore que pode ser medida 
(vide a seguir foto de um equipamento para 
mediça o de alturas de a rvores) ou estimada. 
Ela serve essencialmente para o ca lculo do 
volume e para o ca lculo de incrementos em 
altura e em volume.  

Foto de Instrumento Utilizado para a 
Mensuraç~o da Altura das Árvores 

  
Foto: STCP (acervo). 

A a rea basal deve ser entendida como a parte 
de uma a rea florestal ocupada pelos fustes 
das a rvores que compo em a floresta. Este 
termo refere-se ao grau de ocupaça o do 
terreno pelos fustes das a rvores. E  utilizada 
para predizer crescimento e produça o. 

O fator de forma e  definido como uma 
constante me dia para cada povoamento, que 
deve ser multiplicada pelo produto da a rea 
basal com a altura, para se ter o volume da 
a rvore em pe . A  medida que o fator de forma 
se aproxima de 1, mais cilí ndrica e  a a rvore. 

Estimar o volume das a rvores e , na maioria 
das vezes, a principal finalidade dos 
inventa rios florestais, em especial quando se 
trata de povoamentos destinados para fins 
comerciais. A mediça o de todas as a rvores de 
uma floresta com a finalidade de conhecer 
seus volumes e  uma tarefa impratica vel. Por 
isso, quase sempre, ela e  inventariada por 
amostragem. Uma parte da populaça o 
(amostra) e  medida, extrapolando-se as 
caracterí sticas dessa amostra para toda a 
floresta. Naturalmente, quanto mais 
representativa da floresta for a  amostra, 
melhores sera o as estimativas obtidas. 

 Invent|rio e Manejo 

O inventa rio e  um processo estatí stico de 
coleta de medidas dendrome tricas com o 
objetivo de se obter varia reis indiretas, 
permitindo uma melhor avaliaça o do 
crescimento e desenvolvimento da floresta. A 
varia vel mais buscada em um inventa rio e  o 
volume total de madeira, mas tambe m pode 
ser avaliado o crescimento da floresta. 

Existem diferentes maneiras para expressar o 
crescimento, podendo-se citar os segumtes. O 
incremento corrente anual (ICA) e  o 
crescimento ocorrido dentro do perí odo de 
um ano. O incremento me dio anual (IMA) 
expressa a me dia do crescimento total a certa 
idade da a rvore. O incremento perio dico (IP) 
expressa o crescimento em um perí odo de 
tempo determinado. O incremento perio dico 
anual (IPA) e  a me dia do crescimento da 
a rvore ou da populaça o florestal na varia vel 
dendrome trica considerada obtida a partir do 
incremento perio dico, se a escala temporal de 
mediça o e  em anos. Este conceito deve ser 
readequado a  nova escala temporal se esta for 
em semestres, meses, semanas, dias, etc. O 
IPA e  o que a a rvore cresceu em me dia de um 
determinado perí odo de anos. Por exemplo, o 
que a a rvore cresceu em 5, 10 ou 15 anos. O 
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ca lculo se baseia nos valores do iní cio e fim 
do perí odo, e o nu mero de anos. 

– Manejo 

O conceito de manejo para florestas plantadas 
esta  basicamente relacionado a  administraça o 
da floresta de modo a  mesma atingir o 
ma ximo de produtividade. Como uma 
ferramenta gerencial, utiliza os dados 
oriundos de inventa rio florestal para buscar 
padro es dentro de uma ou mais florestas 
plantadas. Criados os padro es, e  possí vel 
definir estrate gias e aço es especí ficas para 
cada a rea. Uma ferramenta de grande ajuda 
para isto e  o georreferenciamento, que 
permite a visualizaça o e tematizaça o de 
florestas. 

 Colheita 

O processo de colheita e  talvez um dos mais 
problema ticos de todo o cultivo florestal, 
devido a  facilidade de se perder dinheiro com 
operaço es mal planejadas ou conduzidas de 
forma errada. 

Como os equipamentos para colheita 
costumam ter custo elevado, uso restrito e 
necessidade de ma o de obra qualificada, e  a 
operaça o mais terceirizada em todo o 
processo de cultivo. Isto ocorre quando o 
produtor na o faz a opça o pela venda da 
madeira ainda em pe , o que livra de suas 
ma os a necessidade de preocupar-se com o 
corte. 

Podemos dividir a colheita em corte, arraste e 
carregamento, existindo operaço es 
intermedia rias como a estaleiragem, baldeio, 
desgalhamentos e seccionamento de toras. 

No Brasil a maior parte das operaço es de 
corte ainda e  realizada com motosserras, 
apesar do ra pido surgimento de 
equipamentos especí ficos para corte como 
harversters e feller-bunchers (vide foto a 
seguir).  

Para o arraste, no Brasil predomina o uso de 
tratores com guinchos. Em algumas regio es 
utiliza-se o arraste animal – a s vezes com 
juntas de bois, outras com cavalos.  

No arraste com trator e guincho, o trator pode 
entrar na floresta para retirar toras, mas 
quanto maior o deslocamento, maior o custo. 
Devido a isto, e  comum o trator ficar 
estaciona rio em alguma posiça o estrate gica e 
um cabo de aço ser levado manualmente ate  
as toras. Quanto mais distante o trator ficar 
das toras, maior a dificuldade do operador 
carregar o cabo de aço, pelo seu peso. 

Foto de um Feller-Buncher em Operaç~o de 
Colheita de Eucalipto 

 
Foto: STCP (acervo). 

O chamado Skidder (vide foto a seguir) e  um 
trator adaptado com braço meca nico para 
arraste de toras. Tem a vantagem de ser muito 
seguro para os operadores e executar sua 
funça o de forma bastante a gil. 

Para o carregamento da madeira e  comum 
ainda se encontrar muitas operaço es de 
forma manual, principalmente quando se 
trata de madeira fina ou lenha. Em a reas 
inclinadas tambe m eventualmente se 
encontra o carregamento de toras maiores 
manualmente, mas como e  um trabalho 
extremamente desgastante, esta  em franco 
declí nio. 

Em empresas de menor porte, o mais comum 
e  encontrar o carregamento com um 
equipamento chamado Munck, que nada mais 
e  que um braço meca nico acoplado ao 
caminha o. Tem a vantagem de ser muito 
pra tico e ser um equipamento com va rias 
utilizaço es diferentes.  
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Foto de um Skidder em Operaç~o de Arraste de 
Toras de Eucalipto 

 
Fonte: STCP (acervo). 

Ja  em a reas maiores e  comum o uso de 
tratores especí ficos, como a garra-meca nica 
acoplada em trator de esteiras (vide figura a 
seguir), e o chamado Forwarder, que e  que 
um trator auto carrega vel equipado com 
braço meca nico. O Forwarder pode ser usado 
ainda para o baldeio de madeira. 

Figura de uma Garra-Mec}nica em Operaç~o de 
Colheita de Eucalipto 

 
Fonte: STCP (acervo). 

Durante o planejamento de extraça o e  
importante definir a reas especí ficas onde a  
madeira sera  estocada – os estaleiros. Estes 
devem sempre estar a s margens de alguma 
estrada com boas condiço es de rodagem. 
Contudo, tambe m e  interessante definir a reas 
ou zonas de corte, principalmente quando se 
trabalha com motosserras. O motosserrista 
costuma derrubar e tambe m desgalhar as 
a rvores. As mesmas seguem enta o para uma 
a rea de corte ou para estaleiros, onde sera o 
seccionadas em toras. Se for possí vel o uso de 

algum trator auto carrega vel, e  possí vel 
permitir a criaça o de va rias zonas de corte. Se 
a opça o for por caminho es com Munck, o 
arraste deve ser ate  os estaleiros. 

4. Indústria e Mercado 

 Produtos e Segmentos 

A utilizaça o de madeira ocorre de diversas 
formas, e no Brasil a madeira de eucalipto 
tem crescido em importa ncia. O principal uso 
conhecido e  a produça o de celulose e papel. 
Estas commodities podem ser usadas na 
fabricaça o de diversos produtos tais como 
vestua rio, indu stria farmace utica, 
embalagens, livros, jornais e revistas, 
cadernos, apostilas, etc. O ramo sideru rgico 
tambe m consome grandes quantidades da 
madeira produzida. Esta madeira e  utilizada 
na forma de carva o, mas na o diretamente 
para a produça o de energia, pore m para o 
fornecimento de carbono para confecça o do 
chamado Ferro-Gusa. Este ferro e  o principal 
insumo para a fabricaça o do aço, o qual e  
utilizado em um grande nu mero de produtos 
que consumimos (eletrodome sticos, carros, 
outros). A produça o de energia vem 
ganhando destaque no cena rio nacional com a 
criaça o de va rias usinas termoele tricas e de 
cogeraça o.  Usos mais nobres, tais como na 
construça o civil, tambe m sa o relevantes. O 
eucalipto pode ser usado para itens simples, 
como escoras e ta buas para caixarias, ou 
ainda como pisos (vide foto a seguir), 
paredes, forros, caibros, vigas, portas e 
janelas.  

Foto de Linha de Produç~o de Pisos de Madeira 

 
Foto: STCP (acervo).  
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Tambe m existe todo um grande mercado para 
a produça o de mo veis e estofados dependente 
de madeira, e em grande parte, de madeira de 
eucalipto. E  possí vel construir casas inteiras 
(vide foto a seguir) com madeira de eucalipto. 

Foto de Casa Construída com Madeira de 
Eucalipto 

 
Foto: STCP (acervo). 

 Resultado Econômico 

O valor necessa rio para a implantaça o de um 
hectare de eucalipto tem enorme variaça o 
conforme os tratos silviculturais utilizados e 
tambe m com as manutenço es necessa rias. 

As operaço es mais dispendiosas na 
implantaça o sa o a limpeza e preparo do 
terreno. Caso na o seja necessa rio efetuar a 
limpeza, o custo inicial cai de forma dra stica. 
As roçadas e capinas tambe m tem custo 
expressivo, e apesar de necessa rias, devem 
ser aplicadas de modo parcimonioso.  

De modo geral o custo de implantaça o de um 
hectare de eucalipto gira em torno de R$ 
3.500 para o 1º e 2º ano. Em um ciclo de 7 
anos, estes primeiros anos equivalem a cerca 
de 70% do valor total.  

No que se refere ao resultado econo mico, um 
bom indicador e  a TMA (Taxa Mí nima de 
Atratividade), uma taxa de juros aplicada ao 
capital investido, e cujo valor final deve ser 
superado. A lo gica e  que qualquer um poderia 
aplicar seu dinheiro na poupança, por 
exemplo, e teria de forma muito segura um 
retorno de 6% ao ano. Algumas aplicaço es de 
baixo risco elevam este valor para cerca de 
10%, enta o e  justo que qualquer investimento 

tenha uma remuneraça o de no mí nimo estas 
taxas. 

O ciclo da floresta e  outro fator importante. 
Como trabalhamos com taxas de juros, um 
ano a mais ou a menos no corte pode 
transformar bastante os dados. Ale m disto, a 
estimativa de crescimento da floresta sempre 
e  dado pelo IMA (Incremento Me dio Anual) 
em volume/ha. Enta o se uma floresta ficar em 
pe  por um ano a mais antes de ser colhida, 
tambe m tera  um volume maior de madeira. 

O preço de venda da madeira e  fortemente 
influenciado pelo mercado, e com isto mesmo 
se criando uma estimativa para daqui a 7 
anos, por exemplo, a chance de erro e  grande.  

Para o caso do Tocantins, utilizou-se como 
informaço es ba sicas um IMA de 35 
m³/ha/ano, que e  condizente com os u ltimos 
inventa rios realizados, e que tem 
possibilidade de ser incrementada. A TMA 
escolhida foi de 9% a.a, com ciclo de 7 anos, e 
um preço de venda de R$ 40/m³ para a 
madeira em pe . 

Com estes dados, estima-se que a TIR (Taxa 
Interna de Retorno) seja de 23%. A TIR 
refere-se ao lucro lí quido percentual que sera  
gerado, o qual deve ser sempre superior a 
TMA. Sobre esta se calcula o VPL (Valor 
Presente Lí quido), neste caso de 
aproximadamente R$ 4.500 por hectare. 
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ANEXO IV – SÍNTESE DA APOSTILA DE 
CAPACITAÇÃO NA CULTURA DA 
SERINGUEIRA 

1. Caracterizaç~o da Espécie 

 História 

Os primeiros produtos da borracha natural da 
Amazo nia sa o datados de 1535. Seu uso 
econo mico se intensificou no final do se culo 
XIX, com a demanda por borracha 
aumentando significativamente com a 
expansa o da indu stria de pneus para 
automo veis nos Estados Unidos.  

As principais regio es produtoras de borracha 
eram os estados do Para  e Amazonas, 
utilizando a extraça o do la tex das 
Seringueiras (Hevea brasiliensis), vistas na 
foto a seguir, abundantes na regia o da 
Floresta Amazo nica. 

Foto da Árvore da Seringueira 

 
Foto: STCP (acervo). 

Esta ra pida expansa o da produça o de 
borracha atraiu grande quantidade de 
trabalhadores para a regia o, principalmente 
nordestinos. Na de cada de 1900 o Brasil era o 
maior produtor e exportador mundial de 
borracha.  

Pore m, na de cada de 1910, colo nias inglesas 
(Ceila o e Mala sia), e holandesas (Indone sia) 
passaram a produzir o produto em larga 
escala e a custos baixos, atrave s de plantios, 
fazendo com que a exportaça o da borracha 
brasileira despencasse. Era o fim do ciclo da 
borracha no Brasil.  

 Caracterizaç~o Geral 

Os principais nomes comuns da espe cie sa o 
seringueira, seringa, seringa-verdadeira, 
caucho, a rvore-da-borracha, seringueira-
preta (AC), seringueira-branca, seringueira-
rosada. Trata-se de uma planta lactescente de 
20-30 m de altura, com tronco de 30-160 cm 
de dia metro. Ocorre em toda a Regia o 
Amazo nica, na margem de rios e lugares 
inunda veis da mata de terra firme. Existem na 
floresta amazo nica pelo menos 11 espe cies de 
seringueira, todas do ge nero Hevea. As folhas, 
flores e frutos da Hevea brasiliensis podem ser 
vistos no desenho a seguir. 

Folhas, Flores e Frutos da Hevea brasiliensis 

 
Fonte: STCP (acervo). 

A seringueira tem sido cultivada nas regio es 
equatoriais e tropicais de diversos paí ses. As 
condiço es de clima e solo ideais sa o uma 
temperatura me dia anual acima de 22ºC, 
pluviosidade me dia anual de 1.200 a 2.500 
mm, solos permea veis e profundos, com pH 
o timo entre 4,0 e 5,5. 

Com o tempo descobriu-se que os plantios 
homoge neos de Seringueira tinham 
dificuldade em se desenvolver em a reas 
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sempre u midas. A ocorre ncia de uma estaça o 
seca com duraça o de 2 a 4 meses permite que 
na o ocorra o desenvolvimento do fungo 
chamado de “mal das folhas”, principal doença 
que atinge a Seringueira. No Brasil, os 
plantios esta o se expandindo principalmente 
em Sa o Paulo, Bahia, Mato Grosso, Espí rito 
Santo, Minas Gerais, norte do Parana , e 
Tocantins.  

2. Produç~o de Mudas 

Uma muda de boa qualidade e  importante 
para o bom desenvolvimento de um seringal. 
Sua produça o envolve uma se rie de fatores, 
como visto na seque ncia. 

 Jardim Clonal 

O Jardim Clonal e  a a rea onde se encontra as 
matrizes plantadas para a produça o de hastes 
para enxertia dos porta-enxertos de matrizes 
de plantas geneticamente superiores.  

A duraça o de um jardim clonal e  de 5 anos ou 
mais para a produça o de hastes maduras, 
para enxertia madura, e de ate  12 anos para a 
produça o de hastes verdes para a enxertia 
verde. Dependendo do clone, cada metro de 
haste conte m, em me dia, de 10 a 15 gemas 
utiliza veis. 

– Jardim Clonal para Produzir Hastes 
Maduras 

Figura Esquem|tica de Coleta de Haste 

 
Fonte: STCP (acervo).  

Na produça o de hastes maduras em um 
jardim clonal, as plantas devem apresentar 
somente uma haste no primeiro ano de idade. 
No segundo ano apo s a primeira coleta, 
devem desenvolver duas hastes por planta e a 
partir do terceiro ano cada planta pode 
produzir ate  quatro hastes (ver figura 
esquema tica anterior). 

– Jardim Clonal para Produzir Hastes Verdes 

Na produça o de hastes maduras em um 
jardim clonal, a primeira recepagem e coleta 
sa o feitas com idade de 10 a 12 meses para 
que desenvolvam de 4 a 5 brotaço es laterais. 
As hastes podem ser conservadas por tre s 
dias, desde que sejam colocadas em posiça o 
vertical num recipiente contendo 2-3 cm de 
a gua.  

Figura Esquem|tica de Jardim Clonal para 
Produç~o de Hastes Verdes 

 
Fonte: STCP (acervo). 

A figura esquema tica acima mostra um jardim 
clonal para produça o de hastes verdes: (a) 
planta apta para a produça o de hastes; (b) 
coleta das hastes que conte m borbulhas 
verdes; (c) preparo das hastes para enxertia 
em recipiente com a gua para conservaça o. 

 Instalaç~o e Localizaç~o 

O jardim clonal pode ser formado de tre s 
maneiras: (i) atrave s de plantio de sementes 
germinadas com realizaça o de enxertia verde; 
(ii) tocos enxertados oriundos de enxertia 
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verde ou madura; e (iii) transformaça o de 
viveiro de cha o em jardim clonal. 

O jardim clonal deve ser instalado pro ximo ao 
viveiro, para diminuir ao mí nimo a dista ncia 
de transporte das hastes.  

O espaçamento recomendado para borbulhas 
verdes e  de 1,0 x 1,0 m, comportando 10.000 
plantas por hectare e 1,5 m x 0,5 m para 
jardim clonal. 

 Embalagem e Transporte de Hastes  

Hastes maduras devem ter as extremidades 
impermeabilizadas com parafina derretida e 
acondicionadas em caixas de madeira ou 
papela o medindo 1,50 m x 0,50 m x 0,50 m. 

O local destinado a  sementeira deve estar 
pro ximo do local onde vai ser instalado o 
viveiro, e de uma fonte de a gua de fa cil acesso.  

As dimenso es de a rea para a sementeira 
dependem diretamente do tamanho do 
viveiro a ser formado.  

Foto de Sementeira de Seringueira 

 
Fonte: STCP (acervo). 

O substrato usado deve ser solto, arejado e 
com boa capacidade para retença o de 
umidade, como serragem curtida ou areia.  

Preparados os canteiros, colocam-se as 
sementes de forma que a parte mais afunilada 
da mesma fique fora da terra e em posiça o 
inclinada, formando um a ngulo de 45° com a 
horizontal, para facilitar a saí da da radí cula.  

A germinaça o inicia-se cerca de 10 dias apo s a 
semeadura; as pla ntulas no esta gio 4 
("palito"), vistos na figura abaixo, sa o 
transferidas para plantio no viveiro.  

Figura Esquem|tica de Sementes de Seringueira 
em Diferentes Est|gios de Germinaç~o 

 
Fonte: STCP (acervo). 

 Viveiros 

– Localização 

A escolha do local do viveiro e  feita baseada 
em tre s fatores essenciais: (i) tipo de solo; (ii) 
suprimento de a gua; e (iii) topografia. O solo 
deve ser preferencialmente profundo, bem 
estruturado, de textura me dia, com 
disponibilidade para constante suprimento de 
a gua. 

–  Tipos 

Existem basicamente tre s tipos de viveiros: (i) 
viveiros de campo; (ii) viveiros em sacos 
pla sticos; e (iii) viveiros mistos. 

