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1. INTRODUÇÃO 
 
No presente documento, após análises técnicas realizadas com representantes dos 
diversos órgãos do governo do Estado de Tocantins, servidores do Instituto NATURATINS 
(Instituto Natureza do Tocantins) e representantes da sociedade civil, serão expostas e 
contrapostas, informações de diversas naturezas, técnicas, sociais, geográficas e 
políticas, no intuito de expor todas as alternativas possíveis para a resolução dos conflitos 
produzidos quando da delimitação da Unidade de Conservação de Proteção Integral: o 
Parque Estadual do Jalapão (PEJ), localizado no município de Mateiros, região leste do 
Estado do Tocantins, Bacia hidrográfica do rio Tocantins, sub-Bacia do Rio do Sono. 
 
Desde sua declaração, os limites deste Parque envolvem, na maioria dos casos, terras de 
propriedade particular, ocupadas por dezenas de comunidades humanas, cujas atividades 
sócio-econômicas influenciam o manejo da UC e simultaneamente são influenciadas pela 
existência de uma área protegida. 
 
Da mesma forma, desde sua criação, segundo relatos provenientes das entrevistas e 
oficinas participativas produzidas, eram previstos alguns conflitos, devido ao processo 
“vertical” que caracterizou sua declaração no início deste século. Os limites estabelecidos 
pelo Estado sempre foram questionados e vistos como um problema a ser resolvido, já 
que a criação do Parque foi feita sem consultas prévias consistentes e sem que o Estado 
estivesse preparado para indenizar ou deslocar as comunidades e proprietários. Esse foi 
um dos assuntos centrais tratados no Plano de Manejo que foi elaborado para o PEJ no 
ano de 2003 (Mapa, ANEXO I). 
 
Mesmo tendo havido tentativas de se discutir as possíveis alterações nos limites do 
Parque, foi no ano de 2005 que ocorreu a mais forte e sistemática das discussões, 
trazendo a população junto aos representantes do Estado para discutir as possibilidades 
de desincorporar do Parque algumas áreas densamente habitadas (Ata da reunião de 
08/03/05, ANEXO II). Esse processo parou antes do documento seguir para a Assembléia 
Legislativa do Estado e não foi possível detectar as razões de tal medida. Dessa reunião 
saiu a proposta de exclusão do que se considera a maior concentração de comunidades 
residentes no Parque, sem que isso tenha sido um consenso que pudesse manter-se até 
os dias de hoje. 
 
Três anos mais tarde, o governo do Estado por meio do Instituto Natureza do Tocantins - 
NATURATINS (autarquia do Governo do Estado do Tocantins) motivou-se novamente a 
levantar as discussões sobre os novos limites do PEJ. Com recursos da ONG The Nature 
Conservancy, contratou-se os serviços da empresa Ambiental Consulting com o intuito de 
“reabrir o processo”, desta vez com o objetivo de se chegar à definição de novos limites e 
para a redação de uma Minuta de Projeto de Lei com a definição das novas fronteiras 
dessa importante Unidade de Conservação. 
 
Neste documento serão apresentados diversas alternativas e cenários que excluem e 
incorporam áreas ao Parque, acompanhados das análises realizadas na Reunião Técnica 
do dia 04 de abril de 2008, como uma forma de auxiliar o órgão responsável pelo manejo 
do PEJ, o NATURATINS, na sua tomada de decisão em relação aos limites da UC. 
 
É importante informar que a empresa responsável pelo presente estudo também foi 
contratada para realizar uma proposta que, no momento oportuno, poderá resultar na 
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possível declaração de uma área específica de manejo para o capim-dourado 
(Syngonanthus nitens) entre outras atividades tradicionais na regiao do Jalapão. Tais 
resultados serão apresentados em documento separado, o qual dependerá de 
argumentos, critérios e resultados derivados deste trabalho. 
 
2. OBJETIVOS DO DOCUMENTO  
 
Este documento pretende, além de justificar e fundamentar cada uma das propostas de 
exclusão e incorporação de áreas aos limites do Parque Estadual do Jalapão, apresentar 
as considerações e ajustes derivados da única Reunião Técnica que abriu àqueles que de 
alguma forma estão relacionados técnica e profissionalmente com a UC em questão. Da 
mesma forma, este documento mantém os objetivos do documento base: 
 

• Atualizar as informações disponíveis em relação ao conflito produzido pela 
existência de comunidades rurais, tradicionais ou não, dentro dos limites de uma 
área de proteção integral; 

• Incluir nos estudos de redelimitação do PEJ as percepções das diversas 
comunidades e atores afetados, direta ou indiretamente, pela declaração do 
Parque, sem que sejam prejudicados os objetivos de manejo da área protegida; 

• Permitir a elaboração de pareceres técnicos e jurídicos que permitam a declaração 
dos possíveis novos limites; 

• Apoiar com informações técnicas as futuras audiências públicas que possam 
acontecer na redefinição dos limites do PEJ;  

• Servir de base, com suas respectivas exposições de motivo, para a elaboração de 
minutas dos decretos de áreas como de utilidade pública para fins de 
desapropriação e do projeto de lei que defenda a alteração dos limites; 

• Sistematizar e processar cartograficamente as diversas propostas de novos 
limites; 

• Reduzir ao máximo o efeito das implicações filosóficas e políticas que conduzem à 
redefinição de limites de uma área de proteção integral; e 

• Encontrar a melhor estratégia de manejo para enfrentar os desafios derivados das 
futuras decisões administrativas em relação aos limites do PEJ.  

• Indicar áreas com potencial para conservação um pouco mais restritivas onde 
ocorra água, espécies ameaçadas como o pato mergulhão, formações vegetais 
diferenciadas, conflitos com comunidades, entre outros, que vise a ampliação do 
Parque. Para tanto deve-se utilizar referenciais de biologia da conservação e 
critérios prioritários para a conservação de UCs que indiquem áreas para potencial 
ampliação da unidade. 

 
3. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO  
 
No ANEXO III pode-se constatar a seqüência e os detalhes de todas as atividades 
realizadas durante os estudos de campo que permitiram a elaboração deste primeiro 
Documento Técnico Ajustado. No entanto, em linhas gerais, a metodologia utilizada, 
desde as primeiras entrevistas, até a elaboração deste documento, passando por cada 
um dos encontros com os grupos de atores e pelas visitas às áreas do Parque, está 
descrita a seguir. 
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3.1. Entrevistas 
 
Foram entrevistas abertas, mas dirigidas ao tema em questão, sempre procurando 
confirmar informações anteriores, como forma de validar as declarações dos 
entrevistados. Funcionários da instituição administradora que, de alguma forma, tiveram e 
ainda têm relação direta ou indiretamente com a UC foram indagados. Também foram 
entrevistadas pessoas que, sem pertencer diretamente aos quadros do NATURATINS, 
tiveram alguma experiência no Jalapão e mesmo com a instituição em questão. 
Servidores da Prefeitura de Mateiros, incluindo o Prefeito, Sr. Gumercindo Oliveira da 
Silva, a Secretária de Turismo, Sra. Aldina Batista dos Santos, foram igualmente 
entrevistados. Da mesma forma foram entrevistados líderes comunitários em todas as 
comunidades, com exceção do setor conhecido como Formiga, do qual não se encontrou 
nenhum representante. 
 
Comerciantes, empresários e demais setores econômicos do município foram alcançados 
nas Oficinas e no município de Ponte Alta, onde também se conseguiu realizar um rápido 
encontro com os técnicos do IBAMA/ICMBio, responsáveis pela Estação Ecológica da 
Serra Geral do Tocantins. 
 
Não foram usados questionários estruturados por considerarmos desnecessários ao 
escopo de nosso trabalho e atuais circunstâncias de tempo e pela baixa diversidade de 
informações. 
 
3.2. Oficinas 
 
Tiveram como propósito conhecer de perto os temores, percepções e convicções das 
populações residentes na área do Parque. Com uma abordagem participativa, o 
envolvimento dos comunitários foi pleno e muitas vezes intenso. Fez-se o esforço para 
convidar todos os segmentos da comunidade, garantindo assim seu espaço de 
participação. Identificaram-se também os problemas e registraram-se as sugestões. 
 
O início das oficinas muitas vezes foi caracterizado por uma atmosfera de desconfiança, 
mas nada impediu a participação democrática das pessoas e sempre prevaleceu o 
respeito em todos os momentos. Neste documento foram consideradas todas as 
manifestações identificadas e estas foram distribuídas nas diversas alternativas e/ou 
cenários. 
 
3.3. Revisão de dados secundários 
 
Dispondo do Plano de Manejo em vigência, Decretos e Leis específicas, Diários Oficiais, 
trabalhos científicos sobre a área, sobretudo, no tocante ao capim-dourado (Syngonantus 
nitens) e distribuição geográfica do pato mergulhão (Mergus octosetaceus). Além de 
memoriais descritivos do Instituto de Terras do Tocantins (INTERTINS), ata da reunião de 
2005 sobre os novos limites do Parque e ainda contando com uma extensa 
documentação cartográfica, os dados secundários obtidos orientaram a estruturação 
deste documento e reforçaram as informações obtidas em campo. Uma lista destas fontes 
está apresentada na seção de Bibliografia Consultada. 
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3.4. Visitas de Campo e Sobrevôo  
 
As visitas de campo foram realizadas em duas (02) etapas. A primeira de reconhecimento 
do Parque e seus limites, permitindo da mesma forma fazer o primeiro contato com as 
comunidades. A segunda objetivou a realização das oficinas participativas com as 
comunidades. 
 
Na primeira campanha de campo, na etapa do reconhecimento terrestre foi possível 
percorrer significativa parcela do perímetro do PEJ e região, além da possibilidade de 
visitar todos os atrativos e comunidades dentro do Parque. Um estreito contato com os 
representantes dessas comunidades foi possível graças ao bom relacionamento que os 
funcionários do Parque mantêm com eles. Também nessa primeira etapa foi possível 
contar com o apoio da aeronave que presta serviços ao Parque Estadual do Cantão, 
sendo possível realizar três sobrevôos num mesmo período, dois de reconhecimento dos 
limites e um para a inspeção do estado de conservação da principal área sugerida a ser 
excluída dos limites do Parque. 
 
Na segunda campanha de campo foram realizadas as Oficinas Participativas e 
aproveitou-se para experimentar a forma de vida dessas comunidades, compartilhando 
com elas seus costumes e tradições.  
 
Ambas as campanhas estão integralmente documentadas no Relatório de Vistoria como 
um dos produtos solicitados pela instituição contratante. 
 
3.5. Reunião Técnica (RT) 
 
Na reunião técnica, realizada em 04 de abril de 2008, foram apresentadas as diversas 
alternativas e discutidos os diferentes cenários que permitiram justificar as decisões 
institucionais. Realizada no Auditório do NATURATINS, na cidade de Palmas, diversas 
organizações do Estado, do município de Mateiros e de setores da sociedade civil foram 
convidados a participar, com o intuito de exporem suas argumentações sobre as diversas 
possibilidades de alteração dos limites e da possível declaração de uma área de manejo 
especial (associada ao PEJ). Durante a RT foram expostos e revistos todos os cenários 
ou alternativas acerca das proposições de redelimitação dos limites do PEJ, com o intuito 
de respaldar o NATURATINS aos próximos passos em direção às Audiências Públicas e 
redação de minutas para os Projetos de Lei modificando os limites do PEJ e a possível 
declaração de uma reserva específica para usufruto das comunidades locais da região do 
Jalapão. 
 
3.6. Os estudos cartográficos  
 
Os mapas impressos que representam os limites da Área de Proteção Ambiental do 
Jalapão (APA) e do Parque Estadual do Jalapão (PEJ) foram disponibilizados para 
consultas e inserções por meio da administração do PEJ. Da mesma forma, fotografias 
aéreas monocromáticas na escala 1:25.000 foram disponibilizadas e serviram para 
aferições de limites naturais. 
 
Em visita à Coordenadoria de Geoprocessamento (COGEO) do NATURATINS, em 13 de 
fevereiro de 2008, foram gentilmente cedidas bases cartográficas digitais na escala de 
1:100.000, com todos os dados inerentes aos limites da UC e temas correlatos 
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(hidrografia, curvas de nível, uso da terra, limites municipais, rodovias), além de imagens 
orbitais (LANDSAT 221_67_29_07_2007_RGB543). 
 
Os dados coletados (mapas impressos, bases cartográficas e informações secundárias) 
serviram de suporte técnico para análises e proposições referentes às propostas de 
redimensionamento, além de subsidiar a logística de campo adotada, uma vez que a 
observação, e posterior análise integrada dos componentes da paisagem, foram de suma 
importância no processo de proposições dos novos limites, considerando os componentes 
biofísicos e antrópicos. 
 
Após a primeira campanha de campo (observações em campo, sobrevôo, oficinas 
preliminares, discussões técnicas com pessoal do PEJ) foram produzidos mapas 
preliminares ilustrando todas as propostas de redimensionamento até então conhecidas. 
O material produzido, na forma de mapas impressos e bases digitais, além de apresentar 
considerações escritas pertinentes aos componentes biofísicos da região (geologia, 
geomorfologia, hidrografia, cobertura vegetal), embasaram as discussões entre as 
equipes técnicas (Ambiental Consulting, NATURATIS), além de explanações às 
comunidades envolvidas. 
 
Um mapa preliminar com todas as alternativas de modificação dos limites foi apresentado 
em Reunião Técnica, onde participaram representantes do Governo Estadual. Uma vez 
revisados os dados do meio físico e os mapas que complementam o Plano de Manejo, 
foram feitos os ajustes necessários para incorporá-los nos dois Documentos Técnicos 
Ajustados (o de redelimitação e o de criação de uma nova UC). 
 
Salienta-se que a base cartográfica digital (formato shape file) fornecida pela COGEO, 
apresenta escala cartográfica em nível regional 1:100.000, ou seja, os mapas temáticos 
produzidos, demonstrando os novos limites propostos não possuem exatidão cartográfica 
(PEC) compatível com delimitações, sobretudo, de limites de lotes. Para a definição exata 
dos lotes (propriedades) a serem incorporados ou retirados dos limites do PEJ, existe a 
necessidade da produção de Plantas Planialtimétricas em escala de detalhe (1:1.000 ou 
maior) e levantamento fundiário para as propriedades envolvidas, medidas essenciais que 
devem ser coordenadas pelos órgãos competentes do Estado do Tocantins. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E INSTITUCIONAL 
 
Nesta seção se apresentam os temas e assuntos que fundamentam este documento e 
aquele que trata da possibilidade de criação de uma reserva especial. Tais assuntos são 
produto dos trabalhos de campo e de revisão da documentação existente, assim como 
extraídos das entrevistas com comunitários, funcionários e outros representantes da 
sociedade e podem ser mencionados na seguinte ordem:  
 
• Aspectos sócio-econômicos das áreas que serão incorporadas e excluídas da UC e 

daquelas que serão incluídas na nova UC; 
• Identificação das situações de conflito, existentes ou potenciais, relativas à população 

residente na UC, comunidades de entorno ou outros grupos que exerçam alguma 
interferência na área proposta para criação da UC; 

• Visão das comunidades (residentes e do entorno) sobre a criação da UC; 
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• Percepção dos sentimentos das comunidades em relação à Unidade, o entendimento 
do significado e importância da UC, expectativas com relação à área e caracterização 
das necessidades, anseios e expectativas das comunidades relacionadas;  

• Levantamento das principais características das populações (residentes e entorno), 
que possam auxiliar na estruturação de um plano de ação inicial; 

• Registro de tendências de crescimento dos núcleos populacionais em direção à 
Unidade e dos atuais e potenciais impactos que afetam o Parque e a nova área a ser 
criada; 

• Manifestações culturais mais importantes e seu potencial de proteção das UC’s; 
• Identificação de atividades econômicas com potencial para serem desenvolvidas na 

região das UC’s; 
• Infra-estrutura de saúde, turismo, rede de serviços (mecânica, construção civil, 

comércio, bancário, abastecimento de combustível, entre outros), de segurança 
pública, educação, comunicação, fornecimento de energia elétrica, transporte, 
correios; 

• Instituições governamentais e não-governamentais que desenvolvem ações na área 
de meio ambiente, tais como: campanhas educativas, programas de desenvolvimento 
social, dentre outras; 

• Áreas de interesse demonstradas pela população local. Disposição e abertura para 
absorver ou inserir novas atividades econômicas na região. 

• Identificação de áreas para ampliação do Parque, através de estudos que visem o 
levantamento de referenciais de biologia da conservação e de critérios prioritários para 
a conservação de UCs. 

 
Sem desejar repetir o que abundantemente foi descrito no Plano de Manejo, a seguir 
estão algumas das principais conclusões sobre cada um desses itens listados acima. 
 
4.1. Aspectos sócio-econômicos das áreas que serão incorporadas e excluídas do 

Parque e daquelas que formarão parte da nova UC. 
 
Entre as pessoas e comunidades que se encontram envolvidas de alguma forma, direta 
ou indiretamente, com o Parque Estadual do Jalapão, há uma diversidade que se espera, 
como é comum nestes casos, seja um complicador no momento de implantação de 
qualquer uma das estratégias escolhidas para resolver os conflitos que orientam este 
estudo. 
 
De forma empírica, calcula-se que 95% dos que habitam o interior do PEJ se localizam 
em uma faixa de terra de fácil identificação, faixa esta já proposta como área de exclusão 
no caso de redefinição de limites. Em 2002 a Conservation International - Brasil/MMA, 
identificou 25 localidades nessa área (de um total de 29 identificadas), constituindo 
aproximadamente 154 casas (Plano de Manejo, 2003, p.62). 
 
Em termos gerais, uma considerável proporção de habitantes desta área encontra-se 
morando em condições de quase isolamento, sem o conforto dos serviços de eletricidade, 
distribuição de água tratada, disposição ou tratamento do esgoto, coleta e disposição de 
resíduos sólidos, entre outros serviços. As escolas parecem precárias e em alguns casos 
os alunos não recebem seus professores regularmente, dificultando a realização dos seus 
programas escolares. Em muitos casos as crianças de comunidades menores devem 
percorrer distâncias consideráveis para chegar à escola, pois não há transporte específico 
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para eles. Há menção de escolas municipais que foram fechadas por serem consideradas 
inviáveis administrativamente. 
 
O isolamento geográfico tem feito com que muitas das comunidades não conheçam 
técnicas básicas de saneamento como seria o caso da implantação de fossas sépticas, 
item raríssimo na região. Doenças como a Hanseníase (lepra), já erradicada em muitas 
regiões do país, é comum em muitas dessas comunidades. 
 
As casas mesmo que aconchegantes são de estruturas precárias. Com famílias 
numerosas, as acomodações e demais instalações são bastante simples, são produtos de 
auto-construção utilizando-se de blocos de argila, quando não são do estilo “pau-a-pique”. 
 
Muitos são posseiros, ou seja, moram em terras que não lhe pertencem. Sem titulação da 
posse da terra, a possibilidade de serem despejados do Parque foi um assunto que 
sempre preocupou e trás uma atmosfera de medo durante o diálogo sobre a existência do 
Parque. 
 
Por outro lado, há comunitários que dividem suas residências entre a sede do município 
de Mateiros e suas posses em áreas internas ao Parque. Estes, mesmo que em melhores 
condições econômicas, exercem igualmente pressão para que suas terras não sejam 
indenizadas pelo Estado e gostariam de ver os limites do Parque retrocederem. 
 
