
















































 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

Terra Estudos e Projetos Ambientais 
Rua Terezinha, nº846 - Jardim das Esmeraldas – Goiânia – Goiás. CEP: 74.830-145. 

Telefone: (62) 3942 6306 (62) 9 9903-6306. 
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6.2.8.2.1.1. Planejamento, coordenação e execução dos programas ambientais requeridos pela 

Licença de Operação, Licença de Instalação e Autorizações de Supressão Vegetal emitida pelo órgão 

de controle ambiental para o Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia (PILAA);

6.2.8.2.1.2. Elaboração, acompanhamento, execução e assessoria à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED) no processo de 

obtenção e renovação de licenças ambientais, além da organização, preparação para o 

acompanhamento de vistorias de órgãos de controle ambiental;

6.2.8.2.1.3. Elaboração, formatação e encaminhamento dos relatórios semestrais à Contratante, com 

as realizações das atividades de todos os Programas de Monitoramento condicionados pelo órgão de 

controle ambiental, com a encadernação e cópia digital do documento finalizado e assinado;

1º 2º 3º 4º

6.2.8.2.1.4. Elaboração, acompanhamento, execução e assessoria à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED) na promoção e 

comprovação dos atendimentos das condicionantes estabelecidos nos licenciamentos ambientais 

relativos ao PILAA;

6.2.8.2.1.5. Formatação, alterações, melhoramentos e avaliações dos Programas de Monitoramento 

Ambiental solicitados pelo órgão de controle e sugestões para ajustes e melhorias de forma a buscar 

maior eficiência e eficácia dos mesmos;

6.2.8.2.1.6. Identificação de atividades de apoio passíveis de licenciamento ambiental de 

responsabilidade da construtora e dos irrigantes, para comunicação imediata à Contratante antes de 

autuações pelos órgãos de controle ambiental;

6.2.8.2.1.7. Registro e acompanhamento da regularização ambiental de atividades não abrangidas no 

licenciamento ambiental do projeto e de responsabilidade de terceiros;

6.2.8.2.1.8. Articulação com os diversos atores sociais para implantação e operação de projetos 

regionais calcados nos preceitos do desenvolvimento sustentável;

6.2.8.2.1.9. Realização de ações, projetos e atividades junto ao Distrito de Irrigação do PILAA, para o 

manejo adequado do fogo nas áreas agrícolas (de produção), mediante a implementação de práticas 

de queima controla dos restos culturais quando necessários e autorizados pelo IBAMA. 

Desenvolvimento de ações junto ao Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

especialmente no apoio e na ação articulada do Prevfogo-IBAMA na área do PILAA e entorno, para 

estruturação e fortalecimento da brigada de combate a incêndio e no apoio a capacitação de 

brigadistas. Planejar, desenvolver e realizar a confecção (construção) de aceiros para proteção das 

áreas de reserva legal e limítrofes do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia (PILAA).

6.2.8.2.1.10. Cadastrar árvores matrizes das espécies de interesse para a preservação da 

biodiversidade local (confecção de mapas de localização das matrizes cadastradas e suas respectivas 

coordenadas geográficas), sendo que tais matrizes deverão se situar nas áreas de Reserva Legal, 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e em áreas do entorno do Projeto de Irrigação Luís Alves do 

Araguaia (Importante: desde que haja permissão formal do acesso de profissionais da CONTRATADA 

pelos proprietários vizinhos), sendo realizadas observações fenológicas, coletas de sementes, 

avaliação da germinação e viabilidade, acondicionamento das sementes em embalagens adequadas 

e finalmente a destinação destas para a produção de mudas em interface com os projetos de 

recuperação de áreas degradadas ou doação para instituições públicas ou privadas interessadas.

6.2.8.2.1.11. Deverão ser identificadas e fomentadas ações que viabilizem a capacitação e a 

qualificação profissional no Manejo Integrado de Pragas (MIP), direcionadas para os agricultores 

irrigantes, respectivos trabalhadores rurais e técnicos que atuam no PILAA, através de parcerias 

interinstitucionais (por exemplo: EMATER; EMBRAPA; SENAR-AR/GO; Secretarias Municipais de 

Agricultura e Meio Ambiente e Universidades públicas e/ou privadas);

6.2.8.2.1.12. Desenvolvimento de ações, com toda a despesa para organização e apresentação sob a 

responsabilidade da CONTRATADA, como palestras, visitas técnicas em outros projetos de irrigação 

ou indicados pelos técnicos da CONTRATANTE, dias de campo e aulas expositivas voltadas ao público 

interno (produtores irrigantes, trabalhadores e técnicos do Projeto) e público externo (comunidade 

local, visitantes e acadêmicos universitários). As atividades objetivarão informar e despertar na 

comunidade envolvida o senso crítico para questões ambientais e os benefícios que o PILAA pode 

trazer para a comunidade, inclusive estimulando a realização de eventos socioculturais, com uso de 

recursos naturais locais e a produção obtida no PILAA, além de promover e divulgar a cultura da 

região e os resultados alcançados com o desenvolvimento do PILAA.  Realizar, ao mínimo, uma 

palestra ou uma atividade de campo a cada safra, eventos socioculturais, com uso de recursos 

naturais locais e a produção obtida no PILAA, além de promover e divulgar a cultura da região e os 

resultados alcançados com o desenvolvimento do PILAA.

SECA CHUVA

ESCOPO BÁSICO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Item

1º ANO 2º ANO

SECA CHUVAAções/Observações

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato. A promoção e comprovoção do 

atendimento das condicionantes seguirão 

conforme a execução dos Programas de 

Monitoramento.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Estas ações serão realizadas durante as 

palestras e cursos que serão ministrados 

pelo SENAR no período identificado no 

cronograma do PROGRAMA DE APLICAÇÃO E 

CONTROLE DE USO DE AGROTÓXICOS.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato. As ações, projetos e atividades 

serão realizadas nos períodos de práticas de 

queima identificados pelos agricultores.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.
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6.2.8.2.1.1. Planejamento, coordenação e execução dos programas ambientais requeridos pela 

Licença de Operação, Licença de Instalação e Autorizações de Supressão Vegetal emitida pelo órgão 

de controle ambiental para o Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia (PILAA);

6.2.8.2.1.2. Elaboração, acompanhamento, execução e assessoria à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED) no processo de 

obtenção e renovação de licenças ambientais, além da organização, preparação para o 

acompanhamento de vistorias de órgãos de controle ambiental;

6.2.8.2.1.3. Elaboração, formatação e encaminhamento dos relatórios semestrais à Contratante, com 

as realizações das atividades de todos os Programas de Monitoramento condicionados pelo órgão de 

controle ambiental, com a encadernação e cópia digital do documento finalizado e assinado;

1º 2º 3º 4º

6.2.8.2.1.4. Elaboração, acompanhamento, execução e assessoria à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED) na promoção e 

comprovação dos atendimentos das condicionantes estabelecidos nos licenciamentos ambientais 

relativos ao PILAA;

6.2.8.2.1.5. Formatação, alterações, melhoramentos e avaliações dos Programas de Monitoramento 

Ambiental solicitados pelo órgão de controle e sugestões para ajustes e melhorias de forma a buscar 

maior eficiência e eficácia dos mesmos;

6.2.8.2.1.6. Identificação