O Viveiro de Campo deve ser instalado em 
uma a rea de fa cil acesso, de topografia plana, 
com solo bem drenado e livre de inundaça o. O 
solo deve ser arado e gradeado para facilitar o 
desenvolvimento do sistema radicular.  

O viveiro deve ser instalado em espaçamento 
de 60 x 15 cm em filas se xtuplas espaçadas de 
1,20 m entre si. Com este espaçamento, o 
nu mero inicial de plantas por hectare e  de 
63.000. 

Na instalaça o do Viveiro de Sacos Pla sticos, o 
solo deve ser terra de barranco, que na o 
conte m ervas daninhas, ou camada superficial 
do solo (ate  20 cm profundidade). 

Os sacos pla sticos devera o ser de material 
virgem, com 35-40 cm de altura, 20-25 de 
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largura e 0,2 mm de espessura, com 
capacidade de 9-10 kg de solo. O 
espaçamento ideal deve ser 0,8 a 1,0 m entre 
fileiras, sendo cada fileira composta por 2 
linhas de sacos pla sticos. 

Foto de Viveiro de Porta-Enxertos em Plantio 
Direto no Campo 

 
Fonte: STCP (acervo). 

A repicagem das pla ntulas da sementeira para 
os sacos pla sticos deve ser feita no esta gio de 
"palito", preferencialmente pela manha , ate  a s 
9 horas, ou apo s as 16 horas. 

No Viveiro Misto, ao iniciar a germinaça o, as 
pla ntulas devem ser transportadas em caixa 
de madeira contendo serragem umedecida e 
protegendo-as do sol. A repicagem deve ser 
feita em dias chuvosos ou nublados, e em dias 
de sol, nas primeiras horas da manha  ou ao 
cair da tarde. Em perí odo de estiagem 
acentuada, devem ser realizadas as irrigaço es 
necessa rias. 

Foto de Viveiro Misto 

 
Fonte: STCP (acervo). 

No iní cio, a erradicaça o das ervas daninhas 
mais pro ximas das pla ntulas deve ser manual 
(capinas). Com o crescimento das plantas, 

ocorre o controle natural das plantas 
daninhas.  

Devem ser feitos dois desbastes: (i) quando o 
porta-enxerto apresentar dois lançamentos 
maduros; e, (ii) pouco antes da enxertia. As 
plantas defeituosas e pouco desenvolvidas 
devem ser eliminadas. 

A calagem deve ser feita sempre que forem 
constatados í ndices de saturaça o de bases 
inferiores a 40%.  Caso ocorram deficie ncias 
de micronutrientes, notadamente zinco, 
mangane s e cobre, estas devera o ser 
corrigidas pela aplicaça o de adubos foliares. 

 Enxertia 

A enxertia marrom deve ser efetuada a partir 
de 10 a 12 meses de idade, quando os porta-
enxertos apresentarem cerca de 2 cm de 
dia metro a 5 cm de altura do solo.  

A enxertia verde possibilita o aproveitamento 
de porta-enxertos mais jovem e pode ser 
efetuada a partir de 7 a 8 meses apo s a 
repicagem, quando os mesmos possuem 
aproximadamente 1 cm de dia metro a 5 cm 
de altura do solo. Possibilita um melhor 
aproveitamento das gemas do jardim clonal e 
melhor pegamento da enxertia. 

Decorridos 21 dias apo s a enxertia, faz-se a 
primeira verificaça o do pegamento do 
enxerto. Apo s 7 dias, faz-se a segunda 
verificaça o. Concluí da esta pra tica, as mudas 
estara o aptas a  decapitaça o, que consiste na 
eliminaça o da parte ae rea dos porta-enxertos, 
possibilitando o desenvolvimento do enxerto. 

 Tipos de Mudas 

A muda de raiz nua e  aquela enxertada em 
condiço es de viveiro, na forma de toco, 
origina ria de um porta-enxerto, com a gema 
dormente ou entumecida. 

Na te cnica do toco parafinado, as mudas de 
raiz nua tem seu enxerto recepado a 60 cm de 
altura, e arrancadas do solo com o "quiau". 
Em seguida, e  realizada a toalete no sistema 
radicular, cortando a raiz pivotante com 60 
cm e as raí zes laterais com 1,0 cm, aparando-
se em seguida, com uma serra, a parte 
superior do toco logo acima do enxerto.  
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As mudas em sacos de pla stico te m tido uma 
aceitaça o cada vez maior, por apresentarem 
ní vel tecnolo gico mais avançado. Va rios 
me todos te m sido adotados para a formaça o 
de mudas de seringueira em sacos pla sticos. 
Nestas, os porta-enxertos sa o cultivados, 
enxertados e decepados em sacos de pla stico. 
Apo s o primeiro lançamento maduro, a muda 
estara  apta para o plantio. 

Ja  nas mudas de Toco Parafinado 
Transplantado para Sacos de Pla stico, os 
porta-enxertos sa o cultivados e enxertados 
em viveiros no campo.  

O cultivo da mudas em tubetes (vide foto 
abaixo) apresenta como vantagem o 
reaproveitamento da estrutura do viveiro, 
reduzindo seus custos nos anos seguintes. O 
tubete pla stico deve ter no mí nimo 15 cm de 
altura por 4 cm de dia metro interno na parte 
superior.  

Foto de Mudas de Seringueira em Tubetes 

 
Fonte: STCP (acervo). 

O tubete tambe m possibilita o uso de 
substrato vegetal, o que evita o uso da 
camada fe rtil do solo da a rea do viveiro e 
tambe m favorece a irrigaça o direcionada, 
evitando o desperdí cio de a gua, ale m de 
permitir pulverizaço es e enxertia durante a 
irrigaça o.  

A grande vantagem fica por conta da 
facilidade de manuseio das mudas, uma vez 
que na o sa o enterradas em sulcos no solo. 

O enraizamento verificado nas mudas 
produzidas nos tubetes e  muito superior 
a quele constatado da muda produzida em 
sacolas pla sticas enterradas no solo.  

As desvantagens dos tubetes sa o um alto 
investimento inicial, e a irrigaça o necessita de 
um controle mais efetivo. 

 Transporte de Mudas 

As mudas de seringueira sa o transportadas 
em caixas tipo K para que na o destorroem e 
na o prejudiquem o sistema radicular da 
muda, e em caminho es especí ficos para este 
fim (vide foto abaixo).  

Foto de Transporte de Mudas de Seringueira 

 
Fonte: STCP (acervo). 

3. Controle de Pragas e Doenças 

 Pragas 

O mandarova  Erinnys ello e  uma praga que 
consome, em pouco tempo, uma grande 
quantidade de folhas e pode causar grandes 
infestaço es. O controle dos mandarova s deve 
levar em conta o ní vel de infestaça o desde o 
controle manual em jardins clonais e viveiros, 
com a remoça o e destruiça o dos exemplares e 
dos seus ovos, ate  aplicaça o de defensivos 
agrí colas. 

Entre as formigas-cortadeiras predominam as 
quenque ns e as sau vas. As espe cies atacam a 
seringueira nas fases de viveiro, jardim clonal 
e nos primeiros anos do plantio definitivo. 
Existem va rios me todos de controle, 
incluindo meca nico (gradagem da a rea 
afetada), quí mico (iscas) e nebulizaça o 
(inseticidas). 

A mosca (percevejo) de renda e  um percevejo 
de pequeno porte (ate  5 mm de 
comprimento). O percevejo suga as folhas da 
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planta, que caem precocemente. Surge em 
todas as fases do cultivo, provocando a 
reduça o da produça o de la tex e a queda 
precoce das folhas. Seu controle quí mico deve 
levar em conta o ní vel de infestaça o, a 
densidade populacional e o eventual 
desfolhamento. 

Algumas espe cies de coleo pteros (besouros) 
atacam os troncos e ramos das seringueiras e, 
podem levar a  morte as plantas jovens. O 
controle nos viveiros pode ser realizado 
manualmente, com a retirada e incineraça o 
das plantas afetadas. 

As lagartas surgem apenas em seringais 
cultivados em a reas antes ocupadas por 
pastagens, e seu controle se assemelha ao dos 
besouros. 

 Doenças 

As doenças ocorrem na fase de viveiro, na 
implantaça o e na fase adulta do seringal. Nas 
te cnicas de cultivo de mudas em sacolas 
pla sticas ou mudas enterradas diretamente 
no solo (raiz nua), as sementes e as pla ntulas 
sa o expostas a va rios fungos presentes no 
solo, o que pode ocasionar doenças que 
provocam leso es e ate  a morte da planta. 

Alguns microrganismos contribuem para a 
reduça o do poder germinativo de sementes 
de seringueira, como alguns fungos 
patoge nicos. E  recomendado um tratamento 
preventivo com formulaça o a base de captan e 
tiabendazol. As pla ntulas podem ser atacadas 
por fungos, que levam a sua desidrataça o e 
morte.  

Seu controle e  realizado com pulverizaço es. A 
antracnose e  causada pelo fungo 
Colletotrichum gloesporioides que ataca tanto 
as folhas quanto os frutos da seringueira. Nos 
viveiros e jardins clonais pode levar ao 
desfolhamento e secamento da a rea atingida. 
No jardim clonal a doença provoca a morte 
das hastes, baixo descolamento de casca, ale m 
de reduzir o pegamento da enxertia. O 
controle da antracnose deve incluir pra ticas 
de remoça o e queima de galhos e ramos 
afetados. No viveiro e jardim clonal, o 
controle deve ser realizado atrave s de 
pulverizaço es.  

O Mal das Folhas (vide foto a seguir) e  a mais 
grave das doenças da seringueira. Este e  
causado por fatores clima ticos, com 
ocorre ncia principalmente em regio es com 
prolongado perí odo chuvoso e elevada 
umidade relativa do ar.  

E  causada pelo fungo Microcyclus ulei e 
provoca o desfolhamento prematuro em 
a rvores adultas, facilitando a incide ncia de 
outras doenças, podendo levar as plantas a  
morte. O seu controle se da  preferencialmente 
pelo melhoramento gene tico, cultivo em a reas 
de escape e, alternativamente, atrave s de 
pulverizaço es. 

Foto do Mal das Folhas 

 
Fonte: STCP (acervo). 

4. Implantaç~o do Seringal 

 Seleç~o da Área, An|lise e Correç~o do 
Solo 

A seringueira na o e  exigente por solos fe rteis, 
sendo recomendada para plantio ate  em solos 
degradados ou abandonados. Entretanto, 
devem ser evitados solos rasos, arenosos, 
encharcados ou alaga veis. Faz-se necessa rio 
realizar a ana lise do solo para determinar a 
eventual necessidade de correça o e adubaça o 
para reposiça o de nutrientes. Caso necessa rio, 
realizar a calagem e adubaça o. 

 Preparo do Solo e Plantio da Muda 

O plantio das mudas de seringueira pode ser 
direto, sem o preparo da a rea. Neste caso, 
pode ser empregado o uso de uma roçadeira 
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ou aplicaça o de herbicida apenas na linha do 
plantio. 

Na fase de preparo de a rea, e  necessa rio 
dividi-la em blocos, prevendo a construça o de 
estradas (carreadores), o tra fego de ma quinas 
e equipamentos, e a coleta do la tex.  

Recomenda-se plantios com espaçamento que 
permitam uma a rea u til de 18 a 21 m²/planta. 
Assim, o espaçamento ideal varia entre 2,70 a 
3,00 m entre plantas e 7,00 a 8,00 m entre 
ruas, com aproximadamente 500 plantas/ha.  

Determinado o espaçamento a ser utilizado 
entre ruas e plantas, as linhas de plantio da 
seringueira sa o demarcadas, o que pode ser 
feito com o uso de um trator e cordas com 
indicaça o destas medidas. 

Foto do Solo Preparado para o Plantio de 
Seringueira 

 
Foto: STCP (2013). 

Como regra geral, nenhum ponto do seringal 
deve ficar a mais de 450 metros de uma 
estrada trafega vel, prevendo a circulaça o de 
veí culos, ma quinas e implementos agrí colas, 
para facilitar o escoamento da produça o e o 
manejo do seringal. 

A te cnica de enxertia a campo possui 
limitaço es, como ma o de obra cara, uma vez 
que o enxertador percorre todas as linhas de 
cultivo para realizar a enxertia em cada muda.  

 Plantio Convencional 

A tabela abaixo apresenta as etapas de plantio 
de mudas de seringueira. 

 

Etapas de Plantio de Mudas de Seringueira 

# Etapa Procedimento 

1 
Distribuiça o 
de Mudas 

Distribuir mudas ao longo das 
ruas, suficientes para o plantio 
dia rio. 

2 
Aberturas de 

Covas 

Abrir as covas a  medida que o 
plantio vai sendo realizado, 
evitando deixa -las abertas, para 
na o deixar ressecar o solo. 

3 
Seleça o das 
Mudas 

Selecionar as mudas aptas para o 
plantio, descartando as 
despadronizadas. 

4 
Retirada da 
Embalagem 

Retirar a sacola pla stica somente 
no momento de coloca -las na 
cova, cortando uma lateral e a 
extremidade inferior, em seguida 
retire suavemente, para na o 
destorroar, expondo as raí zes. 

5 
Plantio da 
Muda 

Depositar a muda na cova com 
cuidado e utilizar somente a terra 
da superfí cie para incorporar 
adubos e fechar a cova, 
pressionando a terra aos poucos, 
ao redor da muda, para evitar a 
formaça o de bolso es de ar. 

6 
Abertura da 

Coroa 

Com o auxí lio de uma enxada, 
abrir uma coroa (reservato rio) ao 
redor da planta, com capacidade 
para reter 20 L de a gua. 

7 
Irrigaça o de 
Plantio 

Logo apo s o plantio irrigar a 
muda para a sedimentaça o do 
solo e eliminar bolso es de ar. 

8 
Irrigaça o 

Permanente 

Ate  o pegamento da muda, irrigar 
semanalmente, observando a 
umidade do solo, para fornecer, 
no mí nimo 20 L de a gua/semana. 

Fonte: STCP (2013). 

Pode ocorrer uma taxa de mortalidade de ate  
5% das mudas. Para tanto, e  recomendada a 
manutença o das mudas remanescentes 
encanteiradas e irrigadas, para o replantio. 

Existem va rios polí meros hidro retentores ou 
gel solu veis em a gua que, aplicados junto com 
a muda (ver foto a seguir), possuem a funça o 
de retença o de a gua e sua liberaça o gradativa. 

E  indispensa vel a irrigaça o das mudas logo 
apo s o plantio e ate  o seu pegamento. 
Entretanto, sa o poucos os seringais irrigados 
desde o plantio ate  o iní cio da produça o, pois 
nos experimentos ja  realizados na o se tem 
demonstrado acre scimo significativo na 
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produtividade, que compensem os custos 
mais altos com irrigaça o. 

Foto de Muda de Seringueira Plantada com Gel 

 
Foto: STCP (acervo) 

 Tratos Culturais 

A correça o do solo e  indispensa vel para a 
manutença o do seu equilí brio ecolo gico. A 
calagem e  determinada para elevar a 
saturaça o de bases da capacidade de troca de 
ca tions do solo a valores desejados. Ja  a 
adubaça o e  fundamental para a reposiça o de 
micronutrientes. 

A adubaça o verde e  uma te cnica milenar de 
cultivo atrave s da pra tica de manutença o de 
espe cies leguminosas forrageiras (soja, feija o, 
ervilha, etc.) para manter a cobertura vegetal, 
com a produça o de biomassa para ser 
incorporada no solo. 

Semelhante ao que ocorre no viveiro, no 
plantio a campo tambe m ha  necessidade de 
controle das ervas daninhas, que pode ser de 
forma quí mica ou meca nica.  

Tanto os controles quí micos, quanto o uso de 
enxadas, precisam de cuidado para na o 
atingir a planta. Na aplicaça o de herbicidas e  
recomendada a proteça o da muda de 
seringueira, que na o pode ser atingida. A 
maioria das variedades clonais de Seringueira 
cultivadas necessita de desbrota, como 
pra tica para a conduça o ou induça o da copa.  

A desbrota e  obrigato ria ate  a altura de 
abertura dos paine is (2,3 – 2,5 m) e 
facultativa ate  aproximadamente 5 m, o que 
permite um posterior aproveitamento da 

madeira de seringueira apo s a erradicaça o do 
seringal.  

A madeira de seringueira em geral possui cor 
amarelada ou tons de marrom claro ou 
amarelado. A densidade gira em torno de 
560-650 Kg/m³. E  utilizada na fabricaça o de 
mo veis, forros, assoalhos, pisos, esquadrias, 
caixotaria, paletes, chapas e paine is para a 
construça o civil, especialmente na 
modelagem de concreto armado. 

A escaldadura do caule e  um feno meno que 
ocorre nos esta gios iniciais de 
desenvolvimento da muda de seringueira. 
Este se relaciona com uma combinaça o de 
temperatura e umidade relativa do ar onde, 
em raza o de sua exposiça o prolongada aos 
raios solares, ocorre a escaldadura ou queima 
da casca, causando leso es graves que podem 
servir como porta de entrada para fungos e 
doenças.  

O controle e  realizado com a aplicaça o de uma 
calda bordalesa para evitar o surgimento de 
doenças fu ngicas. Outra forma de evitar este 
problema e  a adoça o de pra ticas silviculturais 
tais como o plantio na palhada, que protege o 
caule da planta, mante m a umidade do solo e 
aumenta a camada orga nica. 

5. Sangria 

A sangria e  a operaça o mais importante 
realizada num seringal, uma vez que esta  
diretamente ligada a  produça o final. Esta 
atividade consiste de diversas etapas, vistas a 
seguir. 

A avaliaça o consiste na identificaça o das 
a rvores prontas para a realizaça o da sangria, 
realizada quando as a rvores atingem 45 cm 
de circunfere ncia do tronco, altura de 1,30 m 
e espessura da casca igual ou acima de 6 mm. 

A marcaça o consiste na mediça o e marcaça o, 
com tinta, das a rvores com 45 cm ou mais de 
perí metro e 1,30 m de altura.  

A planilha e  uma folha de papel impressa 
onde se lançam as informaço es do seringal, 
que visa desenhar um "croqui" para facilitar a 
divisa o das tarefas para cada sangrador. 

A sangria ideal e  aquela que apresenta o 
menor consumo de casca e o menor custo de 
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produça o, com a maior produtividade. A 
maior produça o do la tex e  oriunda dos vasos 
pro ximos ao ca mbio, daí  a necessidade da 
sangria ser profunda, sem, no entanto, toca -lo. 

Foto da Sangria da Seringueira 

 
Fonte: STCP (acervo). 

Existem quatro tipos de cortes na sangria da 
seringueira: (i) espiral; (ii) meia espiral (mais 
usual em plantios); (iii) Em “V” (sistema 
amazo nico de sangria); (iv) Microcorte 
(retirada de pequenas porço es de casca de ate  
5 cm de comprimento). Na sangria da 
seringueira, podem ser utilizados va rios 
cortes ou apenas um, quando se esta  
realizando o balanceamento de painel.  

Geralmente e  utilizado um u nico corte em 
meia espiral, ou dois cortes em meia espiral. A 
direça o de corte indica o sentido que o corte 
deve ser realizado na a rvore. A freque ncia de 
sangria mais utilizada hoje e  a que apresenta 
um intervalo de sangria de 4 dias. A 
estimulaça o da a rvore e  a pra tica de aplicaça o 
de produtos quí micos na a rvore e  adotada 
para se obter um fluxo (escoamento) de la tex 
por um maior perí odo.  

A finalidade da abertura do painel e  preparar 
a a rvore para o iní cio da sangria. Deve ser 
realizada entre Fevereiro e Setembro.  