Um último grupo é formado por aqueles reais proprietários que em sua grande maioria se 
encontram divorciados daquela realidade e que por motivos diversos conseguiram a 
propriedade dessas terras. Este será o grupo que certamente receberá o benefício da 
desincorporação das terras, ou das indenizações, mas é provável que não seja o grupo 
que impeça qualquer ação do Estado, uma vez que o problema maior se encontra com os 
posseiros tradicionais. A pergunta que requer resposta é: qual será a solução para 
aqueles posseiros que ficarem em terras excluídas do Parque, cuja propriedade é de 
terceiros? 
 
Em relação aos que vivem fora do Parque e que podem ser incorporados ao mesmo, no 
caso de anexar terras ou de se criar uma reserva qualquer, parece que não haverá 
possibilidade de escapar dos mesmos conflitos. No entanto, os conflitos terão menor 
proporção, devido ao fato de que as áreas ao redor do Parque, com alguma 
potencialidade de serem anexadas ou protegidas, pertencem na sua maioria a grandes 
proprietários, sem comunidades com número expressivo de habitantes. Estudos mais 
detalhados após a escolha da melhor estratégia poderão oferecer maiores detalhes sobre 
o perfil dos que utilizam essas terras. 
 
De qualquer forma, seja qual for a proporção de cada um dos grupos existentes, ou em 
que condições sócio-econômicas se encontre cada uma das comunidades, a estratégia 
para excluir ou incluir terras terá que aplicar meios justos, afinados, criativos e práticos 
para não criar condições adversas ao manejo da UC. 
 
Uma ressalva que deve ser feita em relação às propostas e necessidades dos 
comunitários é a última sugestão lançada na 1ª Reunião Técnica de Palmas, onde 
representantes das comunidades retiraram sua pretensão de apoiar a comunidade de 
Mumbuca ao sugerir uma nova área de exclusão (descrita na Alternativa 3 ). A retirada 
dessa proposta se fez em troca de lhes permitir utilizar para pastagem as terras do 
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Parque ao norte da formação do Porco, faixa de terra lindeira e limítrofe ao novo 
perímetro proposto (caso aprovação da alternativa de exclusão - A2), área ainda não 
definida com exatidão pelas comunidades (apresentaram em mapa na RT os limites 
aproximados), pois a definição carece de maiores discussões junto à equipe do PEJ. Os 
representantes comunitários mencionam seu compromisso de proteger as áreas vizinhas 
e converter-se em guardiões do Parque se lhes forem permitido, por um tempo, a 
continuidade das suas atividades pastoris e de colheita de recursos nessas áreas. Ao 
mesmo tempo, a comunidade teme que seu anseio por ter acesso a terras, hoje dentro 
dos limites do PEJ, pode vir a despertar a vontade dos seus verdadeiros donos (os 
chamados popularmente de “paulistas”) de ocupar essas terras, prejudicando assim o 
Parque e aos comunitários, simultaneamente. Há aqui um espaço legítimo para estudar 
estratégias sólidas e de solução permanente, buscando a cooperação entre as partes.  
 
4.2. Identificação das situações de conflito, exist entes ou potenciais, relativos à 

população residente na UC, comunidades de entorno o u outros grupos que 
exerçam alguma interferência na área proposta para criação da Unidade. 

 
O primeiro e principal conflito emerge do fato de que quase todas as terras protegidas 
pelo PEJ pertencem a terceiros e não ao Estado. Isto implica no compromisso legal de se 
adquirir a posse pública e esse processo parece estar nos estágios iniciais. Neste 
momento, depois de terem sido declaradas de utilidade pública, mais de 100.000ha de 
glebas são um primeiro passo para a indenização legal (Decretos No 2.556 e 2.557, 
ambos de 24/02/05), porém os valores oferecidos aos proprietários estão sendo 
questionados na justiça e até, muito recentemente, alcançaram os meios de 
comunicação. 
 
Outro conflito gerado no momento da declaração do Parque foi a forma como foi 
declarado, sem consulta popular e sem medir as possibilidades de expropriação ou 
transferência de tantas famílias. Este fato é um dos fatores mais lembrados nas consultas 
públicas, facilitando a constante vitimização dos afetados. O clima criado com a 
delimitação sem consulta e a necessidade de se ter que refazer tais limites, deixa as 
comunidades em posição constante de ataque e desmoraliza a posição pública nas 
negociações. É importante enfatizar que esse clima aparentemente inadequado não reduz 
em nada o valor que uma vez teve a acertada decisão de preservar esta amostra especial 
e representativa do Bioma Cerrado no Brasil. 
 
De certo modo o problema principal não é apenas a ausência de consulta, pois a 
participação das comunidades neste tipo de processo é normalmente nula, as pessoas 
costumam se afastar dos problemas ao invés de discuti-los. O problema maior acabou 
sendo mesmo a falta de ação por parte do Estado para regularizar a situação das 
comunidades, através de atos indenizatórios, fato este recorrente em áreas de Unidades 
de Conservação.  
 
Outro elemento que interfere no processo de definição dos novos limites é o crescimento 
populacional acelerado das famílias que constituem a maioria das comunidades afetadas. 
Com uma média superior a cinco filhos (segundo dados de campo) está acontecendo o 
que a equipe técnica denominou de “Paradoxo do Ovo”, fazendo referência ao que alguns 
membros da comunidade de Mumbuca definem como problema de espaço físico para a 
comunidade. Alguns moradores acreditam que as propostas de 2005 já não são 
suficientes, pois o crescimento vegetativo da população é evidente. Famílias numerosas 
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criam mais e mais famílias que vão se emancipando dos seus progenitores, requerendo 
novas terras. No linguajar deles “o espaço vai ficando um ovo”, fator este que lhes faz 
pensar que o espaço que o Parque deve deixar para eles hoje é maior do que o acordado 
três anos antes. 
 
Da mesma forma, o fato de não se ter aproveitado o momento em 2005 para alterar os 
limites do Parque, tem permitido que muitos dos que ainda teriam suas terras dentro 
sintam-se com força para reclamar a exclusão de suas propriedades do Parque, 
complicando ainda mais a revisão. 
 
Outro elemento que jogará um papel importante no manejo dos conflitos do PEJ com suas 
comunidades é a dependência criada sobre a exploração do capim-dourado.  
 
Um elemento importantíssimo que dá ao conflito um caráter de impacto social é a 
significativa população de pessoas idosas que detém o poderoso argumento de não ter 
condições de suportar uma mudança drástica em seus estilos de vida. Este é um fato que 
obriga a pensar em saídas alternativas diferentes daquelas que a lei prevê e que são 
diretas, como a indenização ou transferência de terras. É compreensível que um idoso 
possa ser prejudicado por alterações na sua rotina de vida e também é evidente que este 
elemento é um incentivo para quem não tolera a intervenção do Estado nas suas vidas, 
prefere manter o conflito e se negar a negociar. A longo prazo acreditamos ser possível 
que os idosos possam continuar morando em suas terras mas, como no caso das 
reservas legais, talvez seja possível um acordo negociado junto ao ministério público ou 
outro órgão competente. 
 
Finalmente um dos mais delicados assuntos que colocam a Administração do Parque 
numa posição incômoda são os proprietários que possuem em suas terras algum dos 
atrativos turísticos de primeira categoria (como é o caso de algumas cachoeiras, das 
dunas, de mananciais, entre outros). Estes são alguns dos principais adversários neste 
conflito e que não desejam perder os benefícios de ter um atrativo turístico em um pólo 
como o do Jalapão. Em alguns casos se presenciou exemplos de enfrentamento direto e 
ameaças pessoais, incluindo neste tipo de ações a sabotagem e a liberação de boatos 
que confundem, amedrontam e preocupam os moradores, com a conseqüente criação de 
barreiras ou ruídos comunicacionais. Nestes casos pode-se recomendar um acordo de 
conduta entre proprietário e Naturatins/UC até que a desapropriação ocorra, onde o 
Naturatins/UC dá a orientação técnica e algum apoio com recursos materiais e o 
proprietário aceita cumprir as regras de uso público responsável. A forma pode ser 
administrativa ou através de algum tipo de acordo. 
 
É recomendável que o NATURATINS, em acerto com seus parceiros, seja coerente nas 
suas ações, saiba manter suas posições e busque saídas criativas aos diversos 
problemas, ao mesmo tempo em que consiga atender e negociar com os diversos tipos 
de atores. Implementar estratégias piloto pode ser uma motivação para ganhar a 
confiança e a moral das comunidades. Para isso, pensar em saídas a médio e longo 
prazo pode ser conveniente, mesmo que requeira continuidade administrativa e política. 
 
4.3. Visão das comunidades (residentes e do entorno ) sobre a criação da UC. 
 
Durante os trabalhos de campo e no contato com as principais comunidades relacionadas 
com o Parque, pode-se detectar a visão geral destas em relação à UC. Em diversas 
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ocasiões foi deixado claro que o Parque era necessário, “mas não dentro das suas 
terras”. Em outro momento a sensação é de que “quanto mais longe dos limites do 
Parque, melhor para todos”. 
 
É evidente que não foi feito uma preparação de aceitação do que se vê como ameaça aos 
interesses individuais ou comunitários. Da mesma forma, a falta de iniciativas e ações do 
Estado no processo de regularização fundiária, imediatamente após a declaração do 
Parque, deixou livre o caminho para criar todo tipo de situação e provocou apreensão e 
temor entre os comunitários. 
 
No entanto, deve ser elogiado o esforço da atual equipe responsável pelo PEJ, que pouco 
a pouco está divulgando os valores da UC e quebrando as barreiras criadas pela 
distância, os boatos e a lentidão do processo de definição de limites. Entre as populações 
há indivíduos que nunca serão convencidos da importância do Parque, não entendem que 
o direito coletivo é maior que o individual e que provavelmente não abandonarão 
facilmente seus propósitos e posições particulares em troca de nada, pois há vantagens 
em situações como a que vive o PEJ nestes momentos. 
 
4.4. Percepção dos sentimentos das comunidades em r elação à Unidade, o 

entendimento do significado e importância da UC, ex pectativas com relação à 
área e caracterização das necessidades, anseios e e xpectativas das 
comunidades relacionadas. 

 
Também como produto dos contatos pessoais e da realização das Oficinas Participativas, 
os sentimentos que prevalecem são o da incerteza sobre o futuro e a insegurança de não 
poder continuar vivendo como acreditam ser melhor. Com raras exceções foram 
encontrados indícios de que o processo, se bem intencionado, encontrará oposição 
intransigente, a qual, em alguns momentos não poderá ser conduzida. Vai depender 
muito da habilidade que se tenha para negociar e dar continuidade ao estabelecido nos 
acordos. 
 
A percepção é de que os novos limites podem resolver uma parte importante do 
problema, mas não será conveniente ocultar que novos limites apenas liberam 
parcialmente a preocupação, pois as partes em conflito, os que gerenciam o PEJ e os 
moradores dessas comunidades, deverão continuar fazendo esforços para reduzir os 
impactos de populações e atividades humanas realizadas em zonas do entorno, 
especialmente quando se requer o capim-dourado e se continua dependendo da pecuária 
extensiva e da caça em zonas do Parque. Um exemplo disso é a proposta de lhes permitir 
utilizar uma área do Parque para pastagem, mesmo depois de terem suas casas retiradas 
dos limites do PEJ. As necessidades por espaço e recursos continuarão pressionando a 
UC, até que se encontrem saídas alternativas para tais necessidades. 
 
Em relação às atividades turísticas, poucos membros das comunidades exploram as 
potencialidades como guias ou receptores, além de estarem longe de ter uma 
organização adequada e eficiente. Suas atividades são oportunistas e sem rumos 
definidos. A associação de guias instituída nunca se manifestou interessada no assunto 
que trata este documento, nem se aproximou durante as oficinas realizadas no PEJ. 
 
Já no artesanato, a consciência sobre a exploração do capim-dourado começa a dar seus 
frutos e a qualidade e quantidade dos produtos aparece. O Parque apresenta a fonte da 
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matéria-prima e enquanto as comunidades sentirem que esta não será uma atividade 
proibida continuarão aceitando bem. Apenas preocupa a dependência econômica que 
possa trazer sua exploração, pois é pela regeneração natural que ele existe e o número 
de artesãos é incrementado a cada ano. Certamente os artesãos serão aliados do 
manejo, principal desafio para o estabelecimento de zonas de exploração dentro do 
Parque ou em novas áreas de reserva. 
  
Por enquanto, a principal preocupação é continuar fazendo o que sabem fazer, de forma 
que possam produzir seus alimentos e criar seu gado. Isso implica num programa de 
transição econômica bem estruturado e gradual, pois se trata de abrir novas alternativas 
para tradições produtivas arraigadas e “seguras”, de baixo investimento. 
 
A atual Administração parece ter alcançado um importante espaço na confiança dos 
moradores, no entanto, o NATURATINS deverá implantar um amplo programa de apoio 
técnico e operacional para que as populações excluídas dos limites da UC se convertam 
em aliadas e não em novos problemas. Hoje são residentes, amanhã podem ser 
invasores e a equação não é apenas uma questão de geografia. 
 
4.5. Levantamento das principais características da s populações (residentes e 

entorno), que possam auxiliar na estruturação de um  plano de ação inicial. 
 
Este assunto permite uma descrição de cada comunidade conhecida durante os trabalhos 
de campo, observações que complementam o Relatório de Vistoria prévio separadamente 
apresentado. A seguir uma descrição das principais características daquelas 
comunidades que poderão desempenhar papel importante na estruturação de um plano 
de ações específico após o estabelecimento de novos limites. 
 
4.5.1. Mateiros  
 
Sede do município e residência dos poderes municipais e das principais empresas da 
região é o grupo humano mais beneficiado pela existência do Parque e das demais UC’s 
vizinhas, incluindo a própria APA. 
 
Segundo informações não oficiais, o Município de Mateiros recebe atualmente 
aproximadamente R$600.000,00 / ano, por conta do repasse pelo governo estadual do 
ICMS Ecológico. É claro que tais recursos não possuem um destino planejado, mas num 
futuro próximo sua utilização poderá ajudar a implantação de muitos programas e ações 
previstas no Plano de Manejo para auxiliar o desenvolvimento regional. 
 
A Prefeitura, na figura de seu atual Prefeito e alguns dos seus Secretários, especialmente 
as Secretarias de Turismo e de Educação, tem demonstrado interesse para que os 
conflitos decorrentes dos atuais limites sejam resolvidos no prazo mais curto possível e 
parece aberta a contribuições posteriores nas áreas de planejamento turístico e 
programas educacionais. 
 
Em se tratando de turismo, o Parque é o principal e único atrativo a ser explorado pelo 
município. Atividade esta que aparentemente encontra-se fora do controle dos órgãos 
competentes, enquanto a situação fundiária do PEJ permanece indefinida. 
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Levando-se em conta a ampla divulgação do artesanato de capim-dourado no país, além 
de toda a região do Jalapão ser intensamente divulgada nos meios midiáticos (imprensa 
escrita, falada, televisiva e internet), as atividades turísticas na região certamente afetarão 
o Parque e a própria cidade de Mateiros, podendo também influenciar fortemente as 
atividades das demais comunidades. E para isso haverá necessidade de planejar e 
organizar a atividade de modo a garantir a distribuição dos benefícios, auxiliar a cadeia 
produtiva local, diminuir a dependência direta de recursos naturais e assim diminuir 
também os impactos sociais e ambientais que tal atividade pode gerar. 
 
A cidade de Mateiros certamente tem um papel importantíssimo na organização espacial 
das atividades econômicas que inevitavelmente terá o Parque como pivô central. Nesse 
sentido, muito influentes na região, os grupos religiosos pentecostais terão uma relevante 
responsabilidade na aceleração das mudanças positivas que tenham de ser 
implementadas. 
 
4.5.2. Mumbuca  
 
Importante comunidade afro-brasileira, Mumbuca é considerada a comunidade de maior 
expressão local. Suas lideranças e sua tradição fazem desta comunidade uma das mais 
difíceis de convencer sobre o conflito dos limites. Mesmo não tendo mencionado com 
propriedade o assunto na Oficina realizada durante a segunda campanha, observa-se que 
houve - e ainda há - quem defenda a possibilidade de Mumbuca ser declarada 
Comunidade Quilombola (atualmente ainda não estabelecida, mas em processo de 
estudo), assunto este que divide as opiniões, pois parece haver um grande interesse em 
não perder a posse individual das terras. 
 
A dificuldade apontada é produto das posições rígidas e até extremas apresentadas pelos 
que participaram da Oficina. Todos os elementos apontados nos itens anteriores sobre a 
visão, os sentimentos e as percepções dos comunitários de Jalapão encontram eco nesta 
comunidade. Muitos se sentem traídos pelo governo, outros perplexos pela demora e 
outros enrijecidos em suas posições perante a possibilidade de verem seu espaço e 
posses diminuídas. 
 
O mais complicado desta comunidade é que sua evolução demográfica aponta para a 
superpopulação. Enquanto isso, sua principal atividade econômica é a pecuária extensiva 
e seus campos de pastagens incluem áreas dentro do Parque. Mesmo aceitando a 
proposta de desincorporá-los dos limites do PEJ, ainda assim continuarão necessitando 
das áreas do Parque. Talvez esta seja uma razão que os obriga a solicitar o aumento da 
área proposta em 2005, podendo chegar até a base da Serra do Espírito Santo e 
incluindo até a formação conhecida com a Serra do Porco. 
 
Foi nesta comunidade que se perceberam manifestações mais fortes contra o Estado e 
também de vitimização histórica de uma população que deseja defender os direitos 
ancestrais da sua etnia. O “Paradoxo do Ovo”, já explanado em sessão anterior, surgiu 
como expressão desta comunidade. 
 
Paralelo a estas características, Mumbuca possui um excelente potencial para a 
experimentação social e econômica e o relacionamento com o pessoal do Parque pode 
ser considerado bom e favorável. O artesanato é valorizado, embora se tenha percebido 
uma queda na qualidade em comparação com as peças elaboradas em outras 
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comunidades. Esse fato, por si só, abre a possibilidade de um programa de ação em 
desenvolvimento de oportunidades econômicas e culturais. A comunidade tem ainda 
muito potencial para o desenvolvimento da agricultura familiar e para o turismo rural, falta 
apenas percepção e capacitação. 
 
Sua proximidade aos novos limites propostos, sua angústia para ampliar a proposta de 
2005, o apoio externo que as comunidades quilombolas vêm recebendo em todo o país e 
o crescimento vegetativo que parece não ter limite, fazem de Mumbuca um caso especial 
que requer um planejamento de ações a partir do momento em que se almeja o auxílio a 
qualquer plano de ação. 
 
4.5.3. Boa Esperança e Mumbuquinha 
 
Por serem muito parecidas e próximas, descreveremos suas características 
conjuntamente. Ambas as comunidades se encontram um pouco isoladas 
geograficamente e sua relação é muito maior com o município de São Félix do que com 
Mateiros. O acesso à sede do município é feito por rio, seja atravessando a nado ou com 
o auxílio de balsa. A distância até Mateiros reduz seu contato com esse povoado. 
 