A marcaça o das geratrizes e  a primeira etapa 
na abertura do painel. Geratrizes sa o duas 
linhas verticais que dividem o tronco da 
a rvore em duas metades, a uma altura de 1,30 
m, nos chamadas “paine is de sangria”.  

A linha de corte e  uma marcaça o que se faz no 
tronco da a rvore, com o auxí lio da bandeira e 
do riscador, onde sera  realizada a abertura do 

painel. Essa marcaça o deve ter um a ngulo de 
37º em relaça o a  horizontal.  

A abertura do painel consiste em fazer um 
desbaste na casca da seringueira, logo acima 
da linha de corte, de modo que a faca se 
encaixe perfeitamente para a realizaça o da 
sangria. 

A colocaça o do equipamento de sangria (vide 
figura a seguir) nas a rvores com os paine is 
abertos sa o necessa rios para a coleta do la tex, 
evitando-se perdas na produça o. Os 
equipamentos utilizados sa o: (i) bica; (ii) 
arame para fixar a bica; e (iii) caneca.  

Foto de Equipamento de Sangria da Seringueira 

 
Foto: STCP (2013). 

A aplicaça o de fungicida consiste na aplicaça o 
de produtos fungicidas no painel de sangria, 
visando protege -lo contra doenças. O 
tratamento e  feito aplicando-se 
alternadamente uma calda de fungicidas 
especí ficos, num intervalo de 
aproximadamente 10 dias. 

Marcar o consumo de casca e  traçar no painel 
da sangria a quantidade de casca que devera  
ser consumida no me s. E  uma das operaço es 
mais importantes, pois dela dependera  a vida 
u til da a rvore, ale m de manter a correta 
inclinaça o do corte. Quanto maior for o 
consumo de casca, menor sera  o tempo de 
sangria dessa a rvore.  

A estimulaça o do painel consiste na aplicaça o 
de substa ncias quí micas no painel de sangria, 
que retardam o fechamento dos vasos 
produtores de la tex (laticí feros), prolongando 
a saí da de la tex e, consequentemente, 
aumentando a produça o por sangria.  
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Estimulaça o de chamada e  o nome dado a  
primeira estimulaça o apo s a abertura do 
painel, com a finalidade de reduzir o perí odo 
de amansamento (fase de adaptaça o da 
a rvore a  sangria) da a rvore.  

A execuça o da sangria consiste na pra tica de 
um corte na casca do tronco, para abrir os 
vasos laticí feros e permitir o escoamento do 
la tex. Por meio de um corte, contí nuo, de uma 
porça o superficial da casca (1,5 mm de 
largura), e  realizado o destamponamento dos 
vasos laticí feros, promovendo a saí da do 
la tex.  

A coagulaça o e  a transformaça o do la tex da 
forma lí quida para a forma so lida. A 
coagulaça o do la tex ocorre naturalmente na 
caneca, em me dia em 2 dias. No perí odo das 
chuvas, a coagulaça o e  realizada com a 
utilizaça o de a cido ace tico glacial.  

A coleta refere-se a  retirada da produça o, 
semanal ou quinzenalmente, do la tex 
coagulado das a rvores em sangria. O 
armazenamento do coa gulo deve ser feito em 
local sombreado, para se evitar a oxidaça o da 
borracha e guardado em locais limpos para 
evitar contaminaça o. O armazenamento da 
produça o deve ser feito em plataformas da 
altura da carroceria do caminha o de 
transporte, para facilitar o carregamento. 

 Identificaç~o de Doenças 

Os sintomas da antracnose do painel (vide 
foto abaixo) se iniciam por pequenas leso es, 
formadas na casca restante do corte de 
sangria, as quais aumentam de tamanho e 
ficam com o centro deprimido, resultando em 
pequenos cancros. Em paine is muito 
infectados, recomenda-se paralisar a 
atividade de extraça o de la tex, proceder a  
limpeza superficial da casca, por meio da 
raspagem da lesa o, e fazer a pulverizaça o com 
fungicidas. 

O mofo-cinzento e  causado por fungos, sendo 
comum nos cultivos de seringueira. Os 
sintomas observados no painel de sangria sa o 
um mofo cinza esbranquiçado caracterí stico. 
Nas plantas com sintomas da doença, deve-se 
parar a sangria, proceder a  limpeza das 

partes atingidas pelo pato geno, e trata -las 
semanalmente com fungicidas.  

O cancro-estriado do painel ocorre nos 
paine is de sangria de plantas em exploraça o. 
Caracteriza-se pelo surgimento, na casca, de 
pequenas a reas necro ticas (mortas), 
levemente descoloridas e deprimidas, que, 
gradativamente, associam-se entre si, 
provocando a morte dos tecidos em 
regeneraça o. E  importante o controle 
preventivo, efetuando a pulverizaça o do 
painel com fungicidas nos perí odos favora veis 
a  disseminaça o do pato geno e a  infecça o.  

Foto de Árvore com Antracnose do Painel 

 
Fonte: STCP (acervo). 

A enfermidade conhecida como seca do 
painel, ou "brown bast", caracteriza-se pela 
ause ncia da transpiraça o de la tex, seja atrave s 
de parte do corte de sangria ou atrave s de 
todo o seu comprimento. Para o controle 
dessa doença, deve-se demarcar a regia o seca 
do painel, efetuando-se cortes horizontais e 
verticais, do centro da regia o seca em direça o 
a s extremidades da a rea afetada, procurando 
isolar a a rea atingida, por meio de canaletas 
profundas nas laterais. 

Durante a estaça o seca, ocorre o 
desfolhamento total das a rvores de 
Seringueira (Julho-Agosto). No refolhamento, 
as a rvores utilizam suas reservas orga nicas e 
minerais para reconstituir em sua folhagem. E  
nessa fase que ocorre o descanso do seringal, 
onde na o se deve sangra -lo. 

 Balanceamento do Painel 

O balanceamento do painel consiste em 
alternar a sangria nos dois paine is abertos (A 
e B). Visa descansar o painel ja  sangrado, 
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evitando diminuiça o da produça o na a rea a 
ser sangrada. O balanceamento e  feito uma 
vez por ano, alternadamente, de modo a na o 
sangrar o mesmo painel por dois anos 
consecutivos. 

 DRC (Dry Rubber Content), ou 
Conteúdo em Borracha Seca 

O la tex, ao ser extraí do da seringueira, 
apresenta um conteu do de borracha seca 
entre 30 a 35%. Os restantes 65 a 70% sa o 
soro, proteí nas, sais minerais.  

Tambe m existem materiais que se agregam 
artificialmente, tais como areia, terra, folhas, 
ramos, cascas, pla sticos, madeira ou ferro, que 
sa o eliminados do la tex ou coa gulo durante o 
processo do beneficiamento.  

A expressa o DRC (Dry Rubber Content) e  o 
conteu do ou resultado de borracha seca. Este 
representa o teor de borracha contido no 
la tex ou no coa gulo. Por exemplo, para se 
obter 1,0 kg de borracha beneficiada a partir 
de coa gulos com um DRC me dio de 53%, sa o 
necessa rios 1,9 kg de la tex.  

Este indicador e  empregado na formaça o do 
preço do la tex ou do coa gulo, quando o valor 
final e  determinado na o pela quantidade 
inicialmente fornecida, mas pelo resultado da 
amostra ou do pro prio beneficiamento. 

6. Beneficiamento de Borracha 
Natural 

No seu esta gio in natura, o la tex coagulado 
apresenta desvantagens que impossibilitam o 
seu emprego como mate ria prima para os 
produtos finais. Somente com o 
beneficiamento (ver foto a seguir) que 
elimina as impurezas e a umidade, a borracha 
natural se torna apta para o armazenamento 
por longo prazo, o transporte e o emprego em 
diversos ramos da indu stria. 

O la tex extraí do pode ser preservado em 
estado lí quido, com o uso de anticoagulantes 
para produzir o la tex centrifugado ou 
concentrado; pode ser coagulado ainda no 
recipiente de coleta ou, alternativamente, 
pode ser enviado na forma lí quida para a 
unidade de beneficiamento onde e  

inspecionado, filtrado, tratado e coagulado 
para a produça o de borrachas especiais. 

Foto de Usina de Beneficiamento de L|tex 

 
Foto: STCP (acervo) 

Se for destinado a  fabricaça o de borracha 
so lida, apo s a coagulaça o quí mica ou 
esponta nea, o coa gulo e  armazenado em 
caixas pla sticas vazadas, mantidas de 
prefere ncia, sobre um estrado de madeira, 
para perder o excesso de soro.  

O beneficiamento de borracha natural 
consiste na seleça o, desintegraça o, 
homogeneizaça o, lavagem, calandragem, 
granulaça o, secagem, prensagem e 
embalagem em fardos e pode ser sintetizado 
apenas como a lavagem e secagem da 
borracha in natura. 

As linhas de produça o mais modernas 
empregam desintegradores e fragmentadores 
do coa gulo, preparando-o para o 
processamento de extrusoras/peletizadoras, 
substituindo a linha de calandras lavadoras 
que era utilizada no passado. Tanto no 
sistema de calandras lavadoras/ laminadoras, 
quanto extrusoras/ peletizadoras, o material 
e  fragmentado com granulometria ideal para 
o processo de secagem. 

O beneficiamento de borracha natural e  
classificado segundo o tipo de produto final 
desejado: (i) borracha so lida; ou (ii) borracha 
lí quida.  Para a produça o de borracha so lida 
(vista na foto a seguir), existem va rias 
classificaço es de produtos, a mais comum, em 
raza o do volume produzido, e  o GEB – 
Granulado Escuro Brasileiro, tipo 1, 
destinado, principalmente, a  indu stria 
pneuma tica e na fabricaça o de materiais para 
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a sua recuperaça o (reforma, remoldagem, 
ressolagem, etc.). 

Foto de um Bloco de Borracha Natural Sólida 

 
Fonte: STCP (acervo). 

Esta denominaça o GEB e  utilizada somente 
no Brasil, enquanto nos demais paí ses 
produtores a commodity e  identificada por 
Standard [Nome do paí s] Rubber, como STR, 
SMR, SIR, SVR, SCR, etc., onde a segunda letra 
identifica o paí s de origem: Taila ndia, Mala sia, 
Indone sia, etc. 

7. Mercado 

A seringueira e  a maior fonte de borracha 
natural, produto utilizado no transporte, 
indu stria e material be lico. Atualmente 
existem no mercado global mais de 40 mil 
artigos constituí dos de borracha natural.  

A produça o mundial de borracha natural em 
2012 foi de 11,3 milho es de toneladas. Os 
principais produtores eram Taila ndia (31%), 
Indone sia (27%), Mala sia (8%), I ndia (8%) e 
Vietna  (8%). No mesmo ano, o Brasil 
produziu 1,5% da produça o mundial. 

Os maiores consumidores de borracha 
natural em 2011 foram a China (33%), Unia o 
Europeia (11%), Estados Unidos (9%) e Japa o 
(7%).  

A indu stria de pneuma ticos consome quase 
3/4 da borracha natural produzida no mundo. 
O Brasil e  atualmente um grande importador 
de borracha natural. Em 2012, para um 
consumo total de 343 mil toneladas, quase 
63% foram importados (ver figura a seguir).  

Produç~o, Consumo e Importaç~o de Borracha 
Natural no Brasil 

 
Fonte: STCP (2013). 

Do total de borracha natural produzida no 
Brasil, Sa o Paulo participou com 53%, 
seguido de Mato Grosso (24%) e Bahia 
(13%). O Estado de Sa o Paulo possui 14 
milho es de hectares aptos a heveicultura. Os 
seringais paulistas sa o os mais produtivos do 
Brasil. 

8. Alternativa de Produtos 

A quantidade me dia de borracha natural na 
fabricaça o de pneuma ticos de automo veis 
(ver figura a seguir) e  de cerca de 20% (com o 
restante sendo borracha sinte tica), enquanto 
que para pneus de caminho es e  de 40%.  

Devido a  maior resiste ncia (e maior preço) da 
borracha natural com relaça o a  borracha 
sinte tica (produzida a partir de polí meros de 
petro leo) quanto mais exigido for o pneu, 
maior a proporça o de borracha natural. Por 
exemplo, pneus de avia o sa o produzidos com 
100% de borracha natural.  

Em alguns paí ses asia ticos tem-se explorado 
comercialmente a extraça o da madeira, 
quando o perí odo produtivo das a rvores se 
encerra (25 - 30 anos). No final da sua vida 
produtiva, as a rvores apresentam uma 
circunfere ncia de 100 - 110 cm, sendo aptas 
para corte aproximadamente 200 a rvores/ha, 
com uma produça o de 1 m³ de 
madeira/a rvore. 
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O o leo de seringueira, extraí do de suas 
sementes, vem sendo utilizado na A sia como 
substituto ao o leo de linhaça, na indu stria de 
tintas e na produça o de sabo es e resinas e 
ainda como alternativo ao o leo diesel. A 
qualidade do o leo de seringueira e  
considerada excelente, devido presença de 
a cidos graxos insaturados, promovendo a 
caracterí stica de um o leo semi-secante. As 
sementes conte m me dia de 43% de o leo de 
boa qualidade industrial. A produça o me dia 
chega a 150 kg/ha. 

Foto de Pneu de Borracha 

 
Foto: STCP (acervo). 

A torta obtida da extraça o do o leo pode ser 
utilizada na alimentaça o animal e como 
fertilizante nitrogenado em culturas 
comerciais. Apresenta 25% de proteí na bruta 
(PB) e 66% de nutrientes digestí veis totais 
(NDT).  

9. Investimentos na Cultura 

Os custos de implantaça o da cultura da 
seringueira considerando todo o processo de 
plantio, ma o-de-obra, e insumos do seringal 
ate  o perí odo apto para a sangria, variam 
entre R$ 18 e 20 mil entre os anos 1 e 6. 
Alguns fatores, tais como adubaça o, preparo 
do solo e tratos culturais podem variar o valor 
dos custos de cada propriedade. Cerca de 
40% do valor total sa o usados no primeiro 
ano. 

10. Produç~o e Receita 

Considerando a receita da cultura em relaça o 
a sua produça o, podem-se observar os 
seguintes fatores: 

a. Produça o me dia de coa gulo de 8 
kg/planta.ano x 500 plantas/ha = 
4.000 kg/ha.ano; 

b. Com o valor do coa gulo a R$ 3,00/kg, 
chega-se a uma receita bruta de R$ 
12.000/ha.ano. 

Dessa forma, considerando a me dia de 
produça o de um seringal adulto, o 
rendimento bruto chega aproximadamente de 
R$ 1.000/ha.me s. Como cerca de 40% deste 
valor se referem a custos de produça o, a 
receita lí quida seria de R$ 600/ha.me s, 
comprovando assim a viabilidade econo mica 
da cultura. 
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ANEXO V – SÍNTESE DA APOSTILA DE 
CAPACITAÇÃO EM MANEJO / 
EXTRATIVISMO DE FLORESTAS 
NATIVAS 

1. Introduç~o Biomas Brasileiros 

O Brasil possui uma a rea total de 850 milho es 
ha. E  o 2º paí s com a maior cobertura florestal 
do mundo, com 520 milho es ha (63% de 
cobertura florestal, onde 36% sa o de florestas 
prima rias). A Floresta Amazo nica (vide foto a 
seguir) e  a maior floresta tropical do planeta, 
com 300 milho es ha de a rea. 

Foto da Floresta Amazônica 

 
Foto: STCP (acervo). 

Pore m, a Ru ssia e  o paí s com maior a rea de 
florestas. Sa o 810 milho es de ha de florestas, 
ou 20% da a rea florestal mundial. La  se 
encontram as maiores florestas boreais do 
mundo, chamadas de Taiga. A tabela a seguir 
mostra os principais paí ses detentores de 
florestas no mundo. 

Principais Países Detentores de Florestas no 
Mundo (2010) 

País 
Área  

(milhãoha) 
% da Área 

Total  
% Mudança 
(1990-2010) 

Rússia 809 20% 0,0% 

Brasil 520 13% -9,6% 

Canadá 310 8% 0,0% 

EUA 304 8% +2,6% 

China 207 5% +31,6% 

RD Congo 154 4% -3,9% 

Austrália 149 4% -3,4% 

Indonésia 94 2% -20,3% 

Outros 1.486 37% -6,4% 

Total 4.033 100% -3,2% 
Fonte: FAO (2010) – Adaptado por STCP (2013). 

 Biomas Terrestres 

O Bioma Amazo nia ocupa uma a rea de 420 
milho es ha, ou 49% do territo rio nacional. 
Ocorre na totalidade dos estados do Acre, 
Amapa , Amazonas, Para  e Roraima, e em 
parte do Maranha o (34%), Mato Grosso 
(54%), Rondo nia (99%) e Tocantins (9%).  

O Bioma Cerrado ocupa uma a rea de 203 
milho es ha, ou 24% do territo rio nacional. 
Ocupa a totalidade do Distrito Federal, e 
partes dos estados da Bahia (27%), Goia s 
(97%), Maranha o (65%), Mato Grosso (39%), 
Mato Grosso do Sul (61%), Minas Gerais 
(57%), Parana  (2%), Piauí  (37%), Sa o Paulo 
(32%) e Tocantins (91%). 

A Mata Atla ntica ocupa uma a rea de 110 
milho es ha, ou 13% do territo rio nacional. E  
encontrada na totalidade dos estados do 
Espí rito Santo, Rio de Janeiro e Santa 
Catarina, e em parte de Alagoas (52%), Bahia 
(19%), Goia s (3%), Mato Grosso do Sul 
(14%), Minas Gerais (41%), Paraí ba (8%), 
Parana  (98%), Pernambuco (17%), Rio 
Grande do Norte (5%), Rio Grande do Sul 
(37%), Sa o Paulo (68%) e Sergipe (51%). A 
Floresta de Arauca rias e  incluí da dentro do 
Bioma Mata Atla ntica. 

A Caatinga abrange 10% do territo rio 
nacional, ocupando uma a rea de 84 milho es 
ha. A Caatinga ocupa a totalidade do estado 
do Ceara  e parte do territo rio de Alagoas 
(48%), Bahia (54%), Maranha o (1%), Minas 
Gerais (2%), Paraí ba (92%) Pernambuco 
(83%), Piauí  (63%), Rio Grande do Norte 
(95%) e Sergipe (49%). 

O Pampa, que tambe m e  chamado de Campos 
do Sul ou Campos Sulinos, ocupa uma a rea de 
18 milho es ha, ou 2% do territo rio nacional. 
No Brasil, o Pampa so  esta presente no estado 
do Rio Grande do Sul, ocupando 63% de seu 
territo rio.  

O Bioma do Pantanal e  constituí do 
principalmente por savana este pica alagada 
em sua maior parte. O Pantanal esta presente 
em apenas dois estados brasileiros, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, ocupando 
respectivamente 7% e 25% de seus 
territo rios. 

150  



 

151 

 

O Brasil possui uma costa litora nea de mais 
de 7 mil quilo metros de extensa o em linha 
contí nua. A paisagem do litoral brasileiro e  
bem diversificada, composta por dunas, ilhas, 
recifes, costo es rochosos, baí as, estua rios, 
brejos e fale sias.  

Localizado em va rios pontos da costa 
brasileira, sendo mais comum onde o mar se 
encontra com as a guas doces dos rios, o 
Manguezal e  caracterizado por ser uma a rea 
florestal alagada de fundo lodoso e salobro. 

2. Bioma Cerrado 

O Cerrado e  o segundo maior bioma do Brasil. 
Neste espaço territorial encontram-se as 
nascentes das tre s maiores bacias 
hidrogra ficas da Ame rica do Sul 
(Amazo nica/Tocantins, Sa o Francisco e 
Prata), o que resulta em um elevado potencial 
aquí fero, que favorece a sua biodiversidade. 