Tratam-se de comunidades dedicadas à pecuária, com uma significativa miscigenação 
racial, bastante diferente da comunidade de Mumbuca. Seus povoadores vivem 
igualmente da agricultura familiar, sem eletricidade ou serviços de saneamento básico, 
embora alguns moradores tenham sido beneficiados por pequenos projetos externos que 
instalaram placas e acumuladores solares que permitem o desenvolvimento de projetos 
como casas de farinha e outros. 
 
Sua posição em relação ao Parque é muito clara. O Parque os incomoda quando há 
possibilidades de perderem suas terras. Seus costumes arraigados ao lugar os impede de 
verem vantagens na existência do Parque. 
 
Embora as Oficinas tenham sido realizadas com sucesso, marcadas pelo intercâmbio de 
informações e debate bastante produtivos, notou-se que há influência premeditada de 
alguns indivíduos que desejam confundir os moradores e assim dificultar o diálogo com o 
NATURATINS e seus representantes locais. Uma vez esclarecido que os limites 
propostos em 2005 ainda poderiam ser considerados e convenientes para eles e 
somadas as explicações sobre os futuros procedimentos, o ambiente das Oficinas tornou-
se favorável, o que permite concluir que estas comunidades poderão ser aliadas 
importantes no manejo da zona de entorno quando for o momento. 
 
4.5.4. Formiga e Carrapato  
 
Igualmente humildes e pobres, estas comunidades parecem as mais afetadas em relação 
aos limites do Parque, pois é nessa área que se encontram os atrativos de natureza 
hidrográfica mais conhecidos (Cachoeira da Formiga e Fervedouro), o que implicará um 
manejo intensivo da área, como prevê o Plano de Manejo de 2003. É importante ressaltar 
que os limites originais do PEJ não consideraram a proteção das nascentes dos córregos 
Formiga e Carrapato, nascentes estas que impõem mais uma responsabilidade aos 
estudos de redelimitação, centro deste documento. 
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São comunidades que exploram a pecuária e a agricultura familiar e manifestam sérias 
preocupações com o destino das suas terras. Mesmo assim, o encontro com elas não foi 
difícil, levando-se em consideração que não se pôde contar com a presença de qualquer 
um dos principais proprietários das terras onde os atrativos se encontram. 
 
Tendo visitado a região (conhecida pelos funcionários do PEJ como a região do “nariz” do 
Parque), não resta dúvida de que será a área mais conflitante e de mais delicada 
negociação. Além da necessidade de incorporar aos limites do Parque todos os atrativos 
ali localizados, as comunidades também apresentam limitações específicas de índole 
social que terão um peso específico nas futuras audiências públicas e processos 
indenizatórios. 
 
Um elemento que pode auxiliar nas futuras negociações é que estas comunidades, 
especialmente a de Carrapato, já receberam moradias urbanas em Mateiros em troca do 
fechamento da escola pela prefeitura por incapacidade de administrar em área tão difícil, 
distante ou isolada. Isso cria um precedente, pois receberam um benefício a partir do 
reconhecimento de que seria melhor para as crianças morarem na cidade para então 
estudarem, somado ao fato de que ainda pretendem ver suas terras fora do Parque. Esse 
é um assunto que merece maior discussão. 
 
Independentemente disso, estas são comunidades que deverão ser atendidas com 
algumas considerações especiais, haja vista a importância geográfica e estratégica que 
tem a zona de atrativos. 
 
4.5.5. Rio Novo 
 
Esta é uma comunidade que está situada fora do Parque e cujos moradores não 
gostariam de ver suas famílias envolvidas com problemas e conflitos similares aos dos 
outros grupos. 
 
A importância desta comunidade reside no fato de que é um caso de possível 
incorporação de área que não está desabitada e cuja regularização pode ser inovadora, 
exemplificadora e motivo para estabelecer novas políticas dentro do tema de 
regularização fundiária na criação de áreas protegidas. 
 
Durante o encontro com representantes dessa comunidade foi possível identificar a 
fragilidade social da mesma, o que impele a recomendação de paciência, tato e 
diversidade nas negociações uma vez que, ao se aceitar a inclusão dessa área próxima 
ao Rio Novo, afetará novamente as comunidades que sempre viveram em paz na região. 
 
Vale a pena sublinhar que essa área é importante para proteger importantes nascentes de 
tributários do Rio Novo e construir um corredor com a Estação Ecológica Serra Geral do 
Tocantins, sob administração federal. 
 
4.6. Registro de tendências de crescimento dos núcl eos populacionais em direção à 

Unidade e dos atuais e potenciais impactos que afet am o Parque e a nova área 
a ser criada. 

 
Como já mencionado anteriormente, o crescimento populacional e os métodos 
tradicionais de produção fundamentados na roça e na criação de gado bovino de forma 
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extensiva, o espaço geográfico reduzido e o esgotamento do solo forçam uma constante 
pressão sobre os recursos do Parque. Durante o contato com os comunitários houveram 
manifestações fortes contra a possibilidade de fechar a entrada de gado em áreas da UC, 
ou discordâncias severas contra a permanência dentro dos limites do Parque daquelas 
áreas ou propriedades utilizadas como pastagem para os animais. 
 
Os rendimentos financeiros são muito baixos, tanto que pode ser sugerido ao Estado 
pagar aos produtores para não ter gado dentro do Parque e ainda assim será mais 
econômico do que seguir gastando recursos em fiscalização, combate de incêndios ou 
mesmo no risco de disseminação de epidemias entre os animais silvestres. Ouviram-se 
relatos de que não ultrapassam a duzentos reais (R$200,00) por animal/ano o rendimento 
de alguns dos criadores. Vale destacar que esse é um assunto interessante para projetos 
agropecuários e de conservação, tendo em vista que percebeu-se as raízes da questão 
como cultural e de técnicas de produção. 
 
Já com o capim-dourado acontece outro fenômeno. No passado incentivou-se tanto o 
artesanato que se esqueceu de medir a capacidade natural de produção/regeneração da 
espécie. Foi incentivado tanto o consumo e sua exportação, que uma atividade que era 
artesanal, acabou adquirindo cunho comercial - quase industrial - e ameaça a cadeia 
produtiva. O que era uma característica cultural que complementaria uma economia 
doméstica espalhou-se com facilidade e passou a ser um dos principais pilares da 
economia local. O que era para ser apreciado, hoje é consumido até forçar as regras de 
conservação e obrigar o Estado a buscar saídas para um problema criado pelo próprio 
incentivo do mesmo Estado. A Portaria Naturatins nº. 362, editada em maio de 2007, foi 
criada para adota medidas de ordenamento à coleta e ao manejo do capim-dourado em 
todo o Estado do Tocantins. 
 
Hoje, uma área de conservação e o manejo sustentável do capim-dourado é uma idéia 
bem recebida e aceita por todos, bastando apenas racionalizá-la e escolher seus limites, 
objeto do segundo Documento Técnico Ajustado que acompanha este estudo. 
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4.7. Manifestações culturais mais importantes e seu  potencial de proteção das UC’s. 
 
Sem pretender desprezar a presença de comunidades afro-brasileiras, o estilo de vida 
local ou mesmo as festas religiosas de cada grupo humano, este estudo não encontrou 
manifestações culturais determinantes que pudessem potencializar a proteção das UC’s 
locais e regionais. Reconhece-se que a população local e componente de cada 
comunidade possui uma característica de vida singular, plausível de convivência com o 
Parque, mas nada que possa deixar alguém entusiasmado em relação a sua 
conservação. 
 
A fé e a religiosidade dessas comunidades são marcantes, adicionadas a uma cultura 
local singular. Mas seu isolamento, a falta de condições e serviços, as poucas 
perspectivas de emprego, o baixo grau de instrução e as arraigadas manobras políticas 
dos grupos familiares, contrastam com a riqueza natural do seu entorno. Certamente será 
necessária uma estratégia fundamentada na compreensão dos estilos de vida para poder 
desenvolver o potencial dessas comunidades e aliá-las à proteção das UC’s. 
 
4.8. Identificação de atividades econômicas com pot encial para serem 

desenvolvidas na região das UC’s. 
 
A principal atividade econômica com enorme potencial é o turismo, ou melhor, o 
ecoturismo. Isso já foi identificado no passado quando se estudou o Pólo Turístico de 
Jalapão, abrangendo mais de 30 mil km2 de extensão. Entre todos os municípios, o de 
Mateiros, com quase um sexto desse território, seria o mais beneficiado desenvolvendo 
planejadamente essa importante atividade. É possível que a exploração turística possa 
distribuir-se ao longo do eixo da rodovia TO-255, como uma forma de dar alternativas aos 
visitantes, assim que entram na região, explorar melhor o lado ocidental do Parque e 
proteger ainda de qualquer excesso de sobre carga a sede do município de Mateiros. 
 
Não se pode desconsiderar a potencialidade que têm as demais áreas de produção, mas 
esforços serão necessários para aumentar a eficiência da produção de alimentos, a sua 
manipulação e beneficiamento local e a comercialização interna desses produtos. A 
atividade turística e os produtores rurais podem coexistir perfeitamente e ainda proteger 
“a galinha dos ovos de ouro” como podem ser chamados o Parque Estadual do Jalapão e 
as demais áreas de proteção regional. 
 
Neste sentido, adianta-se que a APA do Jalapão tem um importante papel a exercer no 
ordenamento dessas atividades econômicas, para o qual se sugere que APA e Parque 
possam ser manejados integradamente como Projeto Piloto, formando parte do programa 
de governo dos municípios abrangidos. 
 
A tendência da atividade artesanal deve continuar, mas deve encontrar formas 
alternativas para não depender tanto do capim-dourado. Também seria conveniente 
moldar o mercado de consumo para peças pequenas e que possam misturar materiais de 
naturezas diversas, uma vez que usando o capim da forma com vem sendo utilizado há 
uma perda de material significativa, fato que pode acarretar na redução da taxa de 
benefício/custo, além de desvalorizar o material e colocar em perigo a subsistência da 
matéria-prima. 
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Para finalizar, acredita-se que a industrialização de alimentos em pequena escala, a 
produção alternativa de materiais vegetais e a prestação de serviços mais eficientes ao 
turista, podem vir a modificar o nível e a distribuição de renda, elevar a formação 
profissional da população, melhorar a qualidade dos serviços e encontrar formas mais 
eficientes de proteger o PEJ e a região. 
 
4.9. Infra-estrutura de saúde, turismo, rede de ser viços (mecânica, construção civil, 

comércio, bancário, abastecimento de combustível, e ntre outros), de 
segurança pública, educação, comunicação, fornecime nto de energia elétrica, 
transporte, correios. 

 
Sem querer repetir os importantes dados acumulados no Plano de Manejo do PEJ ainda 
em vigência, já foi mencionado em itens anteriores que a infra-estrutura em geral é 
incipiente e requer de uma análise imparcial e não apenas relacionada com a existência 
da UC. 
 
A carência de um Plano de Ordenamento Urbano, a falta de oportunidades de emprego, a 
não “turistificação” da cidade e a falta de um plano para desenvolver a atividade, a 
ausência de lideranças inovadoras, a dificuldade das vias de acesso, o isolamento das 
comunidades rurais, a falta de investimentos, a irregularidade no abastecimento elétrico e 
muitos anos de acomodação permitiram que os núcleos habitados desta região 
permanecessem carentes de infra-estrutura de toda natureza. 
 
Problemas de saúde pública que poderiam ser de simples solução convertem-se em 
verdadeiros problemas para todas as comunidades envolvidas. O centro médico de 
Mateiros não está preparado para tratar a maioria dos casos, o que obriga os moradores 
a seguirem para Palmas ou Porto Nacional em busca dos produtos/serviços. Para os 
locais, o lixo não parece ser um problema, sendo resolvido com a queima e o 
enterramento dos resíduos sólidos produzidos nas propriedades. 
 
Os serviços bancários são limitados e não é diferente com os de transporte coletivo, ao 
passo que conta-se com apenas um posto de abastecimento de combustível, em 
Mateiros. A construção civil é uma atividade que se realiza com mão-de-obra não 
qualificada e, tanto os povoados como as cidades, carecem de ruas asfaltadas, 
calçamentos e demais estruturas urbanas de rigor. 
 
Os serviços de eletricidade cobrem apenas os centros mais urbanizados. No meio rural os 
geradores domésticos são comuns e começam aparecer projetos para acúmulo de 
energia solar, auspiciados por instituições como a ULBRA - Universidade Luterana do 
Brasil, interessada na instalação de alguns projetos pilotos na região. 
 
Chama atenção a existência de um Centro de Atendimento ao Turista - CAT dotado de 
um excelente prédio, o qual se encontra ocupado e administrado em convênio com o 
NATURATINS, onde os principais responsáveis são os funcionários do Parque, com a 
realização de diversas atividades nas instalações e cujo mote é promover a conservação, 
despertando a consciência ambiental do público. Além disso, esses funcionários estão 
incumbidos também de manterem a ordem no prédio, bem como suas condições de uso. 
 
Em resumo, a infra-estrutura das comunidades e o centro urbano de Mateiros terá um 
papel importante no desenvolvimento das atividades econômicas que permitirão, ou não, 
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às UC’s exercerem seu papel acelerador da economia, sendo, portanto, um fator 
importante a ser incluído na visão regional de ordenamento territorial e na política de 
conservação do Jalapão, como Pólo Turístico. 
 
4.10. Instituições governamentais e não-governamentais qu e desenvolvem ações na 

área de meio ambiente, tais como: campanhas educati vas, programas de 
desenvolvimento social, dentre outras. 

 
Entre as instituições governamentais que mais influenciam na área, além do 
NATURATINS, é o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), a 
empresa de eletricidade do Estado e os braços do Ministério da Integração Social que tem 
influenciado as comunidades negras da região. Recentemente, a Secretaria Estadual de 
Turismo enviou alguns funcionários no intuito de estudar, avaliar ou revisar o potencial 
turístico da região. 
  
Os organismos mencionados, constantemente e em variada proporção, têm interessado 
os gestores do PEJ pelo seu impacto direto sobre os recursos do Parque e sua área de 
entorno. O INCRA, por exemplo, é responsável pelos assuntos históricos de propriedade 
das terras, dentro e fora dos limites do Parque. Certamente o INCRA terá que ser 
consultado para o momento de redefinir os limites do PEJ, seja para regularizar as posses 
das terras a serem excluídas, seja para definir o destino daquelas que venham a ser 
incluídas. 
 
Já os interessados na criação de comunidades remanescentes de quilombolas parecem 
ter orientado comunidades como a de Mumbuca para que considerem a possibilidade de 
criação de um território quilombola, assunto que parece estar dividindo opiniões entre os 
comunitários. 
 
Por outro lado, a manutenção das redes elétricas existentes e o desejo de levar a 
eletricidade a comunidades que residem no Parque têm provocado alguns problemas de 
desmatamento e erosão em locais frágeis localizados no interior da UC, assunto que 
incomoda freqüentemente os gestores do PEJ. 
 
Entre as ONGs privadas destacamos a participação da CI – Conservation International, 
que colabora estreitamente com a Administração do Parque e coordena uma série de 
atividades de pesquisa e de conservação em outras UC’s da região. Vale sublinhar o 
importante papel histórico dos representantes da CI em relação ao PEJ, sempre 
disponíveis para unir esforços e auxiliar o Estado na proteção desse patrimônio natural 
dentro do Bioma Cerrado. 
 
Outras ONGs de destaque têm sido os grupos conhecidos como a Associação Onça 
d’água de apoio à gestão e ao manejo das Unidades de Conservação do Tocantins e o 
PEQUI (Pesquisa e Conservação do Cerrado), esta última, dedicada à pesquisa, tem tido 
um importante papel na conservação e manejo do capim-dourado, assim como na 
realização de campanhas significativas de integração de artesãos e de educação 
ambiental. Atualmente a ONG PEQUI se encontra um pouco afastada do Jalapão e 
envolvida em outros projetos. A associação “Onça d’àgua” tem recebido elogios da 
Gerência do PEJ por suas constantes ações de cooperação. 
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Por último, cabe destacar aqui a preocupação da gerência do PEJ em envolver-se em 
todo tipo de campanha educativa, formal ou não, que venha a despertar a consciência 
entre toda a população local, rural e urbana, adulta e infantil. Um trabalho estreito com a 
Secretaria Municipal de Educação de Mateiros e uma aproximação constante do 
Município de São Félix, permite deduzir que há enorme potencialidade para que 
funcionários e gerência venham a cumprir com os objetivos e ações planejadas se 
efetivamente apoiados pelos diversos órgãos do Estado, especialmente o NATURATINS. 
 
4.11. Áreas de interesse demonstradas pela populaçã o local. Disposição e abertura 

para absorver ou inserir novas atividades econômica s na região. 
 
É difícil apontar tantos interesses e compilá-los como se fossem comuns a toda a 
população, mas é importante reconhecê-los, ainda que conflitantes - e muitas vezes são - 
tanto em relação às propostas de inserção de novas atividades econômicas, como para 
incorporá-los aos programas e ações de conservação das UC’s. Segue assim uma 
listagem de possíveis interesses apontados ou registrados durante a passagem pelas 
comunidades: 
 

• Abertos a inovações se trazem significativas vantagens econômicas e não 
impedem fazer o que sempre fizeram; 

• Reconhecem que sem ajuda não poderão mudar muita coisa nos esquemas de 
produção; 

• Há enorme interesse em desenvolver novas atividades econômicas para os filhos 
e jovens dentro de cada comunidade. Há um consenso de que os filhos devem ter 
melhores condições de trabalho e vida do que a geração anterior; 

• Falta motivação, mas não conhecimento, sobre a potencialidade econômica de 
sub-produtos do Cerrado, em cada uma das suas fisiografias. Frutos, fibras e 
demais sub-produtos vegetais poderiam ser explorados, mas falta direção e 
projetos; 

• O turismo não consegue ainda ser visto como atividade tangível pela maioria da 
liderança local. Educação para o turismo não é assunto que está em pauta; 

• É eminente a preocupação de que muitos são posseiros e não donos da 
propriedade. Fora ou dentro dos limites do PEJ, sua situação não está definida 
legalmente e isso os incomoda. 

 
Desta maneira, conclui-se esta seção de fundamentação e o documento se encaminha 
para análise das diversas alternativas ou cenários que auxiliarão ao processo de tomada 
de decisões sobre os novos limites do PEJ. 
  
 
5. PREMISSAS E CONDICIONANTES 
 
A partir desta seção, serão analisadas cada uma das situações possíveis para resolver os 
conflitos criados pelos limites da UC sob estudo, apresentadas ao grupo de técnicos e 
atores participantes da Reunião Técnica de ajuste deste documento. 
 
Inicialmente serão estabelecidas as premissas e condicionantes que orientam este 
trabalho, base para o raciocínio geral de cada alternativa ou cenário, uma vez que as 
decisões finais serão apenas de responsabilidade da instituição competente.  
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Em outras palavras, se assume que cada possibilidade de alterar os limites, anexando ou 
desincorporado áreas ao Parque, são possibilidades de se resolver os conflitos entre 
proprietários, comunidades e Estado. Da mesma forma se assume que tais conflitos 
foram criados a partir do fato da área ter sido declarada incorporando propriedades 
privadas, além da existência de comunidades inteiras dentro dos limites da Unidade de 
Conservação. O compromisso é facilitar o debate sobre as possibilidades e dar 
fundamentação às decisões que o Estado e o NATURATINS escolham como melhores, 
sem excluir as audiências públicas que venham a ser realizadas na região afetada. 
Esquematicamente o fluxograma abaixo (Esquema 01) ilustra o primeiro quadro do 
processo.  
 
Esquema 01 
 
 
 
                                              Não 
  
 
        Sim 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O processo se inicia com o reconhecimento do conflito. Não tomar qualquer iniciativa a 
respeito equivale a deixar as coisas como estão, “desconhecer” nossas possibilidades de 
mudança e esperar pelas conseqüências, as quais são imprevisíveis. Esta via nos conduz 
ao primeiro cenário possível. 
 
Como o conflito foi vivenciado, tem-se a obrigação de se estudar os diferentes caminhos 
ou alternativas que podem existir para resolvê-lo. Entre as diversas alternativas deve-se 
escolher uma ou ainda, um pouco de cada uma delas, mas antes devem der analisadas 
com certa profundidade, reduzindo ao mínimo a subjetividade. Dessa análise devem 
participar os atores e responsáveis pela tomada de decisões, pois certamente a sinergia 
poderá produzir melhores resultados e fortalecerá o consenso encontrado. 
 
Uma vez escolhida a alternativa mais adequada para todas as partes, o NATURATINS 
deverá convidar os envolvidos para uma ou mais Audiências Públicas e debater com os 
afetados sua decisão no intuito de preparar as ações necessárias, modificar as nuances 
da sua decisão ou conseguir o apoio antes de dar o último passo na modificação dos 
limites: aprovação pela Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins. 
 

Há 
Conflitos c/ os 

Limites? 
Fazer nada  

 

? 

Resolver os 
conflitos  

 Alternativas Análise   Escolha 

Audiência Pública 
Aprovação Implantação  
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Obviamente que a mudança dos limites não acaba na declaração oficial dos mesmos, 
uma vez que o verdadeiro trabalho começa quando deverão ser implantadas as 
estratégias de manejo dentro dos novos territórios. É por isso que este documento 
pretende descrever o melhor possível cada uma das alternativas, as quais originam cada 
um dos cenários que podem ser desenhados após as análises individuais de cada uma 
delas.  
 
Antes, apresentam-se as premissas ou condicionantes que orientam a exposição dos 
cenários. 
 
1. Antes de qualquer decisão devem ser exploradas todas as alternativas possíveis na 

resolução de um conflito, assim todos os atores podem obter uma visão geral de todos 
os caminhos e conseqüências das suas decisões. 

 
2. Toda e qualquer análise realizada neste documento implica em uma vontade política 

real de querer levar o processo até o fim, sob pena de mudar as condições da UC 
diagnosticadas em campo, sejam elas físicas ou sociais, entre os atores e 
comunidades estudadas. 

 
3. Os argumentos que fortalecem as análises aqui apresentadas objetivam facilitar o 

manejo do Parque Estadual do Jalapão, estimular o planejamento da APA do Jalapão 
e contribuir com uma filosofia inerente aos programas de mosaicos ecológicos que 
unem o PEJ a outras áreas protegidas na região. 

 
4. Da mesma forma, as propostas aqui apresentadas visam minimizar os impactos 

sociais, individuais ou comunitários, e maximizar o interesse coletivo, inspirando 
medidas compensatórias complementares aos processos convencionais de 
regularização fundiária, realocação de populações e indenizações. 

 
5. Parte-se do princípio que todas as áreas que possam ser incluídas ou excluídas dos 

limites do Parque, se encontram sob o domínio da categoria APA e estarão 
submetidas ao regimento legal que lhe corresponde dentro do SNUC estadual e/ou 
federal. Desta forma as áreas excluídas continuam sendo áreas protegidas, mesmo 
que sob regime diferente de manejo. 

 
6. ALTERNATIVAS E CENÁRIOS 
 
É importante despender alguns minutos para compreender o que é uma alternativa  de 
decisão e o que é um cenário . 
 
Entende-se alternativa  como um determinado caminho que conduz a um objetivo 
definido. Cada alternativa pode provocar uma decisão e elas são independentes, mesmo 
que as conseqüências das ações derivadas da decisão possam ser semelhantes àquelas 
de outra alternativa/decisão. Ou seja, para a resolução de conflitos podem ser 
apresentadas diversas e infinitas alternativas, que obrigatoriamente nos levam a tomar 
uma decisão. 
 
Já o cenário  é o quadro em que se pode pré-diagnosticar, em caso de se tomar uma 
decisão ou em caso de se escolher uma alternativa. Interessa neste documento entender 
que se as alternativas são caminhos que nos permitem tomar decisões, os cenários nos 
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auxiliam nesse processo quando sabemos antecipadamente o que pode acontecer no 
caso de tomar qualquer caminho (leia-se escolher qualquer alternativa). 
 
Curioso é o fato de que decisões diferentes podem produzir cenários semelhantes. O que 
vai diferenciá-los no final é o custo de implementação de cada decisão.  
 
Esperando que essas definições possam auxiliar a compreensão do que virá a seguir, 
assim como facilitar a compreensão das diversas possibilidades que existem para atacar 
o problema que enfrenta o NATURATINS com as comunidades do entorno e residentes 
no PEJ, apresentamos a lógica que gera as alternativas que sofrerão as análises 
correspondentes (Esquema 02): 
 
Esquema 02  

 

 
 
De acordo com o fluxograma acima, a primeira alternativa que o Estado e o 
NATURATINS têm, é de nada fazerem. Às vezes a melhor coisa a fazer é “fazer nada”. A 
essa alternativa lhe foi dada a classificação de Alternativa Zero – A0. 
 
As demais alternativas aparecem na medida em que se aceitam ou se rejeitam áreas para 
compor a UC, ou sair dela, respectivamente. Nesta análise cada uma delas cria um 
cenário que será debatido separadamente, pois mesmo que possam ser criados cenários 
semelhantes, a área total do Parque será modificada a cada porção de terras que se 
exclua ou se insira. 
 
Recomenda-se após os debates públicos, ou mesmos após as reuniões técnicas que se 
realizem antes da apresentação à Assembléia Legislativa, fazer a junção das alternativas 
que se escolheram como parte do processo de tomada de decisões. Com isso se está 
sublinhando que o NATURATINS e seu corpo técnico concentram sobre si a 
responsabilidade de escolherem o caminho mais adequado para resolver o problema 

Conflitos c/ os  
Limites. 

O que fazer? 

Fazer nada 

Resolver os 
conflitos 

A0 

Excluir  

Inc luir  

A1 A2 A3 

A4 

A5 

A6 

A7 
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central deste trabalho: os limites do PEJ. Este caminho pode incluir mais de uma 
alternativa.  
 
Este é um assunto que ficará mais claro com a observação dos mapas produzidos 
representados como figuras que seguem, demonstrando todas as áreas e alternativas 
incluídas no processo. Cabe ressaltar, o que já fora mencionado no item 3.6 (Estudos 
Cartográficos) que as áreas mencionadas para cada alternativa (expressas em hectares) 
são derivadas das bases cartográficas fornecidas, cuja escala corresponde a 1:100.000, 
escala de trabalho na qual não há possibilidade do fornecimento de números exatos 
quanto ao tamanho das áreas, limites entre lotes e marcos divisórios, sendo assim, os 
números expressos representando o tamanho de áreas são estimativas, podendo em 
alguns casos oscilar (de forma pouco expressiva), aumentando ou diminuindo as áreas 
apresentadas. 
 

 
Figura 01 - Propostas de Redimensionamento do Parque Estadual do Jalapão,  

apresentadas e discutidas na Reunião Técnica 
 
Estas foram as alternativas colocadas em discussão quando da realização da Reunião 
Técnica. Como resultado das discussões houve a inclusão de uma nova alternativa, 
considerando a expansão e, conseqüentemente a retração de uma das proposições (A1-I 
e A1-II). Fato este que remodelou os limites de tais alternativas, sendo: 
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Figura 02 - Propostas de Redimensionamento do Parque Estadual do Jalapão resultantes da RT. 

 
Desta forma, segue a apresentação de cada alternativa com a apresentação dos dados e 
as características de cada área, começando por aquelas que se propõem excluir e 
seguindo com as potenciais áreas a serem incorporadas ao PEJ. Ao final de cada análise 
acompanha a descrição de cada cenário a ser produzido no suposto caso de escolha ou 
rejeição da alternativa que a criou. Há somente a proposta de uma área como potencial 
reserva para a exploração de capim-dourado e que será analisada em um documento 
separado. 
 
♦ Alternativa 0 – Fazer nada. Continuar com os limit es oficiais  
 
Descrição da Proposta – É uma possibilidade comum a todos os conflitos. Trata de 
manter a situação como ela se encontra, sem interferir em nada. As comunidades e 
posseiros continuam na possibilidade de um dia serem indenizados ou transferidos a 
outras terras. A Gerência do PEJ continua exercendo as suas funções com as mesmas 
limitações de autoridade sobre o direito de propriedade, tendo que aumentar os esforços 
nos programas de educação ambiental, fiscalização e relações públicas. Nada muda e o 
Estado pode continuar seu processo de regularização fundiária (Figura 03). 
 
Área definida – Considera toda a área atual do Parque, conforme o decreto Lei Estadual 
No1.203 de 12 de janeiro de 2001: 158.885,47ha. 
 
Características especiais – Envolve todas as características e qualidades ambientais 
descritas no Plano de Manejo de 2003, ainda em vigência. O PEJ na sua totalidade é 
formado, em parte, de uma área nobre dentro da APA do Jalapão, decretada 
anteriormente a ele, portanto, protegida duplamente pelo Estado. Nas atuais 



Apoio à Consolidação de UC de Proteção Integral no Estado do Tocantins 

 Documento Técnico 01 Ajustado  

 

Elaboração: 
Ambiental Consulting 

Aprovação: 
TNC/NATURATINS 

Data: 
05/06/2008 

Arquivo:  
Documento 1 Ajustado 

Pág.:  

 

27 

circunstâncias de regularização fundiária, o PEJ possui quase que a totalidade das suas 
terras dentro de propriedades privadas, com mais de 22 povoados residindo nos seus 
limites (a maioria deles concentrados no setor norte e nordeste do Parque). 
 
Da mesma forma, seus objetivos de manejo se vêem prejudicados iniciando pela proteção 
integral dos seus processos naturais, até a abertura controlada para as atividades de 
recreação e turismo. Todos os principais atrativos naturais se encontram sob 
administração dos proprietários das terras onde se localizam. Com isto, a manutenção de 
tais atrativos é tarefa impedida, assim como o controle e prevenção de impactos como o 
fogo, a erosão, a caça e pesca predatória e o desmatamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 03. Alternativa 0: Fazer nada. 

 
Figura 03. Alternativa 0: Fazer nada. 

 
Motivos e Justificativas: 
  
Ecológicas 
 
Não há qualquer motivo ou justificativa ecológica para aceitar essa proposta. Dentro desta 
alternativa não há garantia de que os ambientes diversificados do PEJ possam ser 
mantidos por gerações. 
  
Sociais 
 
As comunidades podem continuar vivendo do jeito que hoje o fazem. Elas não teriam com 
que se preocuparem em relação a drásticas mudanças em seus estilos de vida. A pressão 
sobre os ecossistemas do Parque deverá continuar crescendo enquanto as limitações de 
manejo persistirem. Esta alternativa é esperada por muitos comunitários, mas os 
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proprietários externos a essas comunidades permaneceriam sem saber o que fazer com 
suas terras. 

 
Econômicas e Estratégicas 

 
A opção por nada fazer está longe de ser a mais econômica, uma vez que tentando 
cumprir com o dever de proteger o Parque, seus resultados serão duvidosos em relação 
aos prazos, razão entre custo-benefício e esforços administrativos. O NATURATINS terá 
que continuar enfrentando a situação que certamente originou a proposta inicial de 
redefinir os limites do PEJ. Estrategicamente falando, a alternativa constitui-se em 
reconhecimento da imobilidade e da incapacidade administrativa. 
 
Institucionais 
 
O custo político que envolve a aceitação desta alternativa, isto é, de nada fazer para a 
solução dos conflitos, será que este assunto se fará obrigatório nas reuniões de trabalho 
da instituição. Oportunamente será pressionada por todos os lados, até mesmo pelos 
responsáveis e atores desses conflitos. A desmoralização dos funcionários e a 
sobrecarga no atendimento de emergências reduzirão ao mínimo a eficácia, eficiência e 
efetividade do manejo planejado, até porque era previsto no Plano de Manejo a revisão 
desses limites. Por outro lado, rejeitar esta alternativa porque se deseja alterar os limites, 
se não feita com cuidado, poderá criar um precedente que inviabilizará outras UC’s em 
todo o país. Há possibilidades de que a instituição seja criticada por acomodar soluções 
que destroem a filosofia da conservação de áreas públicas, por ceder às pressões sociais, 
por incapacidade administrativa ou mesmo porque o processo de criação é incorreto, 
todos ao final levando à desmoralização da autoridade. 

 
Operacionais 
 
Acredita-se que a posição mais confortável do ponto de vista operacional é deixar as 
coisas como elas estão. Mas no caso do PEJ isso não é completamente verdadeiro, 
porque haverá muito desgaste por parte dos que manejam a área e dificilmente 
alcançarão os objetivos de manejo. A menos que o NATURATINS decida não se importar 
com as conseqüências, neste caminho se espera um cenário cada vez mais degradante, 
complexo e que inevitavelmente conduzirá à perda da UC, pelo menos na sua declaração 
de significância. 
 
Análise SWOT 
 
A análise SWOT é uma metodologia que permite o apontamento das oportunidades e 
ameaças, dos pontos fortes e fracos em relação ao desenvolvimento de uma localidade, 
pessoa ou organização. Esta análise avalia o ambiente interno e externo, referentes às 
atividades desenvolvidas em determinado território. Trata-se de uma sigla cujo significado 
é Strengths (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities (Oportunidades) 
e Threats (Ameaças). 
 
Este método de análise permite um diagnóstico pontual sobre diversos aspectos, de 
forma que resulta no levantamento dos pontos que poderão favorecer, ou não, o 
desenvolvimento da atividade no território, bem como aqueles que podem complicá-lo e, 
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portanto, sobre os quais os responsáveis pela condução do processo de planejamento 
deverão dispensar mais atenção. 
 
Como pontos fracos e fortes entendem-se que são os fatores próprios da localidade, ou 
seja, características internas que condicionarão o seu desenvolvimento. Já as 
oportunidades e ameaças são fatores externos ao território, fatores sobre os quais não se 
tem controle, que exercem influência no desenvolvimento das atividades no território e 
podem igualmente serem influenciados. Esses fatores podem ser de naturezas diversas, 
sendo aqueles de cunho político, econômico, social e cultural os de maior expressão. 
 
Vantagens Desvantagens 

Pontos Fortes 

Comunidades apoiariam 
parcialmente. 
Assume-se que não houve 
erros na delimitação do 
PEJ. 

Fragilidades  

Expõe a Instituição às mesmas 
ameaças de sempre. 
Imobiliza o manejo. 
Desmoraliza o processo 
internamente. 

Oportunidades  
Já foi iniciado o processo 
de regularização e 
indenização fundiária. 

Ameaças Expõe a Instituição a sérias 
críticas externas. 

 
Nosso Parecer – Esta alternativa é inoperante e vai contra o resguardo da UC. Aceitando-
a como o caminho para a resolução do conflito, aparentemente será confortável no início, 
pois libera a pressão de fazer algo urgente, mas apenas transfere o problema para o 
futuro, colocando em risco a integridade dos ambientes que o PEJ protege. O custo 
ambiental e institucional será muito alto. Para nós esta alternativa é inadequada e se 
assemelha ao que vem acontecendo no Brasil há décadas. Não há evolução 
administrativa ou institucional. 
 
Condicionantes – Para aceitar esta alternativa deve-se estar consciente da necessidade 
de se regularizar toda a área privada, o que do ponto de vista dos recursos financeiros, 
não será politicamente fácil de justificar. Além disso, devem estar preparados para 
encontrarem saídas convenientes para os conflitos sociais que derivam da transferência 
de tantas comunidades para fora do Parque ou para aceitá-los dentro dos seus limites. 
Para rejeitar esta alternativa se assume que a instituição está disposta a escolher e seguir 
até o fim o processo derivado da aceitação de qualquer uma das outras alternativas, 
especialmente daquelas relacionadas com a exclusão de terras. 
 
Nossas Recomendações – Se mantida a atual situação, o poder público deveria relocar 
as comunidades e assumir os custos e ônus desta posição.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendações do Grupo Técnico – Essa alternativa foi rejeitada por unanimidade 
por considerá-la incoerente e perpetuadora da situação que é detectada como 
inconveniente desde a criação do Parque. O GT presente na 1ª Reunião Técnica de 
Palmas solicitou que o NATURATINS considerasse os resultados dessa reunião na 
escolha da sua decisão e cuidasse para que a mídia não pudesse atropelar o processo 
de redelimitação. 
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6.2. Propostas para Exclusão de Áreas  
 
Dando continuidade ao fluxograma de origens das propostas, apresenta-se a continuação 
o primeiro grupo de ações que tentam enfrentar o conflito criado pela presença de grupos 
humanos no interior e entorno do Parque.  
 
Seguindo o mesmo formato, a seguinte seção apresenta as propostas que excluem áreas, 
considerando aquelas propostas anteriores a este trabalho, as novas propostas sugeridas 
nas Oficinas, bem como as derivadas dos estudos de campo e as observações 
produzidas na Reunião Técnica.  
 
Basta apenas sublinhar que algumas áreas se sobrepõem e que ficará mais fácil de 
compreender observando sempre o mapa antes apresentado. 
 
♦ Alternativa 1  – Exclusão da faixa norte do PEJ, onde se encontra m a maioria das 

comunidades 
 
Descrição da Proposta – Trata-se de uma variação da área conhecida como AR1 
proposta desde a elaboração do Plano de Manejo, denominada como Área de Retração 1 
e da proposta em 2005, a qual incluía o restante de área que limita com o encontro dos 
rios Novo e Soninho, além de aumentar a área ao redor do Mumbuca. Esta área separaria 
definitivamente do Parque toda a margem sul ou esquerda do rio Soninho e toda a 
margem formada pelo Ribeirão Brejão, desde seu encontro com o Formiga até o rio 
Soninho. É exatamente nessa área que se encontram aproximadamente 20 das mais de 
22 comunidades afetadas pelos limites do Parque. Esta região cobriria inúmeras 
nascentes e partes baixas de muitos outros corpos tributários dos rios e ribeirão antes 
mencionados (Figura 04a). 
 
Área definida – Calcula-se que a área correspondente a alternativa A1–I cobre 
28.598,83ha e atende todas as comunidades menos as de Carrapato/Formiga e Rio Novo 
e corresponde a 18% da área total do Parque, aproximadamente (Figura 04a). A diferença 
da proposta de 2005 é que se exclui a área que corresponde à micro-bacia de confluência 
dos rios Soninho e Novo, com 4.792,71ha, correspondente a 3% da área do PEJ (Figura 
05a, denominada de Alternativa 1-II). Originalmente (2005) esta proposta foi apresentada 
como uma área única (33.191,54ha) correspondendo a 21% da área total do Parque. 
 