 Sendo um dos hotspots mundiais de 
biodiversidade, apresenta extrema 
abunda ncia de espe cies ende micas.  Do ponto 
de vista da diversidade biolo gica, o Cerrado 
brasileiro e  reconhecido como a savana mais 
rica do mundo, abrigando 11.627 espe cies de 
plantas nativas ja  catalogadas.  

Uma foto que mostra uma paisagem tí pica do 
Cerrado pode ser observada a seguir. 

Foto de uma Formaç~o Típica de Cerrado 

 
Foto: STCP (acervo). 

Muitas populaço es sobrevivem utilizando os 
recursos do Cerrado, incluindo etnias 
indí genas, quilombolas, ribeirinhos, 
babaçueiras, comunidades quilombolas que, 
juntas, fazem parte do patrimo nio histo rico e 

cultural brasileiro, e dete m um conhecimento 
tradicional de sua biodiversidade.  

Mais de 220 espe cies te m uso medicinal e 
mais 416 espe cies podem ser usadas na 
recuperaça o de solos degradados. Isto e  feito 
atrave s de barreiras contra o vento, proteça o 
contra a erosa o, ou para criar habitat de 
predadores naturais de pragas.  

Diversos tipos de frutos comestí veis sa o 
regularmente consumidos pela populaça o 
local e vendidos nos centros urbanos, como 
os frutos do Pequi (Caryocar brasiliense), 
Buriti (Mauritia flexuosa), Mangaba 
(Hancornia speciosa), Cagaita (Eugenia 
dysenterica), Bacupari (Salacia crassifolia), 
Cajuzinho do Cerrado (Anacardium humile), 
Araticum (Annona crassifolia), e do Baru  
(Dipteryx alata). 

Depois da Mata Atla ntica, o Cerrado e  o bioma 
brasileiro que mais sofreu alteraço es com a 
ocupaça o humana. Apesar do reconhecimento 
de sua importa ncia biolo gica, de todos os 
hotspots mundiais, o Cerrado e  o que possui a 
menor porcentagem de a reas sobre proteça o 
integral. 

3. Manejo Florestal Sustent|vel 

 Aspectos Gerais 

O manejo florestal sustenta vel pode ser 
praticado visando a  produça o tanto de 
Produtos Florestais Madeireiros (PFM) como 
de Produtos Florestais Na o Madeireiros 
(PFNM). Se ele for praticado visando ambos 
os tipos de produtos, e  chamado de Uso 
Mu ltiplo da Floresta (UMF). 

Os crite rios para o bom manejo florestal sa o 
(i) levantamento dos recursos disponí veis; (ii) 
caracterizaça o da estrutura florestal; (iii) 
identificaça o e controle dos impactos 
ambientais; (iv) viabilidade econo mica e 
ana lise das conseque ncias sociais; (v) 
exploraça o florestal que minimizem os danos 
sobre o ecossistema; (vi) estoque 
remanescente da floresta que garanta a sua 
produça o sustenta vel; (vii) manutença o de 
ní veis da populaça o da floresta para 
assegurar a proteça o da flora e da fauna 
ameaçadas de extinça o; (viii) estabelecimento 
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de a reas e de retiradas ma ximas anuais, 
observando-se o ciclo de corte das espe cies 
manejadas; (ix) adoça o de sistema 
silvicultural adequado; (x) uso de te cnicas 
apropriadas de plantio, sempre que 
necessa rio. 

 Produtos Florestais N~o Madeireiros 
(PFNM) 

Os PFNM sa o recursos ou produtos biolo gicos 
da flora, que na o a madeira, obtidos das 
florestas (naturais e plantadas) para 
subsiste ncia ou para comercializaça o. Nestes 
esta o inclusos uma ampla gama de produtos, 
incluindo plantas medicinais, fibras, resinas, 
tipos de la tex, o leos, gomas, frutas, castanhas, 
temperos, tinturas, dentre outros. 

Entretanto, mais da metade dos PFNMs sa o 
comercializados sem transformaça o (in 
natura). Os produtos comercializados in 
natura o sa o por meio de cooperativas e 
associaço es (43% do total), e o restante 
(57%) por parte de famí lias ou indiví duos.  

Quando os PFNM sa o comercializados apo s 
processamento (industrializados), as 
cooperativas e associaço es sa o responsa veis 
por 55% do total, e os restantes 45% por 
parte de famí lias ou indiví duos. 

O potencial na o madeireiro das espe cies 
nativas que ocorrem no Tocantins sa o 81% 
para recuperaça o de a reas degradadas, 79% 
para arborizaça o e paisagismo, 39% para fins 
medicinais, 25% alimentaça o, 24% 
silvicultura, 20% artesanato, e 18% melí feras. 

 Estudo de Caso da Espécie Babaçu 

O babaçu (Attalea speciosa) e  uma palmeira 
encontrada nos estados do Tocantins, 
Maranha o, Piauí , Goia s, Minas Gerais, Bahia e 
Mato Grosso. Esta espe cie e  utilizada ha  
se culos pelas populaço es tradicionais como 
fonte de alimento e material para construça o 
de casas e energia.  

A a rvore pode ser encontrada isolada ou de 
forma agrupada, caracterizando babaçuais 
(vide foto a seguir), sendo tambe m abundante 
em a reas perturbadas. O babaçu começa a 
produzir entre 7º e 8º ano de vida, 

alcançando plena produça o aos 15 anos, 
atingindo em me dia 35 anos de vida. 

Foto de Floresta de Babaçu 

 
Foto: STCP (acervo). 

O tronco do babaçu pode ser utilizado como 
estruturas de casas e para a construça o de 
pontes. As folhas novas sa o usadas para 
diversos utensí lios, tais como cestos, 
peneiras, esteiras e chape us. Suas folhas 
maduras servem para cobrir casas.  

Do fruto do babaçu (vide foto a seguir), 
tambe m chamado de “coco babaçu”, se 
aproveita a ame ndoa para extrair o leo 
utilizado como alimento, cosme ticos, 
industriais (fabricaça o de sabonetes, 
margarina, gorduras especiais e o leo de 
cozinha). 

Foto de Fruto do Babaçu 

 
Foto: STCP (acervo). 

O o leo de babaçu e  comestí vel e e  utilizado 
em pratos regionais, especialmente a  base de 
peixe. A casca e o endocarpo lenhoso podem 
ser usados para fazer xaxim e carva o. O 
mesocarpo e  consumido como manteiga e 
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serve de alimento para animais. As ame ndoas 
rece m-extraí das podem ser raladas e 
espremidas para fornecer um leite com 
propriedades nutritivas semelhantes a s do 
leite humano.  

Os principais gargalos para o 
desenvolvimento da cadeia produtiva do 
babaçu sa o: (i) deficie ncia nos serviços de 
apoio (ATER, Fomento e Cre dito); (ii) baixa 
capacidade organizacional; (iii) baixa 
eficie ncia dos processos produtivos 
(basicamente artesanais); (iv) pouco acesso 
aos babaçuais; (v) vulnerabilidade dos 
estoques naturais; (vi) pouco acesso a 
mercados devido a pouca coordenaça o entre 
os elos da cadeia e baixa verticalizaça o dos 
principais players. 

No Brasil a ame ndoa de babaçu destaca-se 
como o 2º produto de maior valor no 
extrativismo vegetal na o madeireiro (atra s do 
açaí ). Em 2011 a produça o de 106 mil 
toneladas de ame ndoas rendeu R$ 142 
milho es a seus produtores (me dia de R$ 
1,34/kg). 

As exportaço es brasileiras de o leo de babaçu 
sa o pequenas, mas te m crescido passando de 
USD 221 mil em 2009, para USD 388 mil em 
2012. O volume de o leo exportado cresceu 
75% em 2012 se comparado a 2009. 

Entretanto, os principais limitantes para a 
expansa o do mercado do babaçu e derivados 
sa o a utilizaça o de quebra manual do coco 
(rendimento de 8 kg de ame ndoa 
/pessoa/dia) e o baixo rendimento de o leo 
por hectare, comparativamente a outras 
oleaginosas. 

4. Oportunidades Globais: Mercado de 
Carbono e REDD 

O Brasil e  o 4º maior emissor mundial de 
Gases de Efeito Estufa (GEE), com 2/3 de suas 
emisso es oriundas do desmatamento, 
principalmente na Amazo nia Legal. Ate  2008, 
18% da a rea coberta pela Floresta Amazo nica 
ja  havia sido removida. Mais de 70% da a rea 
desmatada da Amazo nia esta  coberta por 
pastagens extensivas, muitas das quais 
degradadas. Atualmente, usos alternativos 
(pastagens, agricultura) sa o economicamente 

mais renta veis do que manter as florestas 
naturais intactas, ja  que os serviços 
ambientais por elas prestados (ex.: 
estabilidade dos ciclos da a gua, oxige nio, 
carbono, nitroge nio) ainda na o sa o 
remunerados. 

O conceito do REDD (Reduça o das Emisso es 
Oriundas do Desmatamento e Degradaça o 
Florestal) esta  ganhando destaque nas 
negociaço es da UNFCCC (Convença o-Quadro 
das Naço es Unidas sobre Mudanças 
Clima ticas).  

O REDD tem potencial para mitigar as 
emisso es de GEE a custos baixos e, ao mesmo 
tempo, gerar financiamento para conservar as 
florestas tropicais. Os objetivos do REDD sa o 
os de pagar para manter as florestas de pe , 
por meio da venda de cre ditos de carbono. 
Este valor refletiria o valor do carbono 
armazenado nas florestas, ou os custos 
ambientais advindos da extraça o de madeira 
e da ocupaça o agropecua ria.  

Assim, esse mecanismo trata essencialmente 
de utilizar os cre ditos como "moeda" com a 
qual os paí ses em desenvolvimento teriam 
estí mulo para conter o desmatamento, 
enquanto os paí ses ricos, ao investir nesses 
mecanismos, ajudariam a cumprir suas 
quotas obrigato rias de reduça o de emisso es 
atrave s da conservaça o de florestas a ní vel 
mundial. 

As condiço es para execuça o do projeto REDD 
sa o: (i) somente sa o aceitas a reas de florestas 
nativas; (ii) os cre ditos sa o a mercadoria a ser 
negociada, por isso a preservaça o da floresta 
e  de responsabilidade do proprieta rio; (iii) o 
desmatamento da a rea negociada implicara  
na perda dos cre ditos sobre a a rea; (iv) 
contrato de fidelidade do proprieta rio 
durante o perí odo da venda dos cre ditos (20 a 
30 anos). 

5. Queimadas 

As queimadas para a pra tica da atividade 
agropecua ria ocorrem com freque ncia no 
Cerrado (foto a seguir), pois este e  um 
me todo financeiramente barato para o 
preparo inicial do solo. Entretanto, o uso de 
queimadas acaba por degradar o ambiente, 
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causando o ra pido esgotamento dos solos, 
erosa o, e perda de biodiversidade. As 
queimadas sa o o principal fator que leva a 
desertificaça o. Dessa forma, as queimadas 
devem ser evitadas, e substituí das por 
me todos de preparo do solo menos 
destrutivos. 

Foto de Área Degradada por Queimada 

 
Foto: STCP (acervo). 

Ale m dos danos causados as terras da pro pria 
pessoa que pratica queimadas, as mesmas 
comumente saem de controle e tambe m 
causam prejuí zos a propriedades vizinhas, na 
forma de ince ndios. As principais formas de 
combate a ince ndios sa o: 

 Método Direto: usado quando a 
intensidade do fogo permite uma 
aproximação: água (bombas costais); 
terra (pás); abafadores. 

 Método Paralelo ou Intermediário: usado 
quando a intensidade do fogo não é muito 
grande. Consiste em limpar estreita faixa, 
próxima ao fogo, para deter o seu avanço 
e possibilitar o ataque direto. 

 Método Indireto: usado em incêndios de 
intensidade grande. Consiste em abrir 
aceiros com equipamento pesado 
(tratores, etc.). 

 Método Aéreo: usado nos incêndios de 
copa, em locais de difícil acesso. São 
usados aviões e helicópteros. 

6. O Novo Código Florestal  

Recentemente o antigo Co digo Florestal (Lei 
Federal nº 4.771/1965) foi substituí do pelo 
Novo Co digo Florestal (Lei Federal nº 

12.651/2012). Os pontos mais pole micos que 
sofreram alteraça o foram:  

 Redução e descaracterização das APPs em 
Mata Ciliar; 

 Redução da recomposição das Reservas 
Legais; 

 Anistia para imóveis rurais referente à 
autuação de desmatamento sem 
autorização. 

 CAR (Cadastro Ambiental Rural)  

 PRA (Programa de Regularização 
Ambiental). 

Os aspectos positivos do Novo Co digo 
Florestal sa o: (i) maior possibilidade de uso 
de a reas (APPs consolidadas); (ii) 
impossibilidade de aplicaça o de novas 
multas/suspensa o das multas atuais 
(regularizaça o ambiental) para a reas 
consolidadas; (iii) tratamento diferenciado e 
mais bene fico a pequenos produtores; (iv) 
CAR: dispensa averbaça o das RLs. 

Ja  os aspectos negativos do Novo Co digo 
Florestal sa o: (i) desestí mulo aos 
cumpridores da legislaça o ate  o momento; (ii) 
maior complexidade para comprovaça o de 
regularidade e monitoramento e fiscalizaça o; 
(iii) insegurança jurí dica, (iv) muitas 
alteraço es, gerando complexidade para 
interpretaça o e aplicaça o das normas; (v) 
questionamentos sobre a constitucionalidade 
do Novo Co digo Florestal; (vi) pende ncias de 
regulamentaça o e implementaça o CAR e PRA 
(em ní vel federal e estadual). 
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ANEXO VI – INFORMAÇÕES SOBRE AS 
VISITAS TÉCNICAS 

As visitas te cnicas foram realizadas entre os 
dias 12 e 14/Nov/2013, tendo como locais de 
base Palmas (visitando as empresas Viveiro 
Florestal Jalapa o, Viveiro Paraiso Hevea, 
Fazenda Sa o Sebastia o, Timber Trust), 
Araguaí na (visitando Fazenda Novo 
Horizonte, Suzano, Tobasa) e Gurupi 
(visitando Jamp Florestal, Fazenda Serra 
Dourada), e se relacionaram as Culturas do 
Eucalipto e da Seringueira, e ao 
Manejo/Extrativismo de Florestas Nativas. 

1. Palmas 

Viveiro Florestal Jalapão 

O Viveiro Florestal Jalapa o se localiza no 
municí pio de Porto Nacional, onde produz 
mudas clonais de eucalipto. A visita te cnica 
foi realizada no dia 12/Nov/2013, e contou 
com 13 participantes (tabela a seguir). 

Lista de Presença da Visita Técnica ao Viveiro 
Florestal Jalap~o 

# Nome Instituição 

1 Marilia Lopes dos Santos NATURATINS 

2 Celino Antão de Oliveira RURALTINS 

3 Cristiano Sebastião de Oliveira  -- 

4 Marla G. C. Carvalho RURALTINS 

5 João Carlos Nolêto Ribeiro FAE 

6 Ary de Jesus Costa RURALTINS 

7 Fernando Danta Mendes de Souza  -- 

8 Wagner Sampaio Palhares Jr.  -- 

9 Antônio Cassio Oliveira Filho SEAGRO 

10 Fábio Lima da Silva RURALTINS 

11 Thalline Rodrigues da Silva RURALTINS 

12 Adriano Silva Pinto SEMADES 

13 Jefferson Garcia  STCP 

Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto da visita te cnica ao Viveiro Florestal 
Jalapa o pode ser vista a seguir. 

Foto da Visita Técnica ao Viveiro Florestal 
Jalap~o 

 
Foto: STCP (2013). 

Viveiro Paraíso Hevea 

O Viveiro Paraí so Hevea se localiza no 
municí pio de Paraí so do Tocantins, onde se 
produzem mudas de seringueira suspensas. A 
visita te cnica tambe m foi realizada no dia 
12/Nov/2013, e contou com os mesmos 13 
participantes vistos anteriormente na tabela. 
Uma foto da visita te cnica ao Viveiro Paraí so 
Hevea pode ser vista a seguir. 

Foto da Visita Técnica ao Viveiro Paraíso Hevea 

 
Foto: STCP (2013). 

Fazenda São Sebastião 

A Fazenda Sa o Sebastia o tambe m se localiza 
no municí pio de Paraí so do Tocantins, onde se 
realizam atividades relacionadas ao plantio 
de seringueira e produça o de la tex. A visita 
te cnica a esta foi realizada no dia 
12/Nov/2013, e contou com os mesmos 13 
participantes vistos anteriormente na tabela. 

155 



 

156 

 

Uma foto da visita te cnica a Fazenda Sa o 
Sebastia o pode ser vista a seguir. 

 Foto da Visita Técnica a Fazenda S~o Sebasti~o 

 
Foto: STCP (2013). 

Timber Trust 

Na fazenda da Timber Trust localizada no 
municí pio de Ponte Alta do Tocantins, se 
realizam atividades relacionadas ao plantio 
de eucalipto e produça o de madeira em tora. 
A visita te cnica a esta empresa foi realizada 
no dia 14/Nov/2013, e contou com os 13 
participantes vistos a seguir. 

Lista de Presença da Visita Técnica a  
Timber Trust 

# Nome Instituição 

1 Marilia Lopes dos Santos NATURATINS 

2 Celino Antão de Oliveira RURALTINS 

3 Cristiano Sebastião de Oliveira  -- 

4 Marla G. C. Carvalho RURALTINS 

5 João Carlos Nolêto Ribeiro FAE 

6 Ary de Jesus Costa RURALTINS 

7 Fernando Danta Mendes de Souza -- 

8 Wagner Sampaio Palhares Júnior  -- 

9 Antônio Cassio Oliveira Filho SEAGRO 

10 Fábio Lima da Silva RURALTINS 

11 Thalline Rodrigues da Silva RURALTINS 

12 Adriano Silva Pinto SEMADES 

13 Caroline Mayumi Takeuchi STCP 

Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto da visita te cnica a Timber Trust 
pode ser vista na seque ncia.  

Foto da Visita Técnica a Timber Trust 

 
Foto: STCP (2013). 

2. Araguaína 

Fazenda Novo Horizonte 

A Fazenda Novo Horizonte se localiza no 
municí pio de Santa Fe  do Araguaia, onde sa o 
realizadas atividades relacionadas ao plantio 
de seringueira e a produça o de la tex. A visita 
te cnica a esta fazenda foi realizada no dia 
12/Nov/2013, e contou com os 16 
participantes vistos a seguir. 

Lista de Presença da Visita Técnica a  
Fazenda Novo Horizonte 

# Nome Instituição 

1 
Grassumilda de Fátima R. 
Ferreira 

RURALTINS 

2 Nayanne de Moraes Wiziack SEMADES 

3 Valéria Alves Inácio NATURATINS 

4 Greice da S. Ribeiro NATURATINS 

5 Daniel Ferreira da Silva RURALTINS 

6 Danny Alexandre da Silva RURALTINS 

7 Rudmar Mendes RURALTINS 

8 
Francisco de Paula da S. 
Ramos 

RURALTINS 

9 Edylson Machado de Alencar RURALTINS 

10 Flávio Barbosa de Souza 
PREFEITURA DE 
ARAGUAÍNA 

11 Arlete Leite Lima  -- 

12 Antônio Márcio da Silva SENAR 

13 Wagner P. da Silva  -- 

14 Igor M. de Oliveira  -- 

15 Antônio Marcos Karajá  -- 

16 Caroline Mayumi Takeuchi STCP 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto da visita te cnica a Fazenda Novo 
Horizonte pode ser vista a seguir. 
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Foto da Visita Técnica a Fazenda Novo Horizonte 

 
Foto: STCP (2013). 