Características especiais – Esta é uma área bastante antropizada, com adensamento 
populacional e intensa utilização dos seus recursos naturais. Ainda assim, possui muita 
qualidade paisagística a ser preservada, especialmente no seu limite com o rio Novo.  
Privilegiada em recursos hídricos, mas ao mesmo tempo bastante frágil, faz com que sua 
exclusão definitiva dos limites do Parque, sob a posse dos seus moradores, não eximam 
a Administração do indispensável trabalho de entorno que terão que cumprir. Calculou-se, 
em 2003, que um pouco mais de 95% dos residentes do Parque se encontram nessa 
área. Esse fato torna impossível o salvamento de qualquer área que ecologicamente se 
encontre dentro da área proposta, uma vez que será inviável seu manejo quando isso 
implique passar por terras particulares ou ocupadas por mais de 1000 habitantes e uma 
centena de casas. 
  
Atenção: Esta alternativa resgata aquela porção ocupada pelos setores Capão do 
Modesto, Lajeado e Mandacarú, os quais se encontram dentro do setor que permite o 
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encontro dos rios Novo e Soninho, no extremo noroeste do Parque (Figuras 04a). Isso 
volta a tornar importante a primeira proposta (AR1) sugerida no Plano de Manejo. 
 

 
Figura 04a. Alternativa de exclusão da faixa norte do PEJ, onde se encontra a maioria das 

comunidades, apresentada na RT. 
 
Motivos e Justificativas : 
  
Ecológicas  
 
Aceitar essa alternativa implica abrir mão dos ambientes que ainda poderiam ser 
resgatados ou recuperados, além de tirar dos limites o contato com o rio Soninho, o que 
constitui a perda de uma unidade fisiográfica de primeira ordem. No caso da área próxima 
ao rio Novo sua importância ecológica é ainda um elemento a se considerar e obriga a 
pensar seriamente na aceitação da área de exclusão proposta originalmente no Plano de 
Manejo. Essa percepção está fundamentada pelo fato de que o encontro dos rios Soninho 
e Novo e a geografia do lugar constituem-se em atrativos naturais totalmente compatíveis 
com a categoria Parque Estadual. O restante da área se encontra bastante alterada e as 
comunidades vem ocupando toda a superfície para atividades agropastoris e já dá para 
perceber alterações significativas da paisagem.   
  
Sociais 
 
A proposta como está, incluindo toda a parte norte e nordeste do Parque, parece 
satisfazer à quase totalidade das comunidades. A questão é que em 2003 a proposta do 
Plano de Manejo era uma e a de 2005 foi ampliada para englobar o setor antes 
mencionado, que recepciona os rios Soninho e Novo. A isso se deve agregar que em 
2008, durante as Oficinas realizadas a exatamente três (03) anos depois do encontro de 
2005 com as comunidades, os membros da comunidade de Mumbuca pedem para 
ampliar a área a ser excluída, incorporando o setor que tem como limites o córrego do 
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Ribeirão e toda a área até o pé da Serra do Espírito Santo (Alternativa 03). Esse novo fato 
implica em futuros novos embates entre o Estado e as comunidades (pelo menos com a 
de Mumbuca). 

 
   Econômicas e Estratégicas  
 
Do ponto de vista econômico parece ser a alternativa que economizaria consideráveis 
recursos financeiros ao Estado e que poderiam ser utilizados na regularização fundiária 
dos 5% que restam dos povoadores, ou mesmo daqueles proprietários de área que 
possam vir a ser anexadas. O fato é que as populações tendo se condensado nessa faixa 
de terra, resolvem a situação de conflito em grande parte. O maior problema ficará para 
as áreas com fortes atrativos naturais, os quais não se encontram dentro desta proposta. 
Do ponto de vista estratégico, economiza um significativo volume de trabalho, mas não 
diminui a responsabilidade institucional. Primeiro deve-se fortalecer a gerência do Parque 
que não terá mais a desculpa de não poder proteger a UC de tantos “residentes”, pois 
agora terá o desafio de que estes “residentes” não se transformem em “invasores”, já que 
estarão na zona de entorno e continuarão pressionando os recursos. Segundo, terá que 
evitar a criação de precedentes que possam provocar um “efeito dominó” em outras 
regiões do |Estado, ou do País.  

 
Institucionais  
 
Como mencionado anteriormente, a aceitação desta proposta de exclusão obriga ao 
NATURATINS a equipar, dotar e fortalecer a gerência e seus funcionários, pois as 
pressões provavelmente não vão diminuir, mesmo que as comunidades prometam hoje 
que seus interesses englobem a preservação do Parque e que em troca dos novos limites 
eles serão colaboradores. Lamentavelmente essa boa vontade não garante a longo prazo 
a inexistência de problemas no entorno, especialmente quando envolve zonas 
importantíssimas de interação.  

 
Operacionais 
 
A instituição responsável deverá completar o Cadastro que iniciou recentemente para 
saber exatamente a localização de cada família e poder dimensionar os benefícios e 
prejuízos provocados pela aceitação desta alternativa. Concomitantemente, a Gerência 
do PEJ deverá preparar as estratégias necessárias para um trabalho exigente de 
fiscalização e proteção dos recursos naturais, prevenção de incêndios, educação 
ambiental e de promoção do desenvolvimento econômico de mínimo impacto (ou 
sustentável). Terá, da mesma maneira, a obrigação de recuperar a autoridade requerida 
em este tipo de situação, para evitar, entre outras coisas, a desmoralização do processo e 
novas tendências de ocupação e uso das terras da UC.    
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Análise SWOT: 
 
Vantagens Desvantagens 

Pontos Fortes 

Resolve o conflito numa 
grande proporção. 
Recebe o apoio da maior 
parte das comunidades. 
Respeita o apontado em 
reuniões ou consultas 
passadas. 

Fragilidades  

Inclui áreas ecológicas de 
interesse (trechos de rios 
importantes e canyons). 
Aumentará o compromisso 
institucional sobre os novos 
limites. 
Impossível satisfazer a todos, o 
que cria obrigação de negociar 
com criatividade. 

Oportunidades  

As comunidades esperam 
isso há tempo. 
Momento especial para 
estruturar definitivamente a 
Gerência do PEJ. 
Será uma grande 
oportunidade para exercer 
o planejamento e uso das 
terras dentro da categoria 
APA. 

Ameaças 

Há grandes possibilidades de 
reproduzir-se o conflito a longo 
prazo. 
Pode-se criar um precedente 
para outros casos similares, ou 
parecidos. 

 
Nosso Parecer – Consideramos viável aceitar esta alternativa, uma vez que apoiamos a 
proposta original lançada no Plano de Manejo de 2003 e sugerimos retirar da proposta de 
2005, aquela área compreendida entre o encontro dos rios Soninho e Novo, até os limites 
naturais mais próximos da comunidade do Retiro (Ver A1_II), mesmo que não seja 
possível levar os limites de Parque até as proximidades do córrego Jalapinha, como foi 
sugerido na 1ª Reunião Técnica de Palmas. 
 
É importante sublinhar que no extremo sul da área proposta no Plano de Manejo, já foi 
acrescentada uma significativa área próxima à comunidade de Mumbuca, em 2005. 
Depois de um programa adequado de regularização e indenização fundiária que tiraria 
essas famílias dos limites do Parque, esta alternativa é a mais viável de todas as que 
excluem áreas da UC. Ainda, deve-se aceitar que com algumas exceções pontuais, os 
limites originais postulados na Lei de criação parecem muito adequados e obedecem a 
critérios ecológicos levantados no plano de manejo. O fato de existirem comunidades no 
seu interior não deveria ter sido um problema, se as ações legais e de praxe tivessem 
dado tratamento imediato às aspirações sociais que hoje se encontram em conflito, por 
falta de preparação pública.  
 
Finalmente nós defendemos a permanência dessas terras dentro da APA, uma vez que 
será uma excelente oportunidade para exercer novas e criativas formas de planejar e 
proteger uma área que é tão importante para tantas famílias, com maior flexibilidade 
administrativa que o de uma categoria de uso direto diferente.  
 
Condicionantes – Para que esta alternativa produza os resultados esperados é necessário 
que se leve em consideração os seguintes aspectos: 
 
• Cadastrar o antes possível a população afetada ou beneficiada; 
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• Articular efetiva e eficientemente com os órgãos do Estado que participaram da 
redelimitação e posterior indenização dos que ainda fiquem dentro do Parque; 

• Regularizar os títulos de propriedade daqueles moradores que mesmo sendo ocupantes 
antigos dessas terras, ainda não tem segurança sobre suas posses. Deve evitar-se o 
oportunismo dos verdadeiros proprietários após ter liberado as terras do domínio público 
do Parque. 

• Para os que fiquem dentro do Parque é importante que se estudem meios não 
convencionais de compensar seus interesses e considerar caso a caso para evitar 
prejuízos sociais individuais (como no caso dos idosos) que venham levantar obstáculos 
à confiança no Estado. 

 
Recomendações – Manter e defender como área do Parque a área identificada aqui como 
A1-II, que protege a área de encontro dos rios Soninho e Novo, onde inclusive já foi 
relatada a presença do pato-mergulhão, antes mencionados (Figura 04b). Uma outra 
alternativa e declarar o rio Soninho como UC “rio cênico” para que sua proteção seja 
aumentada principalmente pela presença do pato-mergulhão na área. 

 
Figura 04b. Sugestão de alternativa de desincorporação da área de encontro dos rios Soninho e 

Novo, mantendo esta área dentro dos limites do PEJ. 
 
 
 
 
 
 
 
Diante das discussões da RT, houve a alteração dos limites destas áreas. Sendo 
diminuída em 7.531,84ha. Considerou-se para a diminuição desta área de retração a 
incipiência populacional das comunidades existentes nesta porção da UC e por agregar a 
sub-bacia hidrográfica (a partir da margem esquerda) do Brejo Jalapinha, importante 

Recomendações do Grupo Técnico – Aceitar a exclusão das terras compreendidas na 
proposta A1-I, como foi justificada pela Consultoria e ampliar os limites da área referida 
na A1-II, podendo chegar até as proximidades do córrego Jalapinha (Figura 04a e 04b) 
de redelimitação.  
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tributário do Rio Soninho, cenário de cachoeiras e “canyons”. Desta forma, a Alternativa 
A1-I, foi modificada, passando a ter 21.066,99ha (Figura 04c), conseqüentemente 
alterando também a área da proposta A1-II, que foi aumentada em 7.140,07ha, passando 
a ter 11.932,78ha (Figura 04d).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04c. Nova alternativa de exclusão da faixa norte do PEJ proposta na RT 
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Figura 04d. Nova alternativa de não exclusão da faixa norte do PEJ proposta na RT 
 

♦ Alternativa 2  – Exclusão da faixa sul do setor de Carrapato 
 
Descrição da Proposta – Compreende as áreas denominadas de Loteamento Ponte Alta, 
Gleba 21, da segunda etapa, entre os lotes 8 a 13. Elas se encontram próximas aos 
atrativos de Cachoeiras e Balneários sobre o ribeirão Formiga e a outro fenômeno hídrico 
conhecido por Fervedouro. A área proposta para exclusão parece estrangular o restante 
dessa “península de terra” (mais conhecida como “o nariz do Parque”) que se limita ao 
norte com o Córrego Formiga e ao sul com os córregos Carrapato e Cachoeira. Nessa 
pequena faixa de terra há um uso bastante intensivo dos recursos naturais do parque e 
algumas famílias já iniciaram algumas manifestações a representantes públicos para 
achar apoio ao seu desejo de permanecer na área.   
 
Área definida – Fala-se de uma área de 1.489,28ha aproximadamente, a qual inclui os 
núcleos comunitários Carrapato-Formiga.  
 
Características especiais - São terras dedicadas às mesmas atividades agropastoris das 
demais na área de estudo. Sua localização próxima a importantes atrativos turísticos faz 
pensar que não indenizar essas famílias excluindo suas terras dos limites do Parque será 
um complicador para o manejo desses recursos paisagísticos e de recreação. Outro 
problema é o fato de se aceitar a nova proposta de expansão das terras que abrangem a 
alternativa anterior (Figura 05a e 05b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 05a. Alternativa de exclusão da faixa sul do setor de Carrapato.  
Destaque para os lotes 8 e 9 (limites aproximados) 

 

L 8 

L 9 
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Figura 05b. Macro localização da Alternativa de exclusão da faixa sul do setor de Carrapato.  

 
Motivos e Justificativas : 
 
Ecológicas 
 
Não parece haver motivo algum para desejar excluir essa área, outro que não possa se 
desincorporar das áreas degradas, ou não querer tê-las dentro dos limites. A área 
restante seria muito reduzida e as condições de manejo dos recursos naturais muito 
complexas com a presença humana tão próxima. A área é importante pela presença da 
floresta seca, ambiente singular na região do Jalapão. Inclusive durante a Reunião 
Técnica ocorrida em Palmas, levantou-se a idéia de aumentar os limites para a outra 
margem do rio e incluir o restante da floresta que está fora dos limites do Parque. 
 
Sociais 
 
Nessa área encontram-se duas comunidades muito próximas, formando praticamente 
uma única. É composta por famílias bastante humildes e numerosas que se dedicam às 
atividades agropastoris. No passado, os moradores que tinham crianças em idade escolar 
foram beneficiados pela Prefeitura com casas em Mateiros (sede do PEJ), em troca do 
fechamento da única escola na comunidade. Para alguns dos entrevistados isso mostra a 
possibilidade de mudança de domicílio de alguns afetados pelo Parque. É provável que 
mesmo beneficiados pelas novas residências, queiram manter a propriedade, ou posse 
por oportunismo, ou porque ainda não resolvem seu problema de renda e sobrevivência 
material. A falta de informação, agendas ocultas, ingenuidade, influência externa e a falta 
de uma organização e liderança definida, entre outras coisas, fazem com que a 
comunidade pareça frágil e preocupada. Esta comunidade parece ocupar o primeiro lugar 
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na lista daquelas famílias que merecem propostas compensatórias não convencionais, 
diferentes da apenas indenização, como uma forma de fazer a transição socialmente 
adequada. 
 
Econômicas e Estratégicas 
 
Considerando o valor intrínseco que possuem para o Parque os recursos hídricos e os 
atrativos turísticos que envolve a região onde se insere esta área, não se identifica 
nenhuma motivação econômica, nem estratégica para aceitar esse caminho. Em outras 
palavras, a relação Custo-Benefício é positiva a longo prazo para os objetivos do Parque 
e a visitação e a recreação nessa área do PEJ não parecem ser tecnicamente fáceis de 
se manejar.   

 
Institucionais 
 
Aceitar esta alternativa mostraria institucionalmente a impossibilidade do NATURATINS 
reclamar as terras de interesse público, uma vez que parece haver muitos motivos 
técnicos e ecológicos que permitiriam a obtenção do domínio dessas propriedades. Por 
outro lado, rejeitar essa proposta e permitir a presença dos que se interessam em 
permanecer nos limites do Parque resolveria de imediato um problema, mesmo que 
apareçam problemas operacionais.  
 
Operacionais 
 
O aceite desta proposta nos permite considerar alguns motivos operacionais aos já 
mencionados anteriormente: 
 
• Adensamento da população em uma área restrita em infra-estrutura deverá complicar 

as operações de fiscalização, proteção e manutenção do Parque; 
• Conflitos visíveis entre moradores e futuros usuários / turistas deverão requerer 

medidas de segurança, organização, supervisão e fiscalização, prevenção de 
impactos culturais. 

• A presença humana e suas atividades econômicas vão requerer um profundo e 
continuo monitoramento técnico para proteger os recursos hídricos tão fragilizados até 
o momento. 
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Análise SWOT: 
 
Vantagens Desvantagens 

Pontos Fortes 

Uma parcela da população 
apoiará completamente, 
aumentando o prestígio da 
Instituição. 
Abre maior espaço para 
negociação com os 
proprietários dos atrativos 
que não se encontra dentro 
da proposta. 

Fragilidades  

Fica difícil justificar por que 
excluir somente um pedaço e 
não a totalidade da área do 
“nariz”. 
A área estrangularia, 
ecologicamente falando, assim 
como prejudicaria uma série de 
atividades que podem 
beneficiar a comunidade fora 
do Parque. 
Obrigaria a intensos programas 
de manejo para manter sob 
controle os impactos na área. 

Oportunidades  Nenhuma identificada. Ameaças 

Prejudicaria sensivelmente a 
qualidade dos programas 
turísticos populares com 
possibilidade de serem 
implantados. 
Isolamento geográfico de um 
setor sensível do Parque.   

 
Nosso Parecer – Mesmo considerando que a população que reside nessa área sofre as 
mesmas limitações que todas as outras que podem ser beneficiadas com a exclusão das 
suas terras fora do Parque, nós nos inclinamos a rejeitar essa alternativa de exclusão, 
considerando as condicionantes abaixo, uma vez que consideramos a área do “nariz” de 
significativo valor ambiental. Um fato complicador é o das propriedades estarem em 
processo de divisão entre os filhos de uma mesma família, diminuindo os lotes e/ou 
aumentando a necessidade de expansão das atividades e moradias.   
 
Condicionantes – Estas são as condicionantes para rejeição da alternativa: 
 
• Começar o processo de indenização fundiária por esta área o mais rápido possível; 
• Cadastrar rapidamente a população afetada; 
• Implantar inicialmente os meios não convencionais de compensação destas famílias, 

que facilitem a transição de estilo de vida, a curto, médio e longo prazo; 
• Extremo cuidado com a população de idosos; 
• Capacitar a população que deseje se incorporar às futuras atividades turísticas que 

obrigatoriamente teriam que acontecer sob controle da Gerência do Parque assim como 
se indenizem as propriedades que contém os principais atrativos.  

 
Para aceitação da alternativa / proposta deve-se aceitar as mesmas condicionantes que 
aparecem na alternativa anterior (Consultar A1).  
 
Recomendações – A seguir algumas recomendações: 
 
• Aceitando-se esta proposta deverão ser feito intensos esforços para preparar essas 

populações para o convívio com as atividades turísticas e proteger-se dos impactos 
sociais e econômicos que podem chegar acontecer. 
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• Rejeitando-a, por outro lado, comunidades e proprietários de áreas internas ao Parque 
deverão ser transformado-a em aliados e colaboradores das atividades preparadas 
para aquela zona do Parque, sob pena de aguçar os conflitos que parecem ser 
bastante fortes nessa região. 

 
Aceitar a exclusão das terras compreendidas na proposta A1-I, como foi justificada pela 
Consultoria e ampliar os limites da área referida na A1-II, podendo chegar até as 
proximidades da comunidade das Pedras (Figura 04b) de redelimitação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Alternativa 3  – Exclusão da faixa que segue o córrego Ribeirão a té o pé da Serra 

do Espírito Santo 
 
Descrição da Proposta – Esta é uma área recém proposta como área de exclusão pela 
comunidade de Mumbuca, resultado da Oficina Participativa do dia 08 de março de 2008, 
que incorpora as terras ao sul da área proposta em 2005. A superfície desta nova área de 
expansão para a Comunidade ocupa todos os campos que vão desde os atuais limites de 
Mumbuca até o córrego Ribeirão, chegando até o pé da Serra do Espírito Santo, incluindo 
a formação denominada de “Porco”. Excluem-se a maioria das nascentes que contribuem 
com o córrego do Brejão, originários da Serra do Espírito Santo, mas incluem-se as 
nascentes da formação do Porco, tributários do Ribeirão e a parte oriental do rio Soninho 
(Figura 06). 

 

Recomendações do Grupo Técnico – Aceitar as razões expostas pela Consultoria de 
não excluir essa área do PEJ, apoiando o tratamento diferenciado e prioritário das 
comunidades afetadas e estudando a possibilidade de apenas deixar fora do parque os 
lotes 8 e 9, por considerá-los desnecessários aos objetivos do mesmo. Desta forma se 
resgatam as áreas florestadas mais importantes dessa parte do PEJ e se abre a 
possibilidade de ampliar com toda a argumentação e qualidade técnica até sua conexão 
com o Parque Nacional. 
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Figura 06. Alternativa de exclusão da faixa que segue o córrego Ribeirão até o pé da Serra do 

Espírito Santo. 
 
Área definida – A superfície ocupada por essa pretendida área de exclusão é de 
aproximadamente 25.168,22ha, chegando a duplicar assim a área extraída do Parque 
para uso das comunidades vizinhas.  
 
Características especiais – Por estar fazendo parte do complexo paisagístico criado na 
presença da Serra do Espírito Santo e da Formação do Porco, o espaço geográfico que 
envolve esta proposta é de qualidade superlativa e certamente representativa, do ponto 
de vista faunístico e vegetacional.  
 
Encontram-se nela importantes corpos d’água, entre os quais os Córregos Brejo Seco, da 
Cacimba, Brejo do Chicote, Borá, Brejão, Mumbuca e Engasga. Ainda compreende 
nascentes da margem direita do Ribeirão, significativo Córrego que nascendo na Serra do 
Espírito Santo, lança suas águas no rio Soninho, cruzando praticamente a metade do 
Parque em direção ao norte. 
 
Uma importante característica desta área é que ela praticamente inviabiliza o manejo de 
todo o setor descrito na alternativa anterior (A2), onde se encontram as comunidades de 
Carrapato-Formiga (Região da península do Parque). A exclusão dessa área isolaria essa 
península, a qual já se considera um caso difícil de manejo. 
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Motivos e Justificativas:  
  
Ecológicas 
 
Não existem justificativas ecológicas que permitam justificar a exclusão desta área 
representativa de todo o Parque. Sua exclusão colocaria em risco uma significativa 
parcela da biodiversidade total do Parque, sem considerar que se perderia o acesso às 
duas das mais importantes formações rochosas do complexo Jalapão. Mesmo o Recanto 
das Araras, área de extremo significado ecológico a poucos minutos da sede 
administrativa do PEJ, passaria a estar excluída. 
  
Sociais 
 
Do ponto de vista social, aceitar a proposta cumpriria a maior expectativa das 
comunidades a serem beneficiadas, especialmente a da Mumbuca, desde que se abriu a 
possibilidade da criação de um território quilombola. Nos anos que transcorreram entre 
uma consulta e outra (2005-2008), a comunidade de Mumbuca desenvolveu o que 
denominamos de “Paradoxo do Ovo”, que resume a preocupação de que no futuro, a 
comunidade venha a crescer e o que hoje é possível de ocupar, não seja suficiente 
amanhã para abrigar as necessidades dessa comunidade tão influente. Por outro lado, a 
rejeição desta alternativa só terá repercussão na Mumbuca, uma vez que nenhuma outra 
se encontra tão perto ou apóia essa proposta de expansão. O que fica em evidência é 
que haverá pressão para que seja esta a alternativa escolhida, o que fatalmente retirará 
do Parque, 30% aproximadamente da sua área original. Para concluir, alerta-se para o 
fato de que muitos dos que defendem essa expansão do território atualmente são 
posseiros e não proprietários, complicando assim o futuro dessas áreas, da área de 
formações rochosas e até o futuro dos que hoje se beneficiam das terras que não são 
próprias.  
 
Econômicas e Estratégicas 
 
Da mesma maneira que foi exposto na alternativa anterior (A2), não haverá vantagem 
econômica em comprometer uma área de valor cênico e ecológico tão significativo, para 
economizar os recursos financeiros de uma possível indenização. Aceitar esta alternativa 
é abrir mão dos motivos que levaram à criação do Parque. Rejeitá-la, de forma contrária, 
deixaria o conflito limitado a cumprir com o processo normal de regularização fundiária.  
 
Institucionais 
 
A proposta / alternativa parece por em xeque a posição do NATURATINS, representante 
do Estado nesses conflitos. A área é tão extensa e tão valiosa ecologicamente que 
provavelmente invadiria aquele terreno que provocam precedentes e desgastes políticos. 
Até a atual sede administrativa do PEJ se afastaria ainda mais da área que deve proteger, 
passando a ter dificuldades extremas para fiscalizar as Serras. Esta é uma proposta que 
somente beneficia um lado da negociação no conflito em questão.    
 
Operacionais 
 
Todo o lado oriental e norte do Parque seriam operacionalmente excluídos dos seus 
limites. O aproveitamento dos seus principais atrativos deixa o Parque mutilado de seus 
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principais objetivos. Além disso, deixa apenas para a iniciativa privada a exploração de 
qualquer recurso turístico, não podendo garantir a democrática distribuição de benefícios. 
A proximidade da sede administrativa com Mateiros passa a perder valor operacional, 
uma vez que se afasta das áreas que mais interessam para o desenvolvimento do 
município, fora o fato que o município perde um significativo valor do ICMS Ecológico.    
 
Análise SWOT: 
 
Vantagens Desvantagens 

Pontos Fortes 
Aumenta o apoio da 
quase totalidade das 
comunidades. 

Fragilidades  

Favorece os interesses individuais 
sobre os coletivos, estimulando 
outros grupos a pedir o mesmo 
tratamento. 
Os maiores beneficiados serão os 
proprietários que não moram nas 
comunidades. 
Perde-se o controle operacional 
de uma significativa e valiosa área 
dentro do Parque. 
Dificulta a conectividade entre 
ambientes naturais dentro do 
mesmo Parque. 
Não há garantia de que as 
comunidades progrediriam por 
ganhar mais espaço. 

Oportunidades  

Reduz parcialmente a 
possibilidade de um 
território quilombola na 
região. 

Ameaças 

Poderão estabelecer-se 
precedentes e exposição externa 
negativa da instituição, 
nacionalmente. 
Seguirá a incerteza de quem 
usufruirá das terras. 
Ecossistemas completos 
fameaçados constantemente 
pelas atividades agropecuárias 
tradicionais. 
Desmoralização da Gerência. 

 
Nosso Parecer – Considerando que em todas as oportunidades oferecidas às 
comunidades elas sugeriram áreas de exclusão cada vez maiores e que parece ser uma 
tendência natural não haver limites para frear as necessidades por espaço geográfico, 
nos posicionamos contra a aceitação desta alternativa como caminho, uma vez que se 
pagaria um alto preço perdendo os valores paisagísticos, estéticos e ecológicos que esta 
área encerra. 
 
Condicionantes – Não há condicionantes que possam ser apontadas no caso de rejeição 
da A3. No caso da proposta lançada na RT de Palmas, de permitir a exploração das 
terras apontadas (mencionadas em ressalva na parte 4.1 p.09 deste relatório) por uma 
comunidade que se compromete a cuidar para que suas atividades não sejam 
degradantes, exige atenção do Instituto para encontrar saídas alternativas às 
necessidades que impulsionam à comunidade a solicitar esse privilegio, mesmo que 
rejeitada em primeiro momento pela legislação vigente. 
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Recomendações - A única recomendação que se faz é que o NATURATINS tente definir 
uma posição que permita com clareza, firmeza e convicção a impossibilidade de aceitar 
essa proposta, no suposto caso da instituição se inclinar pela rejeição. Da mesma forma, 
preparar uma série de propostas que lhes permitam negociar a impossibilidade de permitir 
o pastejo dentro do PEJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Propostas de Inclusão de Áreas  
 
Nesta seção serão descritas as áreas que supostamente poderiam ser anexadas aos 
limites do PEJ. Estas, na sua quase totalidade, possuem as mesmas características 
regionais e de caráter fundiário, sem densas populações ou comunidades humanas, se as 
compararmos às áreas que fazem parte do PEJ hoje. Este fator e o fato que todas as 
áreas propostas aqui fazem parte da APA do Jalapão facilitam o desenho das estratégias 
que permitem alcançar os objetivos de conservação, tanto da APA como do Parque. 
 
De certa forma, as áreas identificadas como potencialmente apropriadas para inclusão já 
foram descritas parcialmente no Plano de Manejo e aparecem identificadas como Áreas 
de Expansão . Com certa variação daquela primeira tentativa de 2003 quando se 
propuseram 5 áreas diferentes, incluíram-se neste estudo as recomendações sugeridas 
em 2005, junto às comunidades e as novas considerações feitas em 2008. A seguir as 
alternativas para a inclusão de novas áreas. 
 
♦ Alternativa 4  – Inclusão da faixa sul mais próxima ao rio Novo  
 
Descrição da Proposta – Trata-se da mesma área proposta no Plano de Manejo sob a 
denominação de AE2 – Área de Expansão 2 . Ela é descrita como uma área com 
planícies inundáveis de alto valor ecológico e berço de importantes áreas de recarga e de 

Recomendações do Grupo Técnico – Da mesma forma que na alternativa anterior o 
Grupo Técnico aceitou as razões expostas pela Consultoria de não excluir essa área do 
PEJ. Foi bem recebida a sugestão dos representantes das comunidades afetadas, 
presentes na RT, que entenderam muito perigoso a sua exclusão, motivado a que as 
terras nela contida pertencem a terceiros e não há garantia de que isso beneficiará às 
comunidades. 
Importante é o fato que esses representantes sugeriram ao GT, como compensação, a 
possibilidade de permitir o manejo sustentável de um par de áreas dentro do Parque, 
como uma forma de transição e continuidade das atividades produtivas de uma parte 
dessas comunidades. Tal sugestão foi rejeitada por considerá-la improcedente aos 
objetivos de criação da UC, mas deixou evidente que: 
 

1. A comunidade continuará preocupada com seu espaço de produção, mesmo 
depois da redelimitação; 

2. Há evidências que membros da comunidade podem influir, com o tempo, para 
que o manejo de Parque seja aceito. 

 
O NATURATINS deverá preparar projetos consistentes e a curto prazo para desviar a 
atenção das comunidades sobre os recursos naturais do PEJ e compensar àqueles que 
hoje se sentem afetados pela possível perda de áreas abertas para suas atividades 
produtivas, especialmente as pecuárias. 
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vários tributários do rio Novo. A área se estende até a rodovia TO-255, ampliando um 
pouco o contato com a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, mais ao sul do 
Parque. Lamentavelmente existe uma comunidade similar àquelas residentes no Parque, 
que sem se encontrar em conflito com os limites, passariam a sofrer dos problemas que 
se desejam evitar (Figura 07a). 
 
Área definida – Esta proposta de expansão está considerando a inclusão de 18.192,97ha. 
Compreende o limite da ESEC até a rodovia TO-255, seguindo o traçado da rodovia pela 
faixa de domínio do lado esquerdo, chegando até Brejo Grande, tributário do Rio Preto. 
Além da área da Sede do PEJ, inclui também alguns lotes do Loteamento Ponte Alta, 
Gleba18, na sua 8ª e 10ª Etapa. Também inclui as Glebas 16, na sua 2ª e 3ª etapas. 

 
Figura 07a. Alternativa de inclusão da faixa sul mais próxima ao rio Novo. 

 
Características especiais – esta área, além dos grandes atributos ambientais permitiria a 
integração de uma área que parece abandonada sem sentido entre os atuais limites do 
Parque e a rodovia TO-255, que une Ponte Alta a Mateiros. Além de aumentar a 
conectividade com a ESEC federal, dá uma melhor apreciação dos limites do Parque. 
Esta expansão permitiria proteger ainda mais as Dunas, as praias do Rio Novo e ainda 
integrar ao Parque a atual Sede Administrativa do PEJ, hoje fora da UC. 
 
Motivos e Justificativas:  
  
Ecológicas 
 
Com menos expressão ecológica que a seguinte alternativa / proposta (A5), esta área 
contém uma variedade importante de ambientes representativos do Jalapão, onde 
importantes rios sobrevivem entre Serras e todos os tipos de Cerrado. Suas planícies 
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inundáveis criam uma das melhores condições para a manutenção da biodiversidade, 
dando espaço a exuberantes matas ciliares, igarapés e matas de galeria, condições 
perfeitas para a também diversidade de habitats animal. É importante sublinhar que é 
nessa parte do rio Novo que se encontram mapeados o habitat de uma das espécies de 
aves mais raras desta UC, o Pato Mergulhão (Mergus octosetaceus) considerada uma 
espécie de relevante importância para a ciência e a conservação. Outro aspecto 
importante que já foi mencionado é a importância ecológica de se aproximar ainda mais 
aos ambientes protegidos pela ESEC Serra Geral do Jalapão, potencializando assim o 
principio dos corredores ecológicos. 
  
Sociais 
 
Seguindo os mesmos padrões sócio-econômicos das comunidades que ocupam as áreas 
que estão propostas para serem excluídas dos limites do PEJ, a única comunidade que 
se encontra nos domínios desta área é a de Rio Novo e padece dos mesmos problemas 
de pobreza, da não titularidade das terras onde moram e de núcleos familiares em 
expansão (muitos filhos). Estes foram consultados sobre a possibilidade de eles 
passarem a ser residentes do Parque no caso dessa alternativa ser aceita como viável e 
se defenderam do mesmo jeito que os atuais residentes se defendem para que “o Parque 
abandone suas terras”. Foi opinião geral que sua incorporação ao Parque não é desejável 
e reconhecem que essa situação os deixa inseguros. Desse modo, em caso de aceitação 
desta proposta, há necessidade de conduzir o processo com o maior tato e com a mesma 
justiça para evitar ao máximo os impactos dessa mudança. 
 
Econômicas e Estratégicas 
 
Incorporar esta área ocasionará gastos na regularização fundiária que hoje não existe, 
mas o Parque e o público ganham um importante recurso natural que pode ajudar a 
desconcentrar a visitação pública dos atrativos mais próximos a Mateiros. O local é 
estratégico por se encontrar conectado parcialmente à ESEC federal e ainda próximo à 
Cachoeira da Velha e a cidade de Mateiros, situação importante para futuros programas 
de intensa visitação. Outro elemento estratégico que pode ser visto de ângulos diferentes 
é que o limite do Parque passaria a ser a faixa de domínio da rodovia TO-255. Esse pode 
ser um fator positivo porque estabelece um limite claro para todos os que desejam 
conhecer a região e ainda facilitaria a fiscalização. Por outro lado, administrar os impactos 
de uma rodovia próxima às UC’s é visto como uma tarefa complicada para alguns 
administradores. 
 
Institucionais 
 
Sua aceitação significará mais um grupo social de pressão sobre o Estado e o 
NATURATINS, mas que se poderá ver compensado pelas terras que encerra a alternativa 
1 (A1) a qual libera ao Instituto da indenização de muitas famílias. Sua rejeição implicará 
na perda de uma importante oportunidade de facilitar a identificação dos limites e a 
inclusão de importantes ambientes que poderão ajudar muito nos programas de uso 
público no futuro. 
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Operacionais 
 
Esta inclusão exigirá maior envolvimento com a agência responsável pelas estradas do 
Estado para resguardar e até converter o trecho da Rodovia TO-255 em Estrada Parque. 
O PEJ passaria a ser a figura mais adequada para administrar uma área de tanto valor 
ecológico e de localização, próxima de outros atrativos e da cidade de Ponte Alta, que 
também espera o desenvolvimento turístico anunciado no passado. A Gerência deverá se 
envolver mais intensamente no processo de preparação da transição dos membros da 
comunidade de Rio Novo que passariam a ser residentes do Parque, Junto com as 
comunidades de Carrapato-Formiga.  

   
Análise SWOT: 
 
Vantagens Desvantagens 

Pontos Fortes 

Alta biodiversidade e 
qualidade ambiental 
ainda em boas 
condições. 
É uma área frágil, 
susceptível a grandes 
perturbações. 
Protege o habitat do 
Pato Mergulhão 
(Mergus octosetaceus) 

Fragilidades  

Incorpora-se uma comunidade que 
antes não tinha conflito aparente 
de terras com o Parque. 
 

Oportunidades  

Aumenta a parceria 
com o município de 
Ponte Alta e com o 
IBAMA/ICMBio. 
Fortalece o princípio de 
Corredores Ecológicos. 

Ameaças 

Pode encontrar grande oposição 
de estar cometendo o mesmo erro 
de criação, se não estiver 
preparado para solucionar 
rapidamente os conflitos fundiários 
que aparecerão. 

 
Nosso Parecer – Sob condicionantes sociais, nós nos pronunciamos favoráveis à inclusão 
desta e da área considerada pela seguinte alternativa (A5), por entender que 
estrategicamente traz múltiplos benefícios aos objetivos de criação do PEJ e resgata com 
maior propriedade do que o faria a APA, sem subestimar o papel dessa categoria de 
proteção parcial. 
 
Condicionantes – A única condicionante se resume a definir, no menor prazo possível, um 
programa de transição para todos os ocupantes e proprietários da área, no intuito de se 
evitar que os erros do processo de regularização fundiária do passado ocorram 
novamente. Deverá ser levado em conta que tal transição pode ser gradativa, mas 
eficiente, para reduzir o impacto social dessa medida e ainda trazer vantagens evidentes 
e imediatas para os envolvidos, uma vez que se deseja ter aliados no processo e não 
novos inimigos. 
 
Recomendações - No suposto caso de aceitação da alternativa, deve-se estreitar os laços 
com a comunidade envolvida e implantar no primeiro ano o programa de compensações 
previamente planejado e autorizado pelas agências responsáveis pelas ações iniciais, 
intermediárias e finais de regularização e indenização. 
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No caso de rejeição, recomenda-se fortalecer a gerência nessa parte do Parque e realizar 
os esforços possíveis para prevenir prejuízos ambientais que ponham em perigo a 
existência de ambientes, habitats e até espécies como as mencionadas no Plano de 
Manejo e como alertam os pesquisadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7b – Sugestão de ampliação da área incluída na Alternativa 4. 

 
♦ Alternativa 5  – Inclusão da faixa sul que encontre com a Estação  Ecológica Serra 

Geral do Tocantins (inclui as Alternativas 04 e 04b ) 
 
Descrição da Proposta - É uma continuidade da proposta anterior, uma vez que inclui a 
área descrita na A4 e A4b . Ele cobre todo o espaço entre a ESEC e o Brejo Grande, no 

Recomendações do Grupo Técnico – Esta alternativa foi discutida simultaneamente na 
RT junto com a alternativa A5 e foram defendidos dois pontos de vista: 1- aceitar a 
inclusão da área proposta por considerá-la estratégica e ainda ampliar sua superfície 
incluindo as terras à direita do ribeirão Esteneu, até a sua fronteira com a ESEC da 
Serra Geral do Tocantins, no sul, como pode identificar-se na Figura 7b (área passaria 
a ter 30.354,53ha, aumentando em 12.161,56ha em relação a proposta original 
discutida na RT) e justificado pelo exposto abaixo na descrição da Alternativa 5, A5. 2- 
manter a área como APA para facilitar a implantação de estrutura turística na região, 
evitar eventuais problemas em se transformar a TO-255 em estrada-parque e passar a 
sua administração para a gerência do Parque, prejudicar o processo de transformação 
de uma área particular em RPPN e ainda manter o tratamento diferenciado e prioritário 
da comunidade de Rio Novo, constituída praticamente por diversos núcleos de uma 
mesma família. 
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extremo sudeste, no limite sul do Parque e encosta com na ESEC no limite do rio Preto, 
garantindo assim todos os processos naturais e ambientes que conectam ambas UC’s. 
Esta área amplia em várias vezes as vantagens ecológicas e estratégicas expostas na 
alternativa anterior (Figura 08).   
 