Suzano 

A Suzano e  uma empresa produtora de 
celulose que possui plantios de eucalipto de 
alta tecnologia no Tocantins, Maranha o e 
Piauí . A visita te cnica a uma fazenda desta 
empresa localizada no municí pio de 
Darcino polis foi realizada no dia 
14/Nov/2013, e contou com 16 participantes 
(vide listagem a seguir). 

Lista de Presença da Visita Técnica a Suzano 

# Nome Instituição 

1 
Edylson Machado de 
Alencar 

RURALTINS 

2 Wagner P. da Silva RURALTINS 

3 Igor M. de Oliveira  -- 

4 Antônio Marcos Karajá  -- 

5 
Grassumilda de Fátima 
R. Ferreira 

RURALTINS 

6 Flávio Barbosa de Souza 
PREFEITURA DE 
ARAGUAÍNA 

7 Greice da Silva Ribeiro NATURATINS 

8 Arlete Leite Lima  -- 

9 
Francisco de Paula da S. 
Ramos 

RURALTINS 

10 Rudmar Mendes RURALTINS 

11 Daniel Ferreira da Silva RURALTINS 

12 
Danny Alexandre da 
Silva 

RURALTINS 

13 
Joaquim Morivaldo dos 
Reis Junior 

SEBRAE/SENAR 

14 Alcir Savoine SEBRAE/SENAR 

15 Antônio Márcio da Silva SENAR 

16 Jefferson Garcia  STCP 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto da visita te cnica a fazenda da 
Suzano pode ser vista a seguir. 

Foto da Visita Técnica a Suzano 

 
Foto: STCP (2013). 

Tobasa 

A Tobasa e  uma empresa que realiza o manejo 
de florestas naturais de babaçu e a produça o 
de carva o ativado. A visita te cnica a indu stria 
desta empresa, localizada no municí pio de 
Tocantino polis, foi realizada no dia 
14/Nov/2013, e contou com os mesmos 16 
participantes vistos anteriormente. Uma foto 
da visita te cnica a indu stria da Tobasa pode 
ser vista na seque ncia. 

Foto da Visita Técnica { Tobasa 

 
Foto: STCP (2013). 

3. Gurupi 

Jamp Florestal 

A Jamp Florestal e  uma empresa produtora de 
mudas, florestas e madeira de eucalipto. A 
visita te cnica a uma fazenda desta empresa 
localizada no municí pio de Duere  foi realizada 
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no dia 12/Nov/2013, e contou com 15 
participantes (vide listagem a seguir). 

Lista de Presença da Visita Técnica a Jamp 
Florestal 

# Nome Instituição 

1 
Washington Pereira G. 
Sales  

RURALTINS 

2 Judite Pereira de Souza 
UNOPAR/PREFEITURA 
DE GURUPI 

3 Saara Arruda Sousa SEMADES 

4 Valter Alves Batista RURALTINS 

5 
Gessimar Silvestre 
Alves  

RURALTINS 

6 Jose Valerio da Silva Fº RURALTINS 

7 Sydvan Ribeiro Neves RURALTINS 

8 
Stanley Bezerra 
Bandeira 

NATURATINS 

9 Diego Félix Santos  NATURATINS 

10 
Leizi Espindola de C. 
Lima 

PREFEITURA DE 
ARAGUAÇU 

11 
Marco Túlio Rafael de 
Paula 

PREFEITURA DE 
ARAGUAÇU 

12 Valter Gomes Silva RURALTINS 

13 
Carlos Eduardo 
Rodrigues Neres 

RURALTINS 

14 
Wallace de Melo 
Macedo 

RURALTINS 

15 Percy Ribera Suarez STCP 

Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto da visita te cnica a uma das 
propriedades da Jamp Florestal pode ser vista 
na seque ncia. 

Foto da Visita Técnica a Jamp Florestal 

 
Foto: STCP (2013).  

Fazenda Serra Dourada 

Na Fazenda Serra Dourada sa o realizadas 
atividades relacionadas ao plantio de 
seringueira e produça o de la tex. A visita 
te cnica a esta fazenda, localizada no 
municí pio de Palmeiro polis, foi realizada no 
dia 14/Nov/2013, e contou com 15 
participantes apresentados a seguir. 

Lista de Presença da Visita Técnica a Fazenda 
Serra Dourada 

# Nome Instituição 

1 Jose Valério da Silva Filho RURALTINS 

2 Valter Gomes Silva RURALTINS 

3 
Washington Pereira G. 
Sales  

RURALTINS 

4 Valter Alves Batista  RURALTINS 

5 Gessimar Silvestre Alves  RURALTINS 

6 Cesar Valadares Veras RURALTINS 

7 Saara Arruda Sousa SEMADES 

8 
Lucas Pazolini Barros 
Benicio 

UFT 

9 Thais Antunes Marinho UFT 

10 Vanessa Ferreira Duarte UFT 

11 Sydvan Ribeiro Neves RURALTINS 

12 Judite Pereira de Souza 
PREFEITURA DE 
GURUPI 

13 
Alessandra Andrade 
Santos 

PREFEITURA DE 
SANDOLÂNDIA 

14 Carlos Gomes da Paixão STCP 

15 Percy Ribeira Suarez STCP 

Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto da visita te cnica a Fazenda Serra 
Dourada pode ser vista a seguir. 

 Foto da Visita Técnica a Fazenda Serra Dourada 

 
Foto: STCP (2013).  
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ANEXO VII – OFICINAS TÉCNICAS  
(FASE A) 

1. Aspectos Gerais 

Na Fase A do desenvolvimento do trabalho 
foram realizadas oficinas te cnicas para a 
discussa o pre via dos resultados obtidos do 
diagno stico do estado, e dos aspectos a serem 
apresentados na etapa de consulta pu blica.  

Nesta etapa foram realizadas 4 oficinas 
te cnicas, nos municí pios de Gurupi, Peixe, 
Araguaí na e Araguatins (vide programaça o 
abaixo), entre os dias 17 e 21 de Junho de 
2013, com duraça o de 4 horas (entre as 14 e 
18 horas).  

Programação das Oficinas Técnicas da Fase A 

Município Data Local 
Nº de 

Participantes 

Gurupi 
17 Jun 
2013 

UFT, Campus 
Gurupi 

34 

Peixe 
18 Jun 
2013 

Ca mara 
Municipal de 
Peixe 

85 

Araguaí na 
20 Jun 
2013 

SEBRAE de 
Araguaí na 

31 

Araguatins 
21 Jun 
2013 

SEBRAE de 
Araguatins 

14 

Total 164 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Estas oficinas te cnicas envolveram 
representantes do poder pu blico federal, 
estadual e municipal, do setor privado e de 
organizaço es na o governamentais, legalmente 
constituí das e com objetivos relacionados ao 
setor florestal. Para a realizaça o das oficinas 
foi utilizado o me todo METAPLAN, que possui 
os principais elementos de interesse: 

 Coordenação dos eventos e mediação das 
discussões por uma Moderadora 
profissional contratada pela STCP; 

 Apresentação geral dos resultados 
parciais obtidos; 

 Utilização de técnicas de visualização 
móvel utilizando fichas coloridas 
(“tarjetas”), sobre as quais a Moderadora 
e os participantes puderam escrever e 
validar as considerações consensuadas 
entre todos os participantes. 

Os objetivos das oficinas te cnicas foram: (i) 
compartilhar conhecimentos; (ii) dar 
publicidade ao processo de reformulaça o da 
polí tica florestal e a elaboraça o do plano; (iii) 
coletar contribuiço es; (iv) validar a fase do 
estudo (diagno stico).  

As atividades foram orientadas para a 
transformaça o dos objetivos em resultados 
atrave s de trabalhos em grupos, 
compartilhando responsabilidades numa 
linha de raciocí nio coletivo, direcionando a  
socializaça o das informaço es e divulgaça o das 
fases do Projeto. 

2. Desenvolvimento dos Trabalhos em 
Grupos 

Durante as Oficinas Te cnicas foram formados 
aleatoriamente Grupos de Trabalho, 
proporcionando uma integraça o de a reas de 
conhecimento. Com os grupos formados, as 
perguntas orientadoras eram apresentadas 
aos participantes, para sua conduça o em uma 
linha de raciocí nio coletivo.  

Foi sugerido que as respostas considerassem 
tanto a proteça o como a conservaça o 
florestal, bem como as a reas tema ticas 
diagnosticadas: (i) Aspectos 
Socioecono micos; (ii) Aspectos Te cnicos 
Florestais (recursos, espe cies, tecnologia); 
(iii) Aspectos Legais; (iv) Aspectos 
Institucionais; (v) Mercado (produtos 
florestais madeireiros e na o madeireiros); 
(vi) Infraestrutura (transporte e energia).  

Os grupos desenvolveram as atividades 
durante 45 minutos. Apo s isso, um 
representante de cada grupo, com a 
orientaça o da Moderadora, apresentava os 
seus respectivos resultados, organizados por 
a reas tema ticas diagnosticadas, formando um 
Painel de Consenso. 

3. Oficinas Técnicas Realizadas 

 Gurupi 

Participaram da oficina te cnica da Fase A de 
Gurupi um total de 34 pessoas (vide tabela 
abaixo).  
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 Lista de Presença da Oficina Técnica da Fase A 
de Gurupi 

# Nome Instituição 

1 João Carlos Nolêto Ribeiro SEMADES 

2 Marcos Giongo UFT 

3 Maria Cristina B. Coelho UFT 

4 Keilanne Antunes de Menezes UFT 

5 Lawrence Nobrega de Oliveira IBAMA 

6 Jose Antonio Morari IFTO 

7 Jader Nunes Cachoeira UFT 

8 Jessica Napuceno Patriota UFT 

9 João Paulo Ferrari Maia PROTERRA 

10 
Mário do Nascimento Teles 
Ritter 

UFT 

11 Moreliana Nascimento Bastos UFT 

12 Amanda Mota Nunes UFT 

13 Thais Araújo Coelho de Ribeiro UFT 

14 Karita Carneiro Pereira Scotta UNIRG 

15 
Rise Conceição Duarte Costa 
Rank 

UNIRG 

16 Rubens Pereira Brito SEMADES 

17 Mara Freire Rodrigues de Souza STCP 

18 
Kaio Cesar Cardoso de Lima F. 
Alves 

UFT 

19 Thamires Marques Moura UFT 

20 Marcio Augusto da Silva MPE 

21 Sonia Raimunda Lavagnoli PMG 

22 Juliana Barilli UFT 

23 Sara B. Bandeira UFT 

24 Ingridy Mikaelly Pereira Sousa  UFT 

25 Gabriel Penno Saraiva STCP 

26 Marta Carvalho Costa UFT 

27 Marcelo Wiecheteck STCP 

28 Eliete Gomes STCP 

29 
Daniele de Cássia Vieira de 
Sousa  

UFT 

30 Rodrigo José da Silva UFT 

31 Thiago Gomes Andrade UFT 

32 Raphael Carpestine UFT 

33 Lorianny M. C. Nunes UFT 

34 Ricardo A. de Melo Consultor 

Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013) 

A foto dos participantes da oficina te cnica de 
Gurupi, referente a  Fase A do projeto, pode 
ser vista a seguir. 

Foto de Parte dos Presentes da Oficina Técnica 
da Fase A de Gurupi 

 
Fonte: STCP (2013) 

Na oficina te cnica da Fase A de Gurupi, dentro 
das a reas tema ticas diagnosticadas, foi 
formado um Painel de Consenso distribuí do 
entre “percepça o” e “contribuiça o” dos 
participantes (vide resultados a seguir). 

Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase A 
de Gurupi  

Aspectos Socioeconômicos e Espécies Florestais 

Percepç~o: Desconsideraça o relativa a  concentraça o 
fundia ria no Estado. 

Contribuiç~o: fomento a  criaça o de cooperativas; 
Criaça o de curso te cnico florestal (IFTO, UNITINS, 
SENAI); incentivo financeiro/banca rio do governo aos 
interessados em conservar e reflorestar; conscientizar 
e incentivar ruralistas a s possibilidades de 
conservaça o e reflorestamento; fomento a  
democratizaça o do acesso a  terra; necessidade de 
investimentos na capacitaça o local para absorça o de 
ma o-de-obra; posteriormente fazer-se um 
planejamento com zoneamento para plantio de cada 
cultivo/cultura. 

Aspectos Legais 

Percepç~o: lei contra ria ao desenvolvimento 
sustenta vel; polí tica florestal do Tocantins poderia ser 
mais restritiva que o Co digo Florestal Federal, 
principalmente em relaça o a  distinça o na recuperaça o 
das APPs e RL; falta de harmonia entre legislaça o 
Estadual e Federal; a puniça o e  maior que a educaça o; 
a lei existe, falta fiscalizaça o. 

Contribuiç~o: criaça o do Conselho Estadual de 
Florestas; criaça o dos Conselhos Municipais de 
Florestas; estabelecimento de um perí odo de 
desmatamento zero no Estado; descentralizaça o da 
fiscalizaça o, de um ní vel Estadual para Municipal; 
adequaça o da legislaça o sobre outorga do uso da a gua. 

Fonte: elaborado por STCP (2013).  
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Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase A 
de Gurupi (continuação) 

Aspectos Institucionais 

Percepç~o: assiste ncia te cnica deficiente para o 
produtor, ause ncia de instrumentos tecnolo gicos; 
ause ncia/deficie ncia institucional voltado para o 
estí mulo e desenvolvimento do setor florestal; conflito 
de compete ncias administrativas (IBAMA, 
NATURATINS); burocracia que favorece corruptos; 
deficie ncia te cnica e profissional dos o rga os 
ambientais. 

Contribuiç~o: capacitaça o, contrataça o, conve nios 
interinstitucionais e parcerias; descentralizaça o 
administrativa e simplificaça o dos procedimentos; 
criaça o de age ncias executoras da polí tica florestal 
dentro da organizaça o Estadual; descentralizaça o da 
fiscalizaça o, de um ní vel Estadual para Municipal; 
incentivo a pesquisa; editais institucionais de clima e 
solo ; planos pedago gicos interinstitucionais e 
educaça o ambiental; especificar em concursos (IBAMA, 
NATURATINS, RURALTINS) profissionais da a rea; 
praças urbanas com a rvores nativas; florestas urbanas; 
criaça o do conselho Estadual de Florestas; criaça o de 
conselhos Municipais de Florestas. 

Setor Florestal 

Percepç~o: ause ncia de intelige ncia de mercado e de 
orientaça o de polos produtivos. 

Contribuiç~o: aporte estrutural e te cnico para 
conservaça o de florestas; bosque modelo; viveiros de 
mudas nativas; escoamento de produça o. 
Fonte: elaborado por STCP (2013). 

 Peixe 

Participaram da oficina te cnica da Fase A de 
Peixe um total de 85 pessoas (vide listagem a 
seguir).  

Lista de Presença da Oficina Técnica da Fase A 
de Peixe 

# Nome Instituição 

1 Mara Freire Rodrigues de Souza  STCP 

2 Eugênio Laurindo Seixas CEDA 

3 Renata Batista dos Santos CEDA 

4 Kawanny Dias de Souza CEDA 

5 Brandina Rodrigues dos Santos CEDA 

6 Washington P. Germano Sales RURALTINS 

7 
Edhuarda Victória Pinto de 
Queiroz 

CEDA 

8 Paulo Ricardo Fernandes CEDA 

9 Caio Franco Fernandes Sá CEDA 

10 Alana da Costa Cavalcante CEDA 

11 Raiza Moreira Alves CEDA 

12 Gabriela Farias de Oliveira Silva CEDA 

13 Keli dos Santos Rabelo CEDA 

14 Jocemaria Ribeiro de Araujo CEDA 

15 Mariele Barbosa de Souza CEDA 

16 Rairan da Silva Colins CEDA 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Lista de Presença da Oficina Técnica da Fase A 
de Peixe (continuação) 

# Nome Instituição 

17 Jessica Pereira Rodrigues CEDA 

18 Sara Jessica Pereira Soares CEDA 

19 Monica Tavares de Lima CEDA 

20 Giordana Ferreira Cunha CEDA 

21 Arnaldo Pereira PMP 

22 Jose Silva Reis PMP 

23 Renaldo Cordeiro dos Anjos PMP 

24 Luiz Gonzaga S. Jorge ARSFAJ 

25 Ilzamar da Silva Santos ARSFAJ 

26 Romária Ribeiro Lima Defesa Civil 

27 Gisele Santiago Silva Defesa Civil 

28 Patrícia de Souza Jorge Creche 

29 Jose Wilhaus de Souza Feitosa SENAR 

30 Leandro Castro dos Santos Defesa Civil 

31 Michael de Souza Defesa Civil 

32 Tiago da Silva Defesa Civil 

33 Cleira Martys Pinto de Q. Batista CEDA 

34 Hellem Pires e Silva Rodrigues CEDA 

35 Thais dos Santos Silva CEDA 

36 Jessica Pereira Gomes CEDA 

37 Alisson Dias Batista Câm. Munic.  

38 Maria José O. Beleza Pref. Peixe 

39 Rosalina F. dos Santos Sec. Educ.  

40 Leonice Viana da Costa Sec. Educ. 

41 Josimar Pereira Ponce Vereador  

42 Laiza Nascimento Guidini Palmeirópolis 

43 Bonifácio Junior Bonfim Incêndio 

44 Clezio Gonçalves Rodrigues Incêndio 

45 Marinalva Silva  CEDA 

46 Maria Luiza Moreira Leme Pref. Peixe 

47 Paulo Leite BRAXCEL 

48 Denner Viana CEDA 

49 Maura Alves Ramos MPA 

50 Gertuliano Nunes Barros SECAD 

51 Silvio de Faria Costa Pref. Peixe 

52 Marcio Augusto da Silva MPE 

53 Rubens Pereira Brito SEMADES 

54 Jaqueline dos Santos M. Pereira SEMA Peixe 

55 Maylana Viana Rabelo SEMA Peixe 

56 Wesley Lopes da Cruz Defesa Civil 

57 Luis Pereira dos Santos Neto Defesa Civil 

58 Marcos do Espirito Santo Defesa Civil 

59 Daniella da Cruz SEMUS 

60 Lusileide Lopes Andrade SEMUS 

61 Anderson V. dos Santos SEMAS 

62 Alexsandra de O. Manhoso SENAR 

63 Alberto Bovareto Enerpeixe 

64 Enaleo Porto Rodrigues Ass. de Deus 

65 Rafaela R. Ribeiro SENAR 

66 Leticia Costa Ribeiro SENAR 

67 Fernando Pereira da Silva SENAR 

68 Jonh Leite Alves Dom Alano 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 
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Lista de Presença da Oficina Técnica da Fase A 
de Peixe (continuação) 

# Nome Instituição 

69 Matheus Alves Lima Dom Alano 

70 Rosimer Aparecida dos Santos Dom Alano 

71 Joseilene Furtado Gama Dom Alano 

72 Bianka Araujo Gama CEDA 

73 Marilene Nunes de Abreu Brigadista 

74 Edilene de Souza Lopes SECT Peixe 

75 Wendell Nunes Filho SECO Peixe 

76 João Carlos NolêtoRibeiro SEMADES 

77 Marcelo Wiecheteck STCP 

78 Eliete Gomes STCP 

79 Raimunda Miranda 
Cons. 
Trabalho 

80 Gabriel Penno Saraiva STCP 

81 Luís França Filho -- 

82 Núbia Maria Cristina Nunes Represent. 

83 Moesansel da Luz Cunha Defesa Civil 

84 Sônia Teresa Vilela Dom Alano 

85 Luciano Moraes Picolo Autônomo 

Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto dos participantes da Oficina Te cnica 
de Peixe, referente a  Fase A do projeto, pode 
ser vista a seguir. 