Área definida – Área calculada em 40.454,83ha, conectando todo o espaço livre entre o 
Parque e a ESEC, e incluindo as 18.192,97ha da proposta / alternativa anterior a A4 e os 
30.354,53ha da alternativa A4b.  
 
Características especiais – A principal característica é que permite a mais estreita 
ampliação do mosaico de UC’s da região, colocando o limite sul do PEJ em completo 
contato e proteção estrita com uma Estação Ecológica de tanto significado ecológico. 

 
Figura 08. Alternativa de inclusão da faixa sul que encontre com a Estação Ecológica Serra Geral 

do Tocantins (incluindo as Alternativas 04a e 04b). 
 
Sem muito valor para fins agropecuários, esta considerável área, além de estreitar os 
laços entre os âmbitos federais e estaduais, não significará, certamente, maior ônus em 
matéria de regularização fundiária, uma vez que nessas 40.000ha apenas uma 
comunidade se encontraria em conflito com os novos limites do Parque. Esta área 
envolveria ambos os lados da rodovia TO-255. 
 
Motivos e Justificativas:  
  
Ecológicas 
 
Por não ser um cenário antropizado, esta área garantiria a manutenção de uma extensa 
área de vital importância para a biodiversidade, permitindo ainda um intercâmbio ou fluxo 
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genético entre as espécies animais e vegetais de ambas as áreas de interesses. Como 
elemento de pesquisa essa área de contato mostra o mais alto potencial sinérgico em 
matéria de informação científica, alcançando o objetivo primário das suas categorias. 
Sociais 
Com exceção da presença da comunidade de Rio Novo, o restante da área a ser incluída 
nesta proposta é composta por posseiros dispersos e grandes propriedades, o que deve 
facilitar o processo indenizatório. Sobre a comunidade, favor remeter-se ao mencionado 
na A4, válido também para esta proposta.  

 
Econômicas e Estratégicas 
 
Sua aceitação incrementará o compromisso financeiro que significa converter a área em 
propriedade pública, mas a relação Custo-Benefício ainda será favorável ao Estado do 
Tocantins, se comparado à importância e o significado que possui juntar as fronteiras de 
áreas protegidas nessa região. Desde o ponto de vista estratégico é uma grande 
oportunidade para estreitar instituições de esferas diferentes em causa comum. Será um 
motivo para experimentar processos colaboradores de administração, desde a fase de 
planejamento até a colocação em prática de vários projetos e ações de interesse mútuo. 

 
Institucionais 

 
Áreas protegidas contíguas como as que se produziriam com propostas como esta. O 
peso da responsabilidade institucional somente pode ser dividido quando Estado, 
municípios e União se comprometem a trabalhar em parceria. É possível que se consiga 
distribuir melhor as tarefas e proteger mais fortemente a região. Os programas de ação de 
cada UC passam a ser mais atrativos aos usuários de ambas as categorias, diminuindo 
os impactos e oferecendo melhor serviço a eles do que se fosse administrada 
individualmente. No que se refere a procura de fundos para financiar atividades e proteger 
a UC em cada uma das esferas, a sua conectividade eleva suas possibilidades de obter 
recursos fora da instituição, individualmente.  
 
Operacionais 
 
Como ficou implícito nos motivos anteriores, o NATURATINS e a Gerencia do PEJ 
passariam a ter controle total do atual espaço entre as duas UC’s. Isso deve aumentar a 
importância e necessidade de uma parceria operacional entre instituições de âmbito 
diferente. Se o relacionamento entre as Gerencias já foi identificada como bom e aberto, 
com esta área anexada ao Parque passa a requerer de maiores compromissos entre elas, 
deixando de ficar apenas nas boas intenções. Será um desafio fazer com que essa nova 
conectividade produza os frutos de interação necessários no novo caso. 
 
Análise SWOT: 
 
Vantagens Desvantagens 

Pontos Fortes 

Controle completo sobre o 
espaço geográfico entre a 
ESEC e o PEJ. 
Inclusão de uma área 
ecologicamente frágil e 
valiosa para a manutenção 

Fragilidades  

Pode parecer oportunismo de 
conservacionistas radicais. 
Não resolve o problema da 
comunidade do Rio Novo, ou 
não diminui a responsabilidade 
do Estado com essa 



Apoio à Consolidação de UC de Proteção Integral no Estado do Tocantins 

 Documento Técnico 01 Ajustado  

 

Elaboração: 
Ambiental Consulting 

Aprovação: 
TNC/NATURATINS 

Data: 
05/06/2008 

Arquivo:  
Documento 1 Ajustado 

Pág.:  

 

51 

da biodiversidade regional. 
O princípio de 
conectividade ecológica é 
elevado ao seu grau 
máximo. 
A APA eleva sua 
importância como UC. 
Somente a superfície de 40 
mil ha compensaria a perda 
de ICMS que a Prefeitura 
de Mateiros sofreria com a 
exclusão das terras 
propostas na A1. 

comunidade. 
Será necessário realizar 
esforços especiais de 
compromisso entre instituições 
de nível federal e estadual para 
não desmoralizar o princípio de 
conectividade ecológica entre 
áreas protegidas. 

Oportunidades  

A Gerência da ESEC aceita 
plenamente a proposta e 
reconhece que o momento 
é esse, pois o trâmite de 
nível federal é muito mais 
complexo e difícil de 
alcançar. 

Ameaças 

Pode haver resistência por 
parte dos órgãos de 
regularização fundiária e até 
dos proprietários afetados 
pelos novos limites do PEJ. 

 
Parecer da Consultoria – Somos a favor da aceitação deste caminho, enaltecendo ainda 
mais a conectividade total do Parque com a ESEC, caso este não muito comum no 
território brasileiro. 
 
Condicionantes – Obedecer as mesmas condicionantes de proteger o máximo possível à 
comunidade de Rio Novo, oferecendo-lhes aos seus membros, alternativas de transição 
justas e de diversos prazos, no objetivo de diminuir o impacto social desta proposta. 
 
Recomendações - No suposto caso de aceitação, estabelecer o mais rápido possível um 
planejamento conjunto entre o NATURATNS e o IBAMA/ICMBio para regularizar a área e 
iniciar a implantação daqueles projetos que podem distribuir as responsabilidades de cada 
instituição, sem descuidar o compromisso que se adquire com a comunidade de Rio 
Novo. Se rejeitada  a proposta, considerar melhor a proposta A4b . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendações do Grupo Técnico – Como foi mencionado anteriormente, esta 
alternativa foi discutida simultaneamente junto com a A4 e foi consenso aceitar a 
inclusão da área, incluindo ambas as propostas, excluindo as terras a esquerda do 
ribeirão Esteneu, entre o trecho que vai da rodovia TO-255 e a ESEC da Serra Geral 
do Tocantins, como pode identificar-se na Figura 8b.  Reforça-se o apóio do GT ao 
tratamento diferenciado e prioritário da comunidade de Rio Novo.  
Também foi consenso de que a área mantida fora do Parque permitirá o 
desenvolvimento econômico dessa parte do Jalapão e beneficiará a construção de 
infra-estrutura turística que dificilmente se poderá construir na UC. Essa área deixa 
livre a RPPN do Sr. Enrique e os empreendimentos que já existem e que permitirá a 
exploração turística da região ocidental do PEJ. 
O GT, após uma longa e profunda discussão sobre os benefícios e possibilidades 
dessa proposta, sugere em caso da proposta ser rejeitada, zonificar muito 
especialmente a área dentro da APA para que possa cumprir seu papel estratégico 
dentro das potencialidades econômicas e turísticas que o PEJ exigirá em um futuro 
próximo. 
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♦ Alternativa 6  – Inclusão da faixa ao noroeste que protege o enco ntro dos rios 
Novo e Sono  
 
Descrição da Proposta – Área proposta como uma parte da expansão de terras 
recomendada no Plano de Manejo de 2003, denominada naquele momento como AE1 e 
confirmada em 2005, como aqui se apresenta. Esta área localizada ao noroeste do 
Parque objetiva proteger o encontro dos rios e uma parcela dos tributários do rio Novo e 
rio Soninho, considerado um dos mais belos atrativos existentes nessa parte do Parque 
(Figura 09). 
 
Área definida – Incluindo uma superfície de 12.322,63ha, abrange as terras cujo limite 
vem a ser definido pelo sopé da Serra da Muriçoca, divisa entre os municípios de 
Mateiros e Novo Acordo e a parte baixa da bacia do Córrego do Brejo, tributário 
importante do Rio Novo. Esta área abrange os deltas dos rios Novo e Soninho, até o brejo 
Pé da Serra, tributário do Sono, seguindo o sopé da serra da Muriçoca. Nessa área se 
encontra o Loteamento Ponte Alta, Gleba 15, 4ª Etapa, Lotes 01 a 11 (sede da Fazenda 
Triago). 

 

 
Figura 09. Alternativa de inclusão da faixa ao noroeste que  

engloba e protege o encontro dos rios Novo e Sono. 
 

Características especiais – Formada por importantes feições geomorfológicas da Serra da 
Muriçoca, entre as quais se podem mencionar as áreas em declive, formas tabulares e 
dissecadas do terreno, entre outras que protegem uma rede significativa de mananciais 
hídricos, vitais para a riqueza de ambientes típicos de Cerrado senso estricto, da maior 
importância na criação de habitats e condições ambientais raras para dezenas de 
espécies vegetais e da fauna local. Pode ser considerada uma área de vazio demográfico, 
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sem assentamento de comunidades, com ocupação humana dispersa e caracterizada por 
grandes propriedades. 
 
Motivos e Justificativas:  
  
Ecológicas  
 
Além de ser o berço de grandes tributários do rio Novo, garante a proteção de ambientes 
caracterizados por deltas de água doce, encravados em ambientes de canyons de alta 
beleza e complexidade ecológica. Encravada numa área de Cerrado senso estricto, 
garante a proteção de representantes importantes da fauna e da flora local e regional, 
sobrevivendo num complexo sistema de habitats e paisagens ainda não protegidos desde 
a criação do Parque. 
 
Sociais 
 
Por ser um vazio demográfico, não deve ser problema o estabelecimento de negociações 
necessárias para a regularização fundiária e para implantar os processos indenizatórios.  

 
Econômicas e Estratégicas 
 
A inclusão desta área, não somente aumentaria os benefícios do Município de Mateiros, 
mas também abriria a oportunidade para o município de Novo Acordo se beneficiar dos 
atrativos que se colocariam à sua disposição sob a figura de Parque Estadual. O processo 
indenizatório não deverá ser um problema maior do que seria, caso permanecesse todas 
aquelas comunidades residentes no Parque, e para compensar a exclusão dessas terras 
(ver A2) esta proposta e a seguinte são boas opções de equilíbrio. 

 
Institucionais 

 
Para a instituição aumenta seu compromisso com essa região do Parque que até hoje 
permanece subutilizada, aparentemente. Seria uma boa oportunidade para resgatar a 
Cachoeira da Velha e sua infra-estrutura turística, hoje abandonada. Esta área não é da 
jurisdição da Naturatins, o que facilita a sua incorporação. Esta alternativa impulsionaria o 
papel do NATURATINS como entidade que defende os interesses futuros do Estado, 
como entidade previsora e de vanguarda ambiental.  

 
Operacionais 

 
Do ponto de vista operacional a Gerência vai requerer uma nova estrutura administrativa 
que lhe permita distribuir sua capacidade gerencial a essa parte importante, mas menos 
protegida do Parque. Aceitando a proposta de inclusão de terras aqui descritas em 
coerência com o Plano de Manejo, toma posse de um atrativo da natureza que é 
protegido parcialmente hoje e que já foi cogitado ficar fora do parque em 2005: o encontro 
dos rios mais importantes da área protegida.  
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Análise SWOT: 
 
Vantagens Desvantagens 

Pontos Fortes 

Área sem comunidades e 
população dispersa. Poucos 
proprietários. 
É uma área frágil 
ecologicamente e sua 
geografia pode ser perdida 
com outros fins. 
Protege-se a área que 
circunda o encontro de 
deltas e uma importante 
quantidade de tributários do 
rio Novo. 
Incorpora um novo 
elemento ao parque: a 
Serra da Muriçoca. 

Fragilidades  
Protege apenas uma fração 
das terras à direita da Serra da 
Muriçoca. 

Oportunidades  

É o momento adequado 
para corrigir um erro de 
limites no momento da 
criação. 
Estimula o desenvolvimento 
e a incorporação definitiva 
do setor conhecido como 
Cachoeira da Velha. 
Pode estimular o município 
de Novo Acordo para a 
conservação de áreas 
naturais. 

Ameaças 

Podem existir interesses 
contrários com outros 
propósitos para essa região, no 
futuro. 

 
Parecer da Consultoria – Acreditamos que a proposta é favorável aos interesses do 
Parque, especialmente se a próxima proposta, A7, não for aceita. 
 
Condicionantes – O NATURATINS deve ser o maior interessado em conquistar esse 
território o mais eficientemente possível. Para isso deve ocupar e desenvolver as 
potencialidades do local de forma a promover rapidamente a opinião pública em favor da 
área anexa e obviamente do PEJ. 
 
Recomendações - Dar condições à Gerência do PEJ para planejar, dirigir e monitorar a 
área sem limitações de pessoal, infra-estrutura e recursos financeiros, ajudando-a iniciar 
projetos específicos e a buscar as parcerias necessárias e suficientes. Incorporar o setor 
da Cachoeira da Velha e suas instalações que hoje se encontram sob administração 
direta do Governo do Estado. 
 
 
 
 
 
 

Recomendações do Grupo Técnico – O GT rejeita esta alternativa por considerá-la 
incorporada à seguinte, a A7, a qual foi analisada simultaneamente, como pode 
identificar-se na Figura 11.  
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♦ Alternativa 7  – Inclusão da faixa ao oeste entre a margem esquer da do rio Sono 
até a Serra do Jalapão  

 
Descrição da Proposta – Esta proposta pretende anexar ao Parque Estadual do Jalapão 
todo o território à direita da Serra da Muriçoca e uma parte considerável da bacia do rio 
Novo, incluindo as terras propostas na inclusão pela alternativa anterior (A6). A área não 
se importa em incluir trechos da rodovia TO-247 que certamente serão aliados para abrir 
alguns dos tantos atrativos naturais e paisagísticos de uma das regiões mais belas de 
todo o Jalapão, sob os mesmos argumentos da área descrita na A6 e daquela descrita 
pelo Plano de Manejo, identificada em 2003 como AE2, Área de Expansão 2 (Anexo I). 

 

 
Figura 10. Alternativa de inclusão da faixa ao oeste entre a margem esquerda do rio  

Sono até a Serra do Jalapão. 
 
Área definida – A área em questão ocupa aproximadamente 52.700,92ha e insere os 
tributários da margem esquerda dos rios Novo e Sono, integrando as sub-bacias 
hidrográficas dos mesmos, tais como o córrego do Brejão. Da mesma forma inclui 
importantes feições geomorfológicas da Serra da Jalapinha e da Muriçoca. Sua extensão, 
de norte a sul, compreende a região entre os deltas dos rios Novo e Soninho, até o limite 
na ESEC Serra Geral do Tocantins, sempre seguindo a linha natural desenhada pelas 
serras a esquerda, limite dos municípios de Mateiros e Novo Acordo e seguindo pela 
Serra Jalapão, até a divisa de Mateiros com Ponte Alta. 
 
Encontram-se nesta proposta o Loteamento Ponte Alta Gleba 15, 2ª Etapa, Lotes 01 a 06. 
Da 3ª Etapa, os Lotes 01 a 13, Da 4ª Etapa, os Lotes 01 a 11 e da Gleba 14, 3ª Etapa, os 
Lotes 01 a 05. 
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Características especiais – A principal característica desta área de inclusão reside no fato 
de constituir-se numa unidade completa, entre dois elementos naturais bastante 
característicos e originais da região do Jalapão: uma serra e um importante corpo d’água. 
Além do mais é o berço dos mais importantes tributários do rio Novo, constituindo o 
cenário de representativas comunidades vegetais e ambientes propícios para a fauna 
silvestre, em condições quase intactas, sem intervenção. A região é rica em áreas de 
declives, formas tabulares e dissecadas do relevo, paisagem que permite essa riqueza 
hídrica e essa variabilidade de habitats e também representativas de Cerrado senso 
estrito.  
 
Motivos e Justificativas:  
  
Ecológicas 
 
A sua dimensão de quase um terço da superfície protegida pelo Parque hoje, garante a 
perpetuidade de ecossistemas e seus processos em espaço geográfico de incalculável 
variabilidade, característica essa que permitirá o saudável intercambio entre espécies e 
ambientes. Somente pela quantidade dos recursos hídricos que contém é suficiente razão 
para converter essa interessante região como parte do compromisso do PEJ em garantir 
a qualidade e quantidade desse precioso elemento.  
 
Sociais 
 
Por ser um vazio demográfico, não deve ser problema o estabelecimento de negociações 
necessárias para a regularização fundiária e para implantar os processos indenizatórios.  

 
Econômicas e Estratégicas 
 
A inclusão desta área, não somente aumentaria os benefícios do Município de Mateiros, 
mas também abriria a oportunidade para o município de Novo Acordo se beneficiar dos 
atrativos que se colocariam à sua disposição sob a figura de Parque Estadual. O processo 
indenizatório não deverá ser um problema maior do que  seria, caso permanecesse todas 
aquelas comunidades residentes no Parque, e para compensar a exclusão dessas terras 
(ver A2) esta proposta e a seguinte são boas opções de equilíbrio. 

 
Institucionais 

 
Para a instituição aumenta seu compromisso com essa região do Parque que até hoje 
permanece subutilizada, aparentemente. Seria uma boa oportunidade para resgatar a 
Cachoeira da Velha e sua infra-estrutura turística, hoje abandonada. Esta alternativa 
impulsionaria o papel do NATURATINS como entidade que defende os interesses futuros 
do Estado, como entidade previsora e de vanguarda ambiental.  
 
Operacionais 
 
O limite da UC na sua região mais ocidental passa a ser a divisa entre os municípios de 
Mateiros e Novo Acordo, o que seria bom para o município de Mateiros em termos de 
ICMS Ecológico e bom para a Gerência do Parque em termos de manejo. O Parque 
passa a justificar uma maior e completa estruturação para integrá-las ao manejo e 
aproveitar as condições de grandiosidade dessa nova área. Pelo fato de não se 
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encontrarem comunidades na área, não enfrentará os desgastes normais de indenização 
fundiária comparando-os com os de áreas densamente povoadas.  
 
Análise SWOT: 
 
Vantagens Desvantagens 

Pontos Fortes 

Área completamente 
representativa da região do 
Jalapão e valiosa amostra 
ecológica do Bioma Cerrado, 
nessa parte do país. 
Seus limites determinam um 
importante passo para a 
proteção de ambientes naturais 
entre municípios diferentes e 
estimulam os municípios 
vizinhos a imitar a política de 
conservação regional. 
Multiplica os pontos fortes da 
área proposta na A6. 
 