Foto dos Participantes da Oficina Técnica da 
Fase A de Peixe 

 
Fonte: STCP (2013) 

Na Oficina Te cnica da Fase A de Peixe, dentro 
das a reas tema ticas diagnosticadas, foi 
formado um Painel de Consenso distribuí do 
entre “percepça o” e “contribuiça o” dos 
participantes (vide resultados a seguir).  

Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase A 
de Peixe  

Aspectos Legais 

Percepç~o: muitos fazendeiros na o seguem as leis 
ambientais; no caso de uma fiscalizaça o, os 
fazendeiros pobres e  quem saem perdendo; as leis 
deveriam ser levadas mais a  serio por todos, pois sa o 
para serem cumpridas e respeitadas; a populaça o tem 
que deixar reserva legal; as leis ambientais na o esta o 
sendo rigorosas na preservaça o da mata ciliar; 
irregularidade nas leis sobre a questa o da licença, 
onde e  o dinheiro e na o a preservaça o; destruiça o de 
a rvores frutí feras; por falta de divulgaça o, na o temos 
conhecimento das leis. 

Contribuiç~o: criaça o de leis rí gidas contra o 
desmatamento; Reserva legal; rever a APA de Peixe; 
garantir o acesso da populaça o a coleta dos frutos do 
cerrado; quando o produtor for retirar a licença de 
desmatamento, na mesma na o podera  subtrair 
espe cies arbo reas prima rias da floresta em questa o; 
aplicaça o das leis ambientais na proteça o do cerrado e 
lenço is frea ticos. 

Aspectos Institucionais 

Percepç~o: alguns o rga os na o tem essa percepça o da 
questa o do desmatamento de pequenas va rzeas, como 
o IBAMA, e acabam passando por na o ver isso, onde se 
desmata para plantaço es; falta divulgaça o das 
instituiço es que trabalham com o tema florestal; as 
carvoeiras so  exploram, na o repo em as florestas 
desmatadas; existem leis, mas na o existe fiscalizaça o; 
ineficie ncia com relaça o a s equipes de fiscalizaça o. 

Contribuiç~o: deveriam ser tomadas novas deciso es, 
mais rí gidas, nas leis ambientais, na questa o do 
desmatamento, e mais atença o de o rga os 
institucionais para esse problema; retirar moradores 
das ilhas dos rios; realizar denu ncias; descentralizaça o 
dos o rga os, tais como ITERTINS e NATURATINS; 
promover a participaça o da comunidade; fiscalizaça o 
mais rigorosa nas margens do Rio Tocantins, para 
evitar depredaça o; no reflorestamento e  necessa rio 
que haja uma polí tica mais assí dua no compromisso de 
melhoria na gesta o de ma o-de-obra; quanto ao recurso 
natural de produtos do cerrado, tais como Pequi e 
Buriti, e  necessa rio apoio. 

Aspectos Técnicos Florestais 

Percepç~o: a maioria dos produtores rurais na o 
seguem determinadas leis por interesses pro prios, por 
terem condiço es financeiras elevadas; com a plantaça o 
de soja, os recursos naturais esta o sendo depredados; 
o nosso municí pio e  rico em produtos a serem 
explorados, como: Pequi, Buriti, frutos do cerrado 
entre outros. 

Fonte: Elaborado por STCP (2013). 
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Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase A 
de Peixe (continuação) 

Aspectos Técnicos Florestais 

Contribuiç~o: trazer cursos de especializaça o na a rea 
ambiental; poderia haver mais divulgaça o do projeto e 
dia logo com as populaço es para que elas possam 
analisar e apoiar o projeto; o Baru e  uma fruta tí pica 
do cerrado do Tocantins, e deveria ser considerado de 
grande potencial econo mico; necessidade de floresta 
pro pria para carvoeiros, pois esta o destruindo o 
cerrado e na o o esta o reflorestando; necessidade de 
recuperaça o de a reas degradadas com plantas nativas; 
contemplar na pre -seleça o de espe cies o Parica  e o 
Angico (para fins madeireiros); os recursos da 
tecnologia devem contribuir com os agricultores para 
que na o haja problema na questa o do desmatamento. 

Mercado de Produtos Florestais 

Percepç~o: percebemos que o Estado e  rico em 
recursos vegetais e que na o existe uma polí tica de 
incentivo ao extrativismo. 

Contribuiç~o: um ponto importante para o 
desenvolvimento e manejo sustenta vel e  o uso do coco 
Babaçu para o carva o, reduzindo assim o 
desmatamento; uma sugesta o para o enriquecimento 
do PEF/TO esta  relacionada ao produtor, quando este 
for retirar uma licença de desmatamento, na mesma 
na o poder subtrair espe cies arbo reas prima rias das 
a reas em questa o; na o madeireiros: Baru, Mangaba, 
Cagaita, Murici; pesquisas para a identificaça o de 
espe cies/clones de alta produtividade para cada 
regia o; desenvolvimento de programas de fomento 
florestal; estí mulo ao desenvolvimento de viveiros 
florestais. 

Aspectos Socioeconômicos 

Percepç~o: a atual polí tica florestal na o contempla os 
objetivos sociais e econo micos do municí pio; existem 
muitas espe cies de animais e plantas que correm o 
risco de acabar se na o forem tomadas provide ncias 
urgentes. 

Contribuiç~o: conscientizaça o da populaça o 
ribeirinha na proteça o da a rea de preservaça o; 
desenvolver programas de capacitaça o para plantios 
comerciais. 

Infraestrutura 

Percepç~o: a regia o e o Estado te m boas estradas; no s 
temos uma estrutura ba sica de geraça o e distribuiça o 
de energia. 

Contribuiç~o: sem contribuiço es. 

Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

 Araguaína 

Participaram da oficina te cnica da Fase A de 
Araguaí na um total de 31 pessoas (lista a 
seguir).  

Lista de Presença da Oficina Técnica da Fase A 
de Araguaína 

# Nome Instituição 

1 João Carlos Nolêto Ribeiro SEMADES 

2 Rubens Pereira Brito SEMADES 

3 
Mara Freire Rodrigues de 
Souza 

STCP 

4 Gabriel Penno Saraiva STCP 

5 Lucas Pereira de Almeida 
NATURA 
ATIVO 

6 Clecio Fernandes INCRA 

7 Gilmar Alves Castro INCRA 

8 
Rogério Cavalcante 
Gonçalves 

SEAGRO 

9 Andre Lopes de Melo 
VIVEIRO 
FLORESTY 

10 Fabio O.V. Costa ECOBRASIL 

11 Sara Juarez Sales ECOBRASIL 

12 Dyego Santana Reis RURALTINS 

13 Aureo Tadafomi Tamula PROGEO 

14 Anibal de Oliveira Professor 

15 Leo Bento IBAMA 

16 
Alzemiro Wilson Peres 
Freitas 

MPE 

17 Dinarte Guimaraes SEMA 

18 Francisco Tibério Dias Silva SEMA 

19 Bernando Freixo Nunes RURALTINS 

20 Pedro Nogueira RURALTINS 

21 Juvercino Gomes Oliveira SEAGRO 

22 Aldeci Gomes Leite NATURATINS 

23 Claudio Cerqueira ECOBRASIL 

24 Eliete Gomes STCP 

25 Rodrigo Silas ENGETEC 

26 Elaine Kroetz ENGETEC 

27 Adriano Coutinho ENGETEC 

28 Orialle Anderson Barbosa SEMA 

29 Jonilson Oliveira Cruz SEMA 

30 Alessandra dos Santos SEMA 

31 Francisco Alexandre Jonas SEBRAE 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

A foto dos participantes da oficina te cnica de 
Araguaí na, referente a Fase A do projeto, pode 
ser vista a seguir.  
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Foto dos Participantes da Oficina Técnica da 
Fase A de Araguaína 

 
Fonte: STCP (2013) 

Na oficina te cnica da Fase A de Araguaí na, 
dentro das a reas tema ticas diagnosticadas, foi 
formado um Painel de Consenso distribuí do 
entre “percepça o” e “contribuiça o” dos 
participantes (a seguir). 

Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase A 
de Araguaína  

Aspectos Legais 

Percepç~o: falta de divulgaça o da legislaça o florestal; 
falta de legislaça o que exija estudos para as atividades 
de silvicultura (impacto); falta de publicidade ao 
pu blico alvo; falta de uma linguagem pro pria. 

Contribuiç~o: tornar pu blica a legislaça o florestal; 
mudanças na legislaça o florestal; criar uma resoluça o 
que limite o uso do solo para silvicultura; obrigar a 
publicidade da informaça o; educar sobre as florestas. 

Aspectos Institucionais 

Percepç~o: faltam definiço es de compete ncias 
institucionais; falta infraestrutura em ní vel Federal, 
Estadual e Municipal; distanciamento da esfera 
municipal quanto a assiste ncia e fiscalizaça o florestal; 
prefeituras esta o despreparadas para promover a 
atividade florestal; dificuldade da obtença o de cre ditos 
rurais (altos impostos para o pequeno produtor). 

Contribuiç~o: definir as compete ncias – Municipais, 
Estaduais, Federais; efetivar concretamente a distinça o 
de verbas de maneira mais especí fica; efetividade na 
fiscalizaça o; descentralizaça o do poder de 
licenciamento ambiental rural do o rga o Estadual, 
respeitando a compete ncia referente ao limite 
geogra fico; orientaça o polí tica dos municí pios para 
receber a produça o florestal; fortalecimento das 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente – 
infraestrutura e recursos humanos. 

Fonte: Elaborado por STCP (2013).  

Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase A 
de Araguaína (continuação) 

Aspectos Técnicos Florestais 

Percepç~o: falta de logí stica e investimentos 
tecnolo gicos; falta disponibilidade de ma o-de-obra 
qualificada no Estado; ause ncia de um sistema de 
monitoramento florestal (desmatamento/RL). 

Contribuiç~o: melhorar os investimentos e firmar 
parceria com instituiço es (Universidades); realizaça o 
de concursos pu blicos com vagas em todos os ní veis, 
com especialidade florestal; zoneamento agroecolo gico 
municipal; incentivo para a captaça o de recursos 
financeiros e humanos; implantar um sistema de 
PRODES (semelhante ao SIMANTEC); melhorar o 
sistema de licenciamento; acompanhamento te cnico 
para a cadeia produtiva; formaça o ambiental dos 
produtores sobre as oportunidades de manejo da 
reserva legal. 

Mercado 

Percepç~o: falta de produtividade da RL dos 
produtores rurais; falta de plano de manejo; mercado 
limitado, na o estruturado e na o conhecido. 

Contribuiç~o: encontrar soluço es para viabilizar a 
atividade de pequenos produtores em funça o da 
legislaça o; estruturaça o e identificaça o dos caracteres 
florestais, com definiça o de a reas de reposiça o 
florestal, produça o de celulose e carva o vegetal, com o 
intuito de potencializar a aça o de investidores; 
incentivos aos produtores (capacitaça o te cnica, doaça o 
de sementes e mudas). 

Aspectos Socioeconômicos 

Percepç~o: faltam polí ticas pu blicas e incentivos; falar 
no assunto “polí tica florestal” incomoda muitos por 
falta de conhecimento; ause ncia de incentivos ao 
pequeno produtor rural; na o ha  uma orientaça o para 
manejo e plantio de florestas; ause ncia de orientaça o 
te cnica especializada para atender a produça o 
florestal; falta de conhecimento do pequeno produtor; 
na o ha  uma polí tica de incentivo para a organizaça o 
dos pequenos produtores acessarem recursos. 

Contribuiç~o: o nus para quem desmata e bo nus para 
quem preserva; efetivar mais a educaça o ambiental; 
criar uma cultura ambiental; incentivar os pequenos 
produtores no plantio da seringueira (cre dito rural); 
elaborar zoneamento ecolo gico florestal atentos aos 
pequenos produtores; fortalecer a extensa o rural na 
atividade florestal; capacitaça o do pequeno produtor 
para a utilizaça o de novas tecnologias; 
desburocratizaça o do cre dito rural; diminuiça o dos 
impostos para o pequeno produtor; incentivar 
cooperativas de produtores florestais. 

Infraestrutura 
Percepç~o: falta de integraça o entre transporte 
intermodal; existe pore m e  preca ria no contexto geral. 
Contribuiç~o: investimentos nos modais (integraça o) 
e conservaça o da malha via ria; diagnosticar o estado 
em que se encontra a infraestrutura. 
Fonte: Elaborado por STCP (2013).  
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 Araguatins 

Participaram da oficina te cnica da Fase A de 
Araguatins um total de 14 pessoas (lista a 
seguir).  

Lista de Presença da Oficina Técnica da Fase A 
de Araguatins 

# Nome Instituição 

1 João Carlos Nolêto Ribeiro SEMADES 

2 Rogério C. Gonçalves SEAGRO 

3 Arlete Leite Lima Ruraltins 

4 Rubens Pereira Brito SEMADES 

5 Janilson Lopes de Brito Ruraltins 

6 Daiana Cristina Nunes -- 

7 João Mendes Castro Naturatins 

8 Orleans Silva Oliveira Naturatins 

9 Cleriton Marques Barbosa Naturatins 

10 Leandro Viana dos Santos Ruraltins 

11 Gabriel Penno Saraiva STCP 

12 Damiana de Morais Miguel SEMADES 

13 Eliete Gomes STCP 

14 Mara F. Rodrigues de Souza STCP 

Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013) 

A foto dos participantes da oficina te cnica de 
Araguatins, referente a Fase A do projeto, 
pode ser vista a seguir. 

Foto dos Participantes da Oficina de Araguatins 

 
Fonte: STCP (2013) 

Na oficina te cnica da Fase A de Araguatins, foi 
formado um Painel de Consenso (resultados a 
seguir). 

 

Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase A 
de Araguatins  

Aspectos Legais 
Percepç~o: na o sa o bem entendidos os crite rios de 
manejo florestal para a reserva legal – RL 
Contribuiç~o: mais clareza nos crite rios para o 
manejo florestal sustenta vel em RLs; regulamentaça o e 
implementaça o das leis ambientais; adequar a 
legislaça o a  realidade de cada regia o; rever a polí tica 
Nacional do meio ambiente (PNMA). 

Aspectos Institucionais 
Percepç~o: demora no processo de licenciamento; 
o rga os que trabalham com reforma agra ria na o 
cumprem a legislaça o ambiental. 
Contribuiç~o: melhoria na gesta o de documentos – 
digitalizaça o online; reduça o no custo de 
licenciamento; ICMS ecolo gico; monitoramento e 
acompanhamento dos projetos implantados; 
monitoramento das licenças liberadas; atualizar cartas, 
imagens utilizadas nos processos de licenciamento. 

Aspectos Técnicos Florestais 
Percepç~o: falta de crite rios para elaboraça o e 
implantaça o de projetos de assentamento; falta 
tecnologia para a atividade do babaçu. 
Contribuiç~o: manejo sustenta vel. 

Mercado de Produtos Florestais 
Percepç~o: sem manifestaça o. 
Contribuiç~o: Bacuri, mercado da polpa; reposiça o 
nativa. 

Aspectos Socioeconômicos 
Percepç~o: dificuldade de manter o agricultor no 
campo; Bolsa Verde, Unidades de Conservaça o, Terras 
indí genas. 
Contribuiç~o: preservar e conservar; incentivo do 
governo a  preservaça o. 

Infraestrutura 
Percepç~o: sistema via rio preca rio. 
Contribuiç~o: melhoria na malha via ria. 
Fonte: elaborado por STCP (2013).  
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ANEXO VIII – OFICINAS TÉCNICAS  
(FASE B) 

1. Aspectos Gerais 

Na Fase B tambe m foram realizadas oficinas 
te cnicas para a discussa o pre via dos 
resultados obtidos ate  aquele momento. 
Neste caso, foram realizadas 4 oficinas 
te cnicas, nos municí pios de Araguaí na, 
Carrasco Bonito, Porto Nacional e 
Palmeiro polis (vide programaça o a seguir), 
entre os dias 12 e 17 de Setembro de 2013.  

Programação das Oficinas Técnicas da Fase B 

Município Data Local 
Nº 

Part. 

Araguaí na 
12 Set 
2013 

Audito rio da 
Prefeitura Municipal 

de Araguaí na 
24 

Carrasco 
Bonito 

13 Set 
2013 

Audito rio do 
Sindicato dos 
Trabalhadores 

Rurais do Municí pio 
de Carrasco Bonito 

48 

Porto 
Nacional 

16 Set 
2013 

Audito rio da Ca mara 
Municipal de 
Palmeiro polis 

23 

Palmeiro -
polis 

17 Set 
2013 

Centro Cultural 
Durval Godinho 

27 

Total   122 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013) 

Estas oficinas te cnicas envolveram 
representantes do poder pu blico federal, 
estadual e municipal, do setor privado e de 
organizaço es na o governamentais, legalmente 
constituí das e com objetivos relacionados ao 
setor florestal. Para a realizaça o das oficinas 
foi tambe m utilizado o me todo METAPLAN, 
descrito anteriormente. 

2. Desenvolvimento dos Trabalhos em 
Grupos 

Durante as Oficinas Te cnicas foram formados 
aleatoriamente Grupos de Trabalho, 
proporcionando uma integraça o de a reas de 
conhecimento. Com os grupos formados, as 
perguntas orientadoras eram apresentadas 
aos participantes para sua conduça o em uma 
linha de raciocí nio coletivo. 

Foi sugerido pela moderaça o que as respostas 
deveriam considerar as suas Percepço es 
(limitaço es ou problemas) e Contribuiço es 

(proposiço es, o que deve ser feito) com 
relaça o a s seguintes questo es relacionadas as 
a reas tema ticas de produtos florestais 
madeireiros e na o-madeireiros: 

i. Aspectos Legais e Ambientais;  
ii. Aspectos Institucionais: público e 

privado; 
iii. Setor Florestal:  

a. Florestas Nativas: mercado de 
produtos e manejo/tecnologia; 

b. Florestas Plantadas: mercado de 
produtos e silvicultura /tecnologia; 

iv. Aspectos Socioeconômicos: mão-de-
obra/trabalhista e fundiários;  

v. Conjunturais: financiamento, tributários e 
infraestrutura. 

Com relaça o a s potencialidades do mercado 
de produtos florestais, os grupos foram 
orientados a considerar os seguintes aspectos 
na identificaça o junto ao mercado de 
produtos florestais madeireiros e na o-
madeireiros: 

i. Plantio/manejo; 
ii. Industrialização; 

iii. Tecnologia do setor florestal; 

Os grupos desenvolveram as atividades 
durante 45 minutos. Apo s tanto um 
representante de cada grupo, com a 
orientaça o da moderaça o, apresentou os seus 
respectivos resultados, organizando por a reas 
tema ticas diagnosticadas, formando um 
painel de consenso do respectivo grupo. 

Apo s as apresentaço es dos resultados dos 
trabalhos em grupos a moderaça o orientou os 
participantes para a definiça o das 
prioridades. Cada grupo recebeu no mí nimo 8 
adesivos, dependendo do nu mero de 
componentes, para colarem naquelas aço es 
que entendem como importantes para a 
implantaça o do PEF/TO, podendo fazer sua 
definiça o nos resultados dos outros grupos 
tambe m. 

3. Oficinas Técnicas Realizadas 

 Araguaína 

Participou da Oficina Te cnica da Fase B de 
Araguaí na um total de 35 pessoas (listagem a 
seguir). 
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Lista de Presença da Oficina Técnica da Fase B 
de Araguaína 

# Nome Instituição 

1 Adão Aurélio Faz. Novo Horizonte 

2 
Adelsimon Paz de 
Oliveira 

Prefeitura de 
Babaçulandia 

3 Adriana Viveiro Tocantins 

4 Adriano Almeida  IP – International Paper  

5 Adriano Silva Pinto SEMADES 

6 Alexandre Roberto Viveiro Ouro Verde 

7 Anibal de Oliveira Professor 

8 Anibal de Souza Neto 
Pref. Municipal de 
Araguaína 

9 Armando Nunes -- 

10 Claudio Cerqueira 
EBF (Eco Brasil 
Florestas) 

11 
Dinarte Guimaraes 
Amaro 

Secretaria do Meio 
Ambiente Araguaína 

12 Dyego Santana Reis RURALTINS 

13 Eliete Gomes STCP 

14 Fabio O.V. Costa ECOBRASIL 

15 
Francisco das Chagas 
S. Silva 

Cam. Mun. de 
Muricilândia 

16 
Francisco de Assis Dias 
Ramos 

SEBRAE 

17 Frederico ECO'S do Serrado 

18 Jenilson Oliveira Cruz  SPMACT/Araguaina 

19 Júlio César Ohlson Suzano Papel e Celulose  

20 
Leandro Ferreira da 
Silva 

IFTO-Araguaína 

21 
Lucas Raryery Pereira 
de Almeida. 

-- 

22 
Luis Carlos Morais de 
Abreu 

SUZANO-Imperatriz 

23 Luis Eduardo Bovolato UFT 

24 Luiz Fernando Silva IP – International Paper  

25 Marcelo dos Santos Sec. de Agricultura 

26 Marcelo Wiecheteck STCP 

27 
Marcos Paulo Rossi 
Sacco  

Suzano Papel e Celulose 

28 
Mauro Rangel da Costa 
Melo 

SUZANO-Imperatriz 

29 
Moisés Alencar V. 
Rocha 

SPMACT/Araguaina 

30 Nelson Barboza Leite Eco Brasil Florestas  

31 
Orialle Anderson 
Carociolo Barbosa 

Secretaria do Meio 
Ambiente 

32 Ronivon Muniz Ass. Moradores/CIMBA 

33 Sara Juarez Sales -- 

34 Saara Arruda Sousa SEMADES 

35 Sales Lopes do Couto Seagro 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto dos participantes da oficina te cnica 
de Araguaí na, referente a  Fase B do projeto, 
pode ser vista a seguir.  

Foto dos Participantes da Oficina Técnica da 
Fase B de Araguaína 

 
Foto: STCP (2013). 

Na oficina te cnica de Araguaí na, dentro das 
a reas tema ticas abordadas, um representante 
de cada um dos 2 grupos formados para as 
discusso es apresentou os seus respectivos 
resultados, formando o Painel de Consenso 
visto a seguir.  

 Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase 
B de Araguaína 

Potencialidades 
Grupo 1: tecnologia Consolidada, mas pouco 
difundida; uso para lenha e carva o; babaçu, pequi, açaí  
e caju; eucalipto, seringueira; tecnologia do setor 
florestal – futuro; difundir melhor as tecnologias; 
celulose e MDF. 
Grupo 2: madeira de eucalipto para uso em serraria; 
falta de estí mulo atual a s comunidades envolvidas com 
o cultivo de babaçu; processar o Pequi para exportar 
para outras utilidades (usos); o setor madeireiro 
contribui com o desenvolvimento econo mico e social – 
hoje e futuro; potencialidade com produtores 
localizados a 170 km de dista ncia de Imperatriz, de 
parceria florestal (fomento florestal) com a empresa 
Suzano; legislaça o no Tocantins e  uma potencialidade 
na o exigindo licenciamento em algumas situaço es; 
potencial de desenvolvimento florestal como forma de 
“ poupança verde” aos produtores; incentivo ao manejo 
de eucalipto para mu ltiplo uso (serraria) e atraça o de 
investidores deste setor (serraria / movelaria); 
mercado crescente e potencial de uso de produtos 
madeireiros do eucalipto (ex: estaca tratada) em 
substituiça o a madeira nativa; maior estí mulo e 
produça o em maior escala do Babaçu e ate  outras 
espe cies como o Açaí ; maior integraça o e estí mulo a s 
comunidades que atuam com o Babaçu (diversificaça o 
de cultura, ex: inserça o da seringueira). 
Fonte: Elaborado por STCP (2013). 
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Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase B 
de Araguaína (continuação) 

Problemas e Limitações 
Grupo 1: regras complexas, excesso de regras, 
burocratizaça o, morosidade; descentralizaça o; falta de 
aparelhamento e recursos; falta de mercado 
consumidor; ma o de obra limitada; a reas com 
documentos irregulares; extensa o rural deficiente; 
falta de informaça o e/ou orientaço es sobre os 
financiamentos; elevadas taxas tributa rias. 
Grupo 2: existe plantio sem a preocupaça o do 
mercado; muita burocracia legal e ambiental; plantio 
de seringueiras em pequenas comunidades, tornando 
um resultado considera vel; riscos associados ao clima 
e solos, ao sucesso do plantio e nego cio florestal; 
material gene tico ainda a ser desenvolvido para fins 
especí ficos (ex. clones de eucaliptos para estaca , 
celulose, outros usos); centralizaça o pu blica 
dificultando as atividades florestais no Estado; risco – 
questa o fundia ria; os problemas precisam ser 
entendidos e tratados no PEF/TO; as pessoas veem so  
o potencial da madeira; precisa de um olhar mais 
abrangente – o que mais oferece; existe financiamento 
em grande escala; importa ncia de preservar o cerrado 
porque e  uma a rea que deve ser bastante explorada 
com relaça o a s pesquisas; infraestrutura preca ria. 

Proposições 
Grupo 1: simplificaça o dos procedimentos para 
licenciamento; aparelhamento, valorizaça o, 
treinamento, dotaça o orçamenta ria, difusa o do 
conhecimento e tecnologia; incentivo fiscal; promover 
formaça o para cargo te cnico; extensionismo rural 
planejado e atuante; instituiça o implementadora com 
cargo te cnico efetivo para tratar do PEF-TO; 
regularizaça o fundia ria; publicidade das Informaço es; 
flexibilizaça o das regras; regularizaça o fundia ria; 
construça o de portos secos; finalizaça o da ferrovia; 
melhoramento da malha via ria. 
Grupo 2: seringueira como recomposiça o de reserva 
legal; descentralizaça o institucional para facilitar o 
processo das atividades florestais (desenvolvimento); 
desburocratizar o licenciamento ambiental; 
estabelecer estudos para melhor definir material 
gene tico (clones / espe cies para fins especí ficos) 
(Tecnologias); interesse atual de empresas em investir 
no Estado do TO; o(s) agente(s) implementadores do 
PEF/To deve estar diretamente ligado e responsa vel 
pelas diretrizes estabelecidas (Ex: diretorias 
especí ficas); o ZEE do Tocantins deve servir para 
melhor orientar e definir regras claras / facilitar as 
atividades do setor florestal (a exemplo de outros 
estados como o Para ); explorar as sinergias entre os 
diferentes agentes implementadores do PEF 
(compete ncias definidas); investir em novas 
tecnologias e pesquisa de mercado; proposiça o de 
agente (diretoria / secretaria) especifico para a 
implementaça o do PEF/TO; mercado do eucalipto – 
plantios para exploraça o de o leo essencial de eucalipto 
(Espe cies Adequadas); incentivo a  capacitaça o de ma o-
de-obra; finalizaça o da ferrovia para o escoamento da 
produça o. 
Fonte: Elaborado por STCP (2013).  

Apo s as apresentaço es dos resultados dos 
trabalhos em grupos a moderaça o orientou os 
participantes para a definiça o das 
prioridades. Nas oficinas da Fase B de 
Araguaí na as prioridades eleitas sa o aquelas 
vistas a seguir. 

Prioridades para o PEF/TO de Acordo com a 
Oficina Técnica da Fase B de Araguaína 

Prioridades Pontuaç~o 
Extens~o rural planejada e atuante 3 
Descentralizaç~o para facilitar o 
processo de atividades florestais 

3 

Simplificaç~o dos procedimentos 
para licenciamento 

2 

Incentivo fiscal 2 
Melhoramento da malha vi|ria 2 
Finalizaç~o da ferrovia para 
escoamento da produç~o 

2 

Promover formaça o para cargo 
te cnico 

1 

Difundir melhor as tecnologias 1 
Investir em pesquisa de mercado 1 
O ZEE do Tocantins deve orientar e 
definir regras claras 

1 

Investimento de empresas no estado 
do Tocantins 

1 

Seringueira como reposiça o de 
Reserva Legal 

1 

Poupança verde aos 
produtores/potencial de 
desenvolvimento 

1 

Fomento florestal – Suzano 1 
Setor madeireiros/desenvolvimento 
econo mico e social 

1 

Processamento do Pequi para 
exportaça o (usos) 

1 

Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

 Carrasco Bonito 

Participou da Oficina Te cnica da Fase B de 
Carrasco Bonito um total de 34 pessoas 
(listagem a seguir). 

Lista de Presença da Oficina Técnica da Fase B 
de Carrasco Bonito 

# Nome Instituição 

1 Adriano Silva Pinto SEMADES 

2 Antônio Silva Sousa MERGOSCIP/CASB 

3 
Carlos Alberto R. 
Silva 

MERGOSCIP/Sete Barras 

4 
Dilciane Nascimento 
V. Barbosa 

SEDARF/Palmas 

5 
Elisangela Pereira de 
Souza 

Prefeitura de Praia Norte 

6 Elza Pereira de Sousa RURALTINS 

7 Eliete Gomes STCP 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 
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Lista de Presença da Oficina Técnica da Fase B 
de Carrasco Bonito (continuação) 

# Nome Instituição 

8 Emília Município de São Miguel 

9 
Francisca Alves da 
Silva 

-- 

10 
Francisca Marta 
Barbosa dos Santos 

SEDARF/Palmas 

11 
Francisco Esequiel 
dos Santos 

Câmara Municipal de 
Praia Norte 

12 Frederico Faria Vieira Sinobrás 

13 
Guilherme Boeira 
Ivanov 

NobleInvest 

14 
Jeanyk Ferreira dos 
Santos 

STTR 

15 Joram Oliveira Barros SEDARF/Palmas 

16 
Josefa Ferreira dos 
Santos 

Caseara 

17 
Josiane Lima dos 
Santos 

RESEX - Extremo Norte do 
Tocantins 

18 Josyele da Cruz Silva Prefeitura de Praia Norte 

19 Julio Cesar Ohlson Suzano Papel e Celulose 

20 
Keila Nascimento de 
Carvalho 

Prefeitura de São 
Sebastião 

21 
Leticia Rodrigues de 
Souza 

-- 

22 
Lino Rocha de 
Oliveira 

ICMBIO 

23 Marco Antonio Leime TOBASA 

24 
Marcos Paulo Rossi 
Sacco 

SUZANO 

25 
Maria das Neves de 
Souza Silva 

ARENT 

26 Maria do Carmo Silva ARENT 

27 Maria do Socorro Caseara 

28 
Maria do Socorro F. 
da Silva 

Ass. das Mulheres 
Extrativistas do Cantão 

29 
Maria do Socorro 
Silva 

SENAR/AR-TO 

30 Maria Soares da Silva 
Ass. das Mulheres 
Extrativistas do Cantão 

31 Marcelo Wiecheteck STCP 

32 Raimundo Filho Dias SEDARF 

33 
Raimundo Nonato 
Pires de Sá 

Secretário de Agricultura 
de Carrasco Bonito 

34 Sales Lopes do Couto SEAGRO 

35 
Sandra Regina 
Monteiro 

MIQCB/São Miguel-TO 

36 Valdeir Ferreira Lima STTR-Axixa 

Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto dos participantes da oficina te cnica 
da Fase B de Carrasco Bonito pode ser vista a 
seguir. 

Foto dos Participantes da Oficina Técnica da 
Fase B de Carrasco Bonito 

 
Foto: STCP (2013). 

Na Oficina Te cnica da Fase B de Carrasco 
Bonito, dentro das a reas tema ticas debatidas, 
um representante de cada um dos 4 grupos 
formados apresentou os seus respectivos 
resultados, formando o Painel de Consenso 
visto a seguir. 

Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase B 
de Carrasco Bonito 

Potencialidades 

Grupo 1: quebra manual do babaçu; associaça o, 
movimentos e sindicatos; babaçuais; reserva 
extrativista extremo norte; industrializaça o para a 
quebra do babaçu; cooperativas e microempresas; 
sindicatos; conso rcios; preservaça o dos Babaçuais; 
regularizar a reserva extremo norte; preservaça o das 
reservas. 
Grupo 2: na o madeireiros – muita mate ria prima; 
pouco acesso/industrializaça o; instalaça o de 
indu strias; cooperativismo e associativismo. 
Grupo 3: na o ha  plano de manejo; na o ha  
agroindu strias; na o ha  tecnologias adequadas aos 
produtos extrativistas; plano de manejo legalizado e 
com recursos para a implantaça o e implementaça o; 
polí ticas, recursos e programas para os extrativistas; 
acesso aos mercados locais, regionais, estadual e 
nacional; incentivo ao manejo e uso da Bacaba, Buriti, 
Caja , Murici; produtos madeireiros todos oriundos do 
manejo da floresta. 
Grupo 4: condiço es de clima e solo para a implantaça o 
do projeto das seringueiras, eucalipto, teca, mogno, 
gmelina, castanheira, entre outras; Rio Tocantins - 
a gua; florestas nativas; Reserva extrativista; 
Movimentos sociais atuantes; agregaça o de valor aos 
produtos do babaçu; cooperativas de produça o; 
implantaça o de indu stria: de chapa e papel/celulose. 
Fonte: Elaborado por STCP (2013).  
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Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase B 
de Carrasco Bonito (continuação) 

Problemas e Limitações 

Grupo 1: lei do Babaçu livre na o funciona; devastaça o 
do Babaçu – Fazendeiros; na o cumpre o preço mí nimo 
para a venda/compra do babaçu; falta de capital de 
giro para o processamento do babaçu; falta de recursos 
para o Ruraltins; falta estrutura para o processamento 
do babaçu; tem apenas 1 ma quina, na o tem ma quina 
para artesanato; ro tulos, embalagens adequadas para o 
comercio; registro do o leo do babaçu – SIF; registro dos 
produtos; problema com o acesso as fazendas para a 
coleta do Babaçu. 

Grupo 2: vista grossa na fiscalizaça o aos grandes 
produtores; baixa fiscalizaça o por parte dos o rga os 
Federal, Estadual e Municipal; falta regularizaça o 
fundia ria; desmatamento para implantaça o de 
monoculturas e renovaça o de pastagens; valorizaça o 
dos produtos nativos; baixa industrializaça o; 
qualificaça o dos produtores e extrativistas; falta de 
acesso ao cre dito (organizaça o, regularizaça o 
fundia ria, te cnicos capacitados para suporte). 

Grupo 3: impactos ambientais dos grandes projetos de 
monocultura; mau direcionamento ICMS ecolo gico; 
desmatamento para uso de pastagens e monoculturas; 
falta de mecanismos de fiscalizaça o e controle social; 
na o regularizaça o fundia ria; falta de infraestrutura 
ba sica das estradas de acesso e vicinais; na o efetivaça o 
da lei do babaçu livre; falta maior aproximaça o dos 
o rga os federais e estaduais com as comunidades 
rurais; falta de acesso a terra; venda de lotes nos 
assentamentos; ingere ncia e imposiça o do poder 
pu blico; falta de incentivos a s florestas nativas; 
grandes incentivos a s florestas plantadas; 
Invisibilidade dos povos e das florestas nativas aos 
olhos do poder pu blico; falta de ma o-de-obra 
especializada (agroextrativista); falta de infraestrutura 
para o beneficiamento dos produtos extrativistas; as 
leis na o levam em conta a realidade local. 

Grupo 4: centralizaça o dos o rga os estruturais; na o tem 
promotoria atuando na a rea ambiental; problema de 
indefiniça o do Bioma: Amazo nia e Cerrado; a na o 
regularizaça o da RESEX; falta de uma polí tica de 
assiste ncia te cnica e extensa o rural; falta de recursos 
para execuça o de assiste ncia te cnica; problemas 
socioecono micos; falta de beneficiamento de produtos 
para agregar valor; pouca divulgaça o dos projetos de 
cre dito; problemas com florestas nativas: 
desmatamento, queimadas, uso indiscriminado de 
agroto xico; na o houve ainda a implantaça o do SIM e 
SUASA; excesso de burocracia, que impede o acesso ao 
financiamento; carga tributa ria elevada. 

Fonte: Elaborado por STCP (2013).  

 

 

Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase B 
de Carrasco Bonito (continuação) 

Proposições 

Grupo 1: fazer que cumpra a lei do babaçu; maior 
fiscalizaça o para melhorar a preservaça o Naturatins; 
movimentos sociais se organizarem para cumprir a lei, 
envolver o Naturatins; explicaça o aos fazendeiros 
sobre os benefí cios do babaçu; incentivar 
microempresas para extraça o de o leo, pois pode 
melhorar o preço; incentivos financeiros para 
financiamento da compra do Babaçu; melhorar 
recursos para o Ruraltins pois ajuda na assiste ncia 
te cnica; pessoal para o Ruraltins; Ruraltins tem que se 
envolver mais; cooperativa para o processamento e 
comercializaça o e divisa o do lucro; financiamento para 
capital de giro); facilitar o processo para tirar o SIF 
(selo de inspeça o federal); incentivos financeiros para 
a aquisiça o de ro tulos, embalagens; averbaça o das 
reservas. 
Grupo 2: implementar de fato as leis; aumentar 
parcerias institucionais (comprometimento); que as 
florestas nativas sejam exploradas com plano de 
manejo; valorizaça o dos produtos; capacitaça o dos 
produtores e extrativistas; industrializaça o; acesso ao 
cre dito. 
Grupo 3: maiores incentivos aos pequenos produtores 
e agroextrativistas.; criaça o de mecanismos de 
distribuiça o justa do ICMS ecolo gico; regularizaça o 
fundia ria; desapropriaça o; programas e campanhas de 
conservaça o e preservaça o ambiental; maior rigor da 
lei sem distinça o de classe social e renda; programas e 
recursos para melhoria das estradas de acesso e 
vicinais; efetivaça o da lei do babaçu livre; aproximaça o 
e estruturaça o dos o rga os federais e estaduais com as 
comunidades rurais; reforma agra ria efetiva; 
programas e incentivos a  permane ncia do homem no 
campo; organizaça o e estruturaça o dos conselhos de 
controle social; incentivos ao manejo e 
desenvolvimento das florestas nativas dos PAS; 
programas de incentivo ao beneficiamento e agregaça o 
de valor aos produtos extrativistas; ATER 
especializada; discussa o e participaça o social na 
criaça o das leis; efetivaça o da RESEX extremo norte. 
Grupo 4: descentralizaça o e autonomia dos o rga os 
estruturais; designar promotoria atuando na a rea 
ambiental; atualizaça o do zoneamento ecolo gico 
ambiental que de fato defina os biomas: Amazo nia e 
Cerrado; regularizaça o da Resex; implementaça o da 
polí tica de ATER e capacitaça o dos te cnicos; 
disponibilizar recursos no orçamento e no financeiro 
para a execuça o de assiste ncia te cnica; fomentar plano 
de manejo florestal sustenta vel (comunita rio e 
empresarial); implantaça o do SAF’s; implantaça o do 
SIM e SUASA com recursos federal, estadual e 
municipal; polí ticas pu blicas de fomento de 
agroindu stria para agricultura familiar; incentivo a 
criaça o de polo madeireiro plantado; maior divulgaça o 
dos projetos de cre dito e formalizaça o dos nego cios 
para facilitar o acesso a cre dito e consultoria te cnica; 
desburocratizaça o dos processos para acessar aos 
financiamentos; reduça o da carga tributa ria. 
Fonte: Elaborado por STCP (2013). 
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Nas oficinas da Fase B de Carrasco Bonito as 
prioridades eleitas foram aquelas vistas na 
seque ncia. 