Fragilidades  

O tamanho da área 
intimida àqueles que 
possam entender 
desnecessário ampliar os 
limites do PEJ, dificultando 
assim a negociações 
futuras. 
Exige compromisso da 
instituição para fortalecer 
a Gerência e o manejo da 
UC. 

Oportunidades  

O momento político para solicitar 
a inclusão desta área parece ser 
este em que se desejam acertar 
os limites, sem que isso implique 
que os argumentos estejam 
fundamentados 
oportunísticamente. 

Ameaças 

É possível que se 
encontre forte oposição 
entre alguns dos 
proprietários influentes, ou 
de alguma outra agencia 
estadual interessada na 
mesma área, ou em algum 
recurso específico. 

 
Nosso Parecer – Manifestamos nosso apoio na aceitação desta alternativa, a qual já foi 
pensada em parte, pelos técnicos que elaboraram o Plano de Manejo e verificada, 
ampliada e sugerida pelos experientes funcionários do PEJ e do próprio NATURATINS. 
 
Condicionantes – Deverá se estabelecer um compromisso real na instituição responsável 
para que o fortalecimento organizacional e técnico chegue a permitir o manejo dessa 
importante área anexa por parte da Gerência do PEJ, sob pena de desmoralizar o 
processo e o próprio NATURATINS.  
 
Recomendações - Antes de dar esse passo é recomendável que a instituição estude a 
fundo seu poder de negociação para que encontre apoio político e legal para evitar futuros 
complicadores que impeçam tomar outras decisões em relação aos limites que motivaram 
este estudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendações do Grupo Técnico – Como foi mencionado anteriormente, esta 
alternativa foi discutida simultaneamente junto com a anterior, a A6 e foi consenso 
aceitar a inclusão da área, incluindo ambas propostas, recomendando um zoneamento 
espacial para seus componentes, entre os quais se mencionam a estrada de acesso 
ao município de São Felix, a Fazenda Triago e aos elementos protetores da 
significativa área ocupada pela rede hídrica à direita da Serra da Muriçoca. 
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Alternativa Especial de Inclusão  – Proteção das nascentes dos ribeirões Formiga e 
Carrapato  
 
Como poderá ser analisado no Documento Técnico Ajustado No 2, o grupo participante da 
1ª Reunião Técnica que analisou as alternativas de limites para o Parque Estadual do 
Jalapão determinou que não era o momento para analisar possíveis áreas de reserva 
para a manutenção de atividades tradicionais da região. A área proposta pela Consultoria 
como possível área de reserva sustentável para o capim-dourado (Syngonanthus nitens) 
exige estudos mais aprofundados e não seria conveniente incorporar o assunto junto com 
a redelimitação do PEJ. 
 
No entanto, como poderá ver-se na Figura 11 a área proposta, com quase dez mil 
hectares de extensão, poderia ser útil para proteger as nascentes de dois corpos d’àgua 
considerados de grande valor para o Parque: os ribeirões Formiga e Carrapato. Assim, o 
GT aceitou por consenso incluir dentro dos limites do Parque uma área suficientemente 
extensa para proteger esses valiosos recursos hídricos e possibilitar, simultaneamente, a 
conexão com o Parque Nacional das Nascentes do rio Parnaíba. 
 

 
Figura 11. Alternativa especial de inclusão  
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Os limites dessa nova área proposta, a qual obedece as seguintes características: 
 

• Possui as mesmas características de despovoamento que as outras propostas de 
áreas a serem anexadas; 

• Será um passo inicial passo inicial para a proteção de importantes habitats que um 
dia podem ser declaradas essenciais para os ambientes de reservas sustentáveis; 

• Amplia consideravelmente a fragilizada região do “nariz” do Parque, além de 
garantir a proteção dos mananciais e o equilíbrio hídrico tão necessário para a 
vida dos atrativos já conhecidos do PEJ; 

• Evita deixar um vazio entre o importante Parque Nacional e o Parque Estadual sob 
estudo, fortalecendo os princípios defendidos pelos mosaicos ecológicos. 

 
Após termos ouvido os argumentos do GT em defesa desta proposta especial, apoiamos 
a inclusão desta área dentro dos limites do PEJ. 
  
O Quadro 01 apresenta as correlações (inclusões e exclusões em ha) das áreas 
apresentada na RT, o Quadro 02 apresenta as novas correlações expostas e definidas na 
mesma RT.  
 
A tabulação e correlação das áreas têm como objetivo demonstrar as variáveis expostas, 
denotando “‘ganhos” e “perdas” em área do PEJ. A leitura dos quadros se faz por meio da 
correlação entre uma ou duas alternativas (expansão e/ou retração), por exemplo, o 
aceite da alternativa denominada A1-IIb (retração) e A7 (expansão) deixariam o PEJ com 
uma área total de 199.653,61ha (aumentando em aproximadamente 40.767,93ha a atual 
área da UC que é de 158.885,47ha) e assim sucessivamente com as outras 
alternativas/áreas.  

 
Quadro 01 
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Quadro 02 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Critérios 
 
No suposto caso de um dia ser necessário construir uma Matriz de Decisões, estes 
seriam os critérios que utilizaríamos para analisar as diversas alternativas aqui propostas 
e que ainda devem passar pela análise institucional, interna, do NATURATINS.  
 
1. Importância ecológica  – diz-se respeito ao ganho ecológico que traz para a 

conservação da UC e das demais áreas protegidas da região. Uma alternativa que 
potencialize a sobrevivência de uma espécie animal ou vegetal, ou que garante o 
abastecimento de água ou perpetue os benefícios de qualquer serviço ambiental 
direto ou indireto, deverá passar a pesar mais do que outra que não consiga os 
mesmos resultados. Áreas com elementos superlativos da paisagem ou fenômenos 
naturais específicos devem ser valorizados. Assim também devem ser valorizadas 
aquelas alternativas que potencializem o programa de mosaico ecológico. 

 
2. Estado de conservação das áreas  – está relacionado ao grau de qualidade 

ambiental e ecológica em que se encontra cada área, especialmente as mais 
conflitantes. Incluir áreas em avançado Estado de deterioração que perderam suas 
características naturais e cuja recuperação é a muito longo prazo, não pode ter o 
mesmo valor do que outra intacta ou com o mínimo de antropização. Quando possível 
deve incluir análise de Custo-Benefício para comparar alternativas entre si.  
 

3. Viabilidade para o manejo  – este critério permite que se considerem mais aquelas 
alternativas que provoquem melhores condições de manejo, direta ou indiretamente. 
Da mesma forma é importante que se considere a capacidade gerencial requerida 
para que não provoque desmoralização posterior das suas funções. No entanto se 
exige não contrapor a capacidade de manejo institucional atual, com o dever patriótico 
de preservar o patrimônio natural de futuras gerações. Isto implica em atitudes 
diferentes, mas que procuram o mesmo objetivo: garantir os processos naturais de 
uma amostra representativa do Estado. 
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4. Economia de implantação  – é um parâmetro que permite julgar a dimensão dos 
custos financeiros na escolha de uma determinada alternativa. Pode ser que uma 
alternativa seja mais econômica do que outra, ou que pelo tamanho da área a ser 
incorporada, a localização, o seu valor cênico ou ecológico, ou pelo número e valor 
das propriedades que ali se encontram, a implantação das ações dentro dessa 
alternativa inviabilize os esforços por resolver o problema. Deve incluir-se neste 
critério os custos dos efeitos colaterais que tem aceitar tal alternativa. 
 

5. Viabilidade social  – permite avaliar o tamanho, qualidade e tipo de impacto social na 
escolha de um determinado caminho (alternativa). Busca-se que a solução escolhida 
para resolver o problema dos limites produza resultados melhores do que outros, 
incluindo os resultados da situação em que vivem as comunidades hoje. Entram a 
serem consideradas aquelas questões e benefícios de médio e curto prazo, sobre os 
impactos momentâneos negativos. 
 

6. Precedentes negativos  – Diferente, mas de alguma forma relacionado com o 
anterior, deve ser lembrado que mudança de limites em Unidades de Conservação é 
uma política perigosa e deve tomar-se muito cuidado de como se faz. As alternativas 
avaliadas podem ter custos sociais elevados, pouco apoio político, vir acompanhadas 
de significativos problemas de manejo e ainda assim serem importantes, pois não 
arriscam a filosofia e solidez que deve reger as políticas de conservação da natureza. 
Por isso é importante que se tenha presente este critério que nos lembra aquela lei 
universal de que “cada ação provoca uma reação”, quase sempre em sentido 
contrario.   

 
7. Apoio político  – Alternativas que possam ser aceitas com facilidade no âmbito da 

política local, municipal ou estadual sempre são mais apreciadas do que aquelas que 
causam desgastes e longas brigas em plenárias e na mídia. No entanto seu valor vai 
depender do peso que possua este critério em comparação com os anteriores, mais 
técnicos e menos emocionais. Trata-se de dar oportunidade de avaliar os custos 
políticos e a capacidade institucional de suportá-los. Recomenda-se muito cuidado ao 
avaliar este critério, pois não sempre a alternativa que mais apoio político recebe é a 
mais ampla em vantagens a longo prazo. 

 
Durante a 1ª Reunião Técnica de Palmas não foi necessário construir nenhuma matriz 
que permitisse auxiliar os participantes na sua escolha de caminhos para a redefinição de 
limites do Parque Estadual do Jalapão. No entanto, nos dispomos a auxiliar o Instituto na 
construção de uma se necessário for. 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após ter obedecido fielmente à metodologia proposta em contrato e ter podido incluir 
todos os atores possíveis no processo de estudo dos novos limites do Parque Estadual do 
Jalapão, concluímos que as propostas aqui analisadas excluem e incluem as melhores 
áreas que podem resolver definitivamente os possíveis erros cometidos na época da 
criação da UC.  
 
Da mesma forma concluímos que uma vez definida pelo NATURATINS as melhores 
alternativas para redefinir os limites do PEJ, criam-se melhores condições para um novo 
processo de regularização fundiária, ganhando-se  um precioso tempo para que as partes 
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em conflito equacionem melhor suas opções de desenvolvimento e conservação de toda 
a região do Jalapão. 
 
Durante a apresentação e análise das alternativas aqui propostas pudemos incorporar as 
preocupações, sentimentos e argumentos de representantes comunitários, instituições 
não governamentais, servidores públicos municipais e de outros órgãos do Estado, os 
quais esperam que o processo de defesa do que aqui foi exposto seja continuado com a 
maior transparência e equidade possível. 
 
Entre os assuntos mais importantes que aparecem como recomendações ao processo 
que continua, os seguintes se destacaram: 
 
1. Cuidar para que as informações aqui apresentadas não possam chegar a ser 

divulgadas ou manipuladas em prejuízo do propósito deste estudo, o qual prevê 
uma série de ações que consideraram todos os aspectos, todos os setores e 
compatibilizam a questão social com a biológica. 

 
2. Entendendo que acatar todas as propostas não possa ser uma obrigação 

institucional, é muito importante e moralizador que as considerações técnicas 
aqui produzidas, como resultado da sinergia dos diversos setores e pessoas 
que participaram, não se percam nas negociações políticas que comumente 
afastam a técnica das conveniências momentâneas.  

 
3. Realizar quantas Reuniões Técnicas forem necessárias para afinar a 

alternativa, ou alternativas mais adequadas para estabelecimento dos novos 
limites para o PEJ, antes de tentar defender qualquer uma em clima de 
incerteza. 

 
4. Uma vez que a necessidade de redelimitação é um assunto já esperado e 

desejado há alguns anos, tanto pelo próprio Instituto, como pelas populações 
que esperam por uma definição para as suas vidas, é conveniente que desta 
vez o NATURATINS conduza este processo até a última das suas etapas, sob 
pena de dificultar o futuro manejo da área em questão. 

 
5. Foi recomendado que haja mais tempo para a discussão sobre a necessidade 

de criação de uma reserva especial para uso tradicional e sustentável na 
região, até consolidar as informações ecológicas e de distribuição dos recursos 
naturais mais requeridos pelas comunidades: pastagens naturais e capim-
dourado. 

 
6. Seria mais do que conveniente que este projeto de delimitação e consolidação 

de áreas protegidas possa estimular a preparação de um Plano de Manejo 
eficiente e real para a APA do Jalapão, como um instrumento de ordenamento 
territorial e de planejamento de uso da terra e do espaço geográfico na região. 
É uma boa oportunidade para que se consolide uma categoria que poucos 
sabem como manejar e que será essencial para cumprir os princípios que 
acompanham os defensores dos corredores ecológicos e mosaicos para a 
biodiversidade. 
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Desta forma, este Documento Técnico apresenta todas as possibilidades e recomenda 
alguns caminhos para as novas fronteiras do PEJ, unidade de conservação que por sua 
localização, sua riqueza natural e pelas comunidades que habitam suas proximidades, 
poderia servir de modelo em relação à conservação do Domínio Cerrado, num dos 
Estados da Federação mais privilegiados em matéria de biodiversidade e belezas 
cênicas. 
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ANEXO I 
 

Mapa de redimencionamento do PEJ apresentado no Pla no de Manejo de 2003 
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ANEXO II 
 

Ata da reunião de 08/03/05 
 
Aos oito dias do mês de março de 2005, reuniram-se no Povoado da Mumbuca, município 
de Mateiros, Estado do Tocantins, às 14 horas, a convite do diretor de Desenvolvimento 
Sustentável do NATURATINS, Alexandre Tadeu, os técnicos do PEJ, os agentes de 
fiscalização e a comunidade em geral, para discussão sobre a proposta de revisão dos 
limites do Parque Estadual do Jalapão.  A reunião foi iniciada com a explicação do Sr. 
Alexandre sobre o motivo da reunião e a palavra foi passada para o Sr. Odir, que 
representando o prefeito do município de Mateiros, Sr. Gumercindo, disse algumas 
palavras sobre a implantação do PEJ e demonstrou sua preocupação com possíveis 
desapropriações que possam afetar a comunidade. Sr. Alexandre prosseguiu 
esclarecendo que o Parque foi criado dentro da lei, que a comunidade não vai ser 
despejada da noite para o dia, que o Parque trouxe muitos benefícios e ainda trará mais 
para o município e que seu compromisso com a comunidade é de sempre dizer a 
verdade. Disse também acreditar na possibilidade de uma mudança de atitude da 
comunidade em relação aos problemas ambientais e citou como exemplo a caça. A 
reunião prosseguiu com a técnica Beatriz fazendo esclarecimentos sobre o Conselho 
Consultivo do PEJ, apresentou então os conselheiros presentes, ressaltou a importância 
de tal Conselho e prossegui mostrando primeiramente o mapa com os limites originais 
com que o PEJ foi criado, apontando os povoados e atrativos e explicou o porquê da 
criação do PEJ. Depois foi mostrado outro mapa, com limites sugeridos pela comunidade, 
o que não interessou ao governo por deixar os atrativos de fora e prosseguiu com o 
terceiro mapa, cujos limites deixavam as comunidades, que antes estavam dentro, para 
fora dos limites do Parque. Entendido isso pela comunidade, a reunião prosseguiu com o 
Sr. Alexandre tirando as dúvidas, esclarecendo regiões questionadas pela comunidade e 
o Sr. José Acilon questionou sobre os procedimentos da desapropriação e valores que 
serão pagos pelas propriedades, e o Sr. Alexandre respondeu as perguntas e explicou 
quais os órgãos que se envolvem no processo; explicou a lei que diz que os moradores 
serão reassentados e os proprietários de lotes indenizados; que o valor pago pelo 
governo poderá ser contestado até que o proprietário fique satisfeito e que o processo de 
desapropriação será iniciado pelos atrativos. A Sra. Ana Claudia questionou se é o 
proprietário quem terá que arcar com as despesas de advogado e Sr. Alexandre explicou 
que a comunidade deve se organizar através das Associações e procurar a Defensoria 
Pública. O Sr. Martins disse que a Defensoria Pública não assume ações contra o próprio 
governo e Sr. Alexandre sugeriu que o Conselho do PEJ buscasse essas informações 
trazendo algum defensor público para maiores esclarecimentos e ressaltou a importância 
da comunidade estar organizada. O morador da Mumbuca, Sr. José Ribeiro da Silva, 
conhecido como Paizinho, levantou a importância das queimadas e desmatamentos para 
a criação do gado e foi colocado pelo Sr. Alexandre a importância da queimada 
controlada. A Sra. Aldina perguntou sobre a coleta de capim-dourado, principal fonte de 
renda da região e que a comunidade será prejudicada, pois o mesmo não pode ser 
coletado dentro da área do PEJ; o Sr. Alexandre falou das pesquisas que estão sendo 
realizadas com o capim-dourado e que conforme o seu uso, se direto ou indireto, poderá 
ser coletado dentro da área do PEJ. Ressaltou novamente a importância da comunidade 
se organizar e exigir a implantação de uma agência do Ruraltins no município de 
Mateiros. O Sr. Galvão pediu a palavra e disse que a lei de criação do Parque prescreve 
em cinco anos, afirmação que foi esclarecida pelo Sr. Alexandre como sendo incorreta, 
que a lei de criação do Parque não prescreve e que o tempo para aprovação e declaração 
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de utilidade pública é de aproximadamente sessenta dias. Para finalizar a reunião, foi 
questionado se todos concordavam com a proposta apresentada e discordaram o Sr. 
Martins, Sr. Galvão, Sr. Moisés, Sr. José Acilon e sua esposa Maria Francisca, a Sra. 
Noeme e a Sra. Iraciene, um total de sete pessoas dentre todos os presentes. Por fim, foi 
distribuído para toda a comunidade o calendário com as riquezas e atividades 
desenvolvidas na região do Jalapão. 
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ANEXO III 
 

Fluxograma de Trabalho 
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Anexo IV 
 

Lista de Presença na Reunião Técnica de Palmas, TO 
 

1. Mônica Pacheco 
2. Marissônia L. de Q. Almeida 
3. Jorge L. Barbosa 
4. Jailma Soares 
5. Marcelo de O. Barbosa 
6. Cassiana S. Moreira 
7. Poliana G. Lopes 
8. Vinícius M. Rincón 
9. Shirley N. Hauff 
10. Cristiano Nogueira 
11. Lucio F. M. Adorno 
12. Dilion de Carvalho Laidono 
13. 13. Luis H. Michellin 
14. Rodrigo R. da Silva 
15. Maria A. Valadares 
16. Avolito Neto 
17. Antônio C. P. Santiago 
18. Andreia S. Menes 
19. Luciano R. Cotton 
20. Cinthia K. Batista 
21. Ana Claudia R. Sena 
22. Erick S. Santos 
23. Fátima de S. G. Costa 
24. Rômulo R. J. Mascarenhas 
25. Rinaldo P. de Farias 
26. Dircivania M. Ribeiro 
27. Angélica B. C. Gonçalves 
28. Andrea Braga 
29. Emivaldo de Farias Campos 
30. Kiko Moulin 
31. Nilva Aparecida P. Bezerra 
32. João Roberto Salazar Jr. 
33. Gino M. de Oliveira 
34. Marcos melo 
35. Jesus Delgado 
36. Edvânia Peregrini 
37. Aldina B. Dias dos Santos 
38. João M. Neto 
39. Mariana N. Ferreira 
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