Prioridades para o PEF/TO de Acordo com a 
Oficina Técnica da Fase B de Carrasco Bonito 

Prioridades Pontuaç~o 

Efetivaç~o da RESEX do Extremo Norte 8 

Financiamento para capital de giro 5 

Criaç~o de cooperativas de 
microempresas e sindicatos 

4 

Incentivo e garantia de recursos e 
estruturas aos pequenos produtores e 
agroextrativistas 

4 

Maior fiscalizaç~o para melhorar a 
preservaç~o 

3 

Cooperativa para processamento, 
comércio e divis~o do lucro 

3 

Facilitar processo para retirada do SIF 3 

Instalaç~o de indústrias 3 

Valorizaç~o dos produtos 3 

Incentivo ao manejo e 
desenvolvimento das florestas nativas 
dos Projetos de Assentamento 

3 

Atualizaç~o do Zoneamento Ecológico 
Ambiental 

3 

Averbaç~o das reservas 2 

Capacitaç~o dos produtores e 
extrativistas 

2 

Acesso ao crédito 2 

Implantaç~o do Sim e SUASA 2 

Incentivo financeiro para a compra do 
Babaçu 

1 

Envolvimento maior do RURALTINS 1 

Implantaça o de fato das leis 1 

Regularizaça o fundia ria 1 

Programas e campanhas de conservaça o 
e preservaça o ambiental 

1 

Efetivaça o da lei do Babaçu livre 1 

Prevença o do e xodo rural 1 

Incentivo ao beneficiamento e agregaça o 
de valor aos produtos extrativistas 

1 

Polí ticas pu blicas de fomento de 
agroindu stria 

1 

Maior divulgaça o dos projetos de cre dito 1 

Desburocratizaça o dos processos para 
financiamento 

1 

Reduça o da carga tributa ria 1 
Fonte: elaborado por STCP (2013). 

 Porto Nacional 

Participou da Oficina Te cnica da Fase B de 
Porto Nacional um total de 44 pessoas (lista a 
seguir). 

Lista de Presença da Oficina Técnica da Fase B 
de Porto Nacional 

# Nome Instituição 

1 Adelmann Araujo Timber Trust 

2 Adriano Silva Pinto SEMADES 

3 Aion Angelu F. Silva SEMADES 

4 Albina Chaves Miranda Pref. Oliveira Fatima 

5 Alcides Serpa Secre. Agricultura 

6 Alessandro Costa Coelho SEBRAE 

7 Alisson Moura Santos EMBRAPA 

8 Alvaro Soarez de Oliveira JAMP 

9 Aurenicy de S. Monteiro Pref.Porto Nacional 

10 Carlos Aparicio Viveiro Jalapão Flor. 

11 Cláudio Ortolan  GFP 

12 Clovis Ferreira Caruccio Faz. Santa Barbara 

13 Crístian Augusto Rosa 
Secr. Meio Ambiente 
de Tocantínia 

14 Edilson Tavares de Sousa Secr. Meio Ambiente 

15 Edson Balloni  Valor Florestal 

16 Edson Crocodilo Timber Trust 

17 Eliete Gomes STCP 

18 Enio S. Vilela Cer. Santo Expedito 

19 Fabio Lima da Silva RURALTINS 

20 Fernando P.da Silva EMFLORS 

21 Gilberto Donizete Faz. Portal da Serra 

22 Gilberto Rech Faz. Santa Angelina 

23 Glauco R.Messias Pref. Ponte Alta 

24 Iraja de Abreu Aliança Florestal 

25 Jakelyne P. de Queiroz Prefeitura 

26 Jefferson Garcia STCP 

27 João Americo Fazenda Paixão Verde 

28 Juliano Marcos Juliano Marcos 

29 Lúcio Eder S. Borges MPE/TO 

30 Luiz Henrique Antonioli Fazenda Correntão 

31 Manoel de Freitas  Braxcel Florestal  

32 Marcelio B. Maya  PM/Porto Nacional 

33 Márcio Augusto Silva MP Tocantins 

34 Mario Luzza Agro Açaí 

35 Mármonn C.Nadolny Florestal Itaquari 

36 Miguel Camargo da Silva IFTO-Porto Nacional 

37 Patricio Antonio Figueira Faz. São Sebastião 

38 Ricardo Sousa Lima Pref. de Brejinho 

39 Rodrigo Ribeiro Matos Fazenda Sambaival 

40 Sophia L.Pinto Vieira NATURATINS 

41 Suiane A. Sardinha 
Secr. Agricultura 
Tocantínia 

42 Valéria A. B. Weiss Pref. Porto Nacional 

43 Vinicius Mesquita Rincon MPF/PR-TO 

44 Walter Turíbio BRAXCEL 
Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto dos participantes da oficina te cnica 
da Fase B de Porto Nacional pode ser vista a 
seguir.  
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Foto dos Participantes da Oficina Técnica da 
Fase B de Porto Nacional 

 
Foto: STCP (2013). 

– Resultados 

Na oficina te cnica da Fase B de Porto 
Nacional, os 3 grupos formados apresentaram 
os resultados vistos a seguir. 

Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase B 
de Porto Nacional 

Potencialidades 

Grupo 1: produça o madeira uso mu ltiplo; 
sustentabilidade; biomassa florestal; P&D; manejo 
florestal; adaptaça o para condiço es de clima e solo ; 
estruturas de sistemas de transfere ncia de tecnologias, 
va rios o rga os multidisciplinares; madeira Cerrado; 
aumentar parcerias publico-privado; melhoramento 
gene tico para otimizaça o de espe cies florestais para 
uso econo mico; pesquisa e desenvolvimento, arranjos 
florestais; sistemas de produça o integrada; indicadores 
de sustentabilidade da produça o florestal: 
Monocultivo, integrado-Para metros fí sico-quí micos, 
socioecono micos e microbiolo gicos 
Grupo 2: condiço es insuficientes de atrair indu strias 
florestais; falta de materiais gene ticos adaptados a s 
caracterí sticas regionais; definiça o te cnica por meio de 
zoneamento e apoiado em legislaça o de que sa o a reas 
degradadas, possibilitando o uso mais racional dessas 
a reas; flexibilizaça o dos usos das a reas degradadas por 
meio de reflorestamento; incentivo ao pequeno 
agricultor para conservaça o de APP’s dos cursos 
hí dricos; maior quantidade de prestadores de serviços 
maquina rios, equipamentos e ma o-de-obra qualificada; 
necessidade de maiores pesquisas cientí ficas; alto 
potencial ambiental e logí stico para atrair indu strias 
florestais. 
Grupo 3: pastagens abandonadas; cerrado preservado; 
ecoturismo; atraça o de novas industriais; incentivo aos 
procedimentos legais e operacionais com vistas a 
futura certificaça o; uso dos produtos do cerrado; 
ampliaça o do ecoturismo; viveiros estruturados que 
atendam o Estado. 
Fonte: Elaborado por STCP (2013).  

Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase B 
de Porto Nacional (continuação) 

Problemas e Limitações 

Grupo 1: Implementaça o do CAR; alta de estrutura do 
o rga o ambiental; inaplicabilidade da legislaça o 
ambiental; falta de mercado definido; assiste ncia 
te cnica deficita ria; falta de ma o-de-obra qualificada; 
falta Zoneamento ambiental/florestal; logí stica 
deficiente; care ncia de estudos tecnolo gicos voltados 
para o setor florestal. 
Grupo 2: pouco uso produtivo das propriedades 
devido a legislaça o vigente; insegurança jurí dica da 
legislaça o estadual que na o observa conceitos 
constitucionais; problemas de fiscalizaça o ambiental 
(corrupça o); morosidade dos serviços pu blicos; 
licenciamento ambiental burocra tico; equipe te cnica 
(pu blica) deficiente; falta de um mercado claro; falta de 
um mercado do consumidor local (industrializaça o); 
malha via ria: condiça o ruim; falta de ma o-de-obra 
qualificada; questo es culturais atrapalham no processo 
produtivo; morosidade do trabalho do INCRA e 
ITERTINS; dificuldades de aquisiça o de cre dito devido 
a grande quantidade de pre -requisitos. 
Grupo 3: falta do ponto final da cadeia; baixa 
disponibilidade de mudas nativas; baixo conhecimento 
te cnico; capacitaça o de ma o-de-obra; falta de polí ticas 
pu blicas; o rga os pu blicos desestruturados e isolados; 
grandes a reas de pastagem abandonadas; 
propriedades irregulares; manejo de alto impacto 
negativo – fogo e correnta o; baixo uso dos produtos 
na o madeireiros; limite de cre dito para produtor. 

Proposições 

Grupo 1: reformular a Lei 771/95 para que seja mais 
restritiva que a Lei 12651/12; 
investimento/descentralizaça o; exigir o cumprimento 
das aço es socioecono micas nos EIA/RIMA de grandes 
empreendimentos. 
Grupo 2: possibilidade de realocaça o das reservas 
legais ja  definidas em outros locais com crite rios 
te cnicos ambientais; criar mecanismos para que a 
madeira que esta  sendo desmatada seja melhor 
aproveitada; polí ticas pu blicas de incentivo de 
industrializaça o e indu stria do setor florestal; 
planejamento da malha via ria para o crescimento do 
mercado; maiores estudos sobre o impacto dos 
tributos nas indu strias. 
Grupo 3: uso dos produtos na o-madeireiro ex: 
alimentí cio na merenda escolar; estudo de viabilidade 
da cadeia; incentivo a implantaça o de viveiros; 
realizaça o de capacitaça o aos produtores; divulgaça o 
dos programas florestais; trabalho em conjunto por 
parte dos o rga os pu blicos; aumentar a estrutura fí sica 
e te cnica para os o rga os; criaça o de instruça o 
normativa; incentivo dos produtores na o madeireiros; 
maior fomento a s linhas de cre dito. 
Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

Nas oficinas da Fase B de Porto Nacional as 
prioridades eleitas sa o aquelas vistas a seguir. 
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Prioridades para o PEF/TO de Acordo com a 
Oficina Técnica da Fase B de Porto Nacional 

Prioridades Pontuaç~o 
Reformular a Lei 771/95 4 
Atraç~o de novas indústrias 3 
Incentivo ao pequeno agricultor para 
conservaç~o de APPs de cursos 
hídricos 

2 

Cumprimento das aço es 
socioecono micas nos EIA/RIMAs de 
grandes empreendimentos 

1 

Melhoramento gene tico para otimizaça o 
de espelhos florestais para uso 
econo mico 

1 

Realocaça o das reservas florestais ja  
definidas 

1 

Definiça o de crite rios te cnicos 
ambientais 

1 

Polí ticas pu blicas de incentivo a 
industrializaça o do setor florestal 

1 

Definiça o do que sa o a reas degradadas 
para uso mais racional das mesmas 

1 

Mais pesquisas cientí ficas 1 
Capacitaça o dos produtores e 
extrativistas 

1 

Divulgaça o dos programas florestais 1 
Trabalho com o rga os pu blicos 1 
Aumentar estrutura fí sica e te cnica dos 
o rga os 

1 

Uso dos produtos do cerrado 1 
Viveiros estruturados que atendam o 
estado 

1 

Incentivo aos procedimentos legais e 
operacionais com vistas a  futura 
certificaça o 

1 

Fonte: Elaborado por STCP (2013). 

 Palmeirópolis 

Da Oficina Te cnica da Fase B de Palmeiro polis 
participou um total de 23 pessoas, como visto 
abaixo. 

 Lista de Presença da Oficina Técnica da Fase B 
de Palmeirópolis 

Nº Nome Instituição 

1 Adriano Silva Pinto SEMADES 

2 Alberto Oliveira Banco da Amazônia 

3 Bernardo S. Teixeira Fazenda Spinelli 

4 Duarte P. Gomes 
Câm. Munic. 
Palmeirópolis 

5 Eliete Gomes STCP 

6 Erivan Ribeiro Spinelli Fazenda Spinelli 

7 Isac Cabral Olliveira 
Câm. Munic. 
Palmeirópolis 

8 Jean C. Soares Pereira -- 

9 Jefferson Garcia STCP 

10 Jeronimo 
Câmara Municipal de 
Palmeirópolis 

Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Lista de Presença da Oficina Técnica da Fase B 
de Palmeirópolis (continuação) 

Nº Nome Instituição 

11 João Meneghetti Fazenda Dois Córregos 

12 José Pires Rodrigues Fazenda Perseverança 

13 
José Rodrigues da 
Conceição 

Câmara Municipal Santa 
Rosa 

14 José Valério RURALTINS 

15 
Jucenito Pinto 
Quintanilho 

Câmara Municipal Santa 
Rosa 

16 Julio Cesar de Morais 
Câmara Municipal de 
Palmeirópolis 

17 
Leandro Coelho 
Jardim 

Banco da 
Amazônia/Natividade 

18 Marcia Araujo Moura 
Câmara Municipal de 
Palmeirópolis 

19 Nacim Hajjar Filho Fazenda Serra Dourada 

20 
Roberto Gonçalves 
dos Santos 

Câmara Municipal Santa 
Rosa 

21 
Rodrigo A. Cardoso 
Prado 

Prefeitura Palmeirópolis 

22 
Thiago de Abreu 
Pulice / Jorge Pereira 

Fazenda Nova Esperança 

23 
Wanderval 
Aparecido de Faria 

Vice-prefeito 
Palmeirópolis 

Fonte: SEMADES (2013) – adaptado por STCP (2013). 

Uma foto dos participantes da oficina te cnica 
da Fase B de Palmeiro polis pode ser vista a 
seguir. 

Foto dos Participantes da Oficina Técnica da 
Fase B de Palmeirópolis 

 
Foto: STCP (2013). 

Na Oficina Te cnica da Fase B de Palmeiro polis, 
dentro das a reas tema ticas debatidas, foi 
formado o Painel de Consenso visto na tabela 
a seguir.  
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Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase B 
de Palmeirópolis 

Potencialidades 
Grupo 1: Lei 2713/13 dispensa a licença da atividade 
para a reas ja  utilizadas; existe cre dito (financiamentos) 
para o setor florestal; na o existe tecnologia no setor 
florestal; pouco incentivo ao fomento; plantio de 
seringueira; aumentar incentivo do fomento; 
levantamento efetivo de a reas degradadas; 
difusa o/divulgaça o dos procedimentos de 
financiamento; pesquisa para ter tecnologia plantio e 
manejo; governo dar incentivo a  industrializaça o: 
desde as mudas (viveiro) na regia o, mate ria prima; 
incentivar pesquisa para fomentar espe cies nativas do 
cerrado – ex.: sucupira e aroeira; que na o seja so  
seringueira, produzir outras variedades – ex.: mangaba, 
goiaba, frutas do cerrado (produtos nativos), madeira 
de lei. 
Grupo 2: industrializaça o, na o possuí mos nada; 
plantio de seringueira (Palmeiro polis); plantio de Teca 
(Sa o Vale rio); so  tem tecnologias na a rea de 
seringueira; indu stria de processamento do la tex e 
agroindu strias para frutas do cerrado; ampliaça o da 
seringueira e manejos de florestas e frutos nativos; 
mais tecnologias disponí veis para o setor florestal; 
proporcionar atraça o de investimentos para novos 
plantios, novas tecnologias, etc. 

Problemas e Limitações 
Grupo 1: licenciamento ambiental com procedimento 
lento, burocra tico; falta de pesquisas florestais; 
centralizaça o dos o rga os ambientais – produtores 
rurais na o conhecem todos os procedimentos exigidos; 
na o adianta fomentar sem auxí lio para manter 
(suporte); atualmente na o existe nenhuma indu stria, 
para beneficiar os produtores provenientes das 
florestas seringueiras; falta orientaça o para a formaça o 
de associaço es de silvicultores para a introduça o do 
produto no mercado; na o existe mercado e nem 
incentivo para o cultivo dos frutos nativos e tambe m 
falta tecnologia para a produça o dos produtos; na o 
existe ncia de viveiros certificados; ma o-de-obra 
desqualificado; falta de conhecimento te cnico por 
parte dos produtores; como colocar no mercado 
(preparo); tributos na o definidos para mate ria prima. 
Grupo 2: licenciamento ambiental para plantio de 
espe cies nativas; dificuldade para recompor as APP’s 
florestais; dificuldade para plantio e comercializaça o 
de espe cies nativas; APPs de 30 metros – pequena 
propriedade; falta incentivo para desenvolvimento de 
pesquisa na a rea florestal, dificuldade em atender a 
legislaça o e falta de incentivo para desenvolver o 
conhecimento te cnico dos produtores; falta de ma o-de-
obra qualificada; falta de perspectiva na vida rural. 
-Falta de financiamento de algumas espe cies nativas e 
exo ticas; altos impostos e insumos e ma quinas 
agrí colas; falta de rodovias pavimentadas de qualidade; 
falta de mercado consumidor (comprador); falta de 
tecnologia adequada. 
Fonte: elaborado por STCP (2013).  

 

 

Painel de Consenso da Oficina Técnica da Fase B 
de Palmeirópolis (continuação) 

Proposições 
Grupo 1: capacitaça o agricultores e assiste ncia te cnica 
para plantio e manejo; realizaça o pesquisas florestais 
por o rga os competentes: EMBRAPA, universidades; 
descentralizaça o dos o rga os ambientais 
proporcionando maior aproximaça o com problemas 
rurais; incentivo governo colocar produtos no 
mercado; incentivo extraça o/processamento produtos  
florestas nativas; isença o imposto; incentivar seguro 
florestal. 
Grupo 2: desburocratizaça o plantio espe cies nativas; 
recompor APPs com espe cies que podem ser 
exploradas, ma ximo 15 m; criar polí ticas para 
incentivar plantio espe cies nativas; investimento 
instituiço es de P&D; investir conhecimento te cnico 
atrave s capacitaço es e fomentar o processo produtivo e 
de comercializaça o, pesquisa de mercado, instalaça o de 
agroindu strias; qualificaça o adequada para cada regia o 
no desenvolvimento de atividade especí fica; 
desenvolver projetos para a renda do produto rural; 
linhas de cre ditos com juros baixo; reduça o da carga 
tributa ria; conclusa o das rodovias, implementaça o de 
hidrovias; fomentar indu strias compradores; colocar 
te cnicos capacitados e atrair indu strias para a regia o. 
Fonte: elaborado por STCP (2013). 

Nas oficinas da Fase B de Palmeiro polis as 
prioridades eleitas sa o aquelas vistas a seguir. 

Prioridades para o PEF/TO de Acordo com a 
Oficina Técnica da Fase B de Palmeirópolis 

Ações Priorizadas Pontuaç~o 

Criar políticas para incentivar o 
plantio de espécies nativas 

3 

Investir no conhecimento técnico 
através da capacitaç~o 

3 

Desburocratizaç~o do plantio de 
espécies nativas 

2 

Desenvolver projetos para incentivar 
a renda do produtor rural 

2 

Mais tecnologias disponíveis para o 
setor florestal 

2 

Capacitaça o dos agricultores e 
assiste ncia te cnica para manejo e plantio 

1 

Incentivo do governo para colocar 
produtos no mercado 

1 

Isença o de impostos 1 

Aumentar incentivo ao fomento 1 

Levantamento efetivo de a reas 
degradadas 

1 

Difusa o/Divulgaça o dos procedimentos 
de financiamento 

1 

Recompor as APPs com espe cies que 
podem ser exploradas 

1 

Conclusa o das rodovias e implementaça o 
de hidrovias 

1 

Proporcionar atraça o de investimentos 
para novos plantios e novas tecnologias 

1 

Fonte: elaborado por STCP (2013). 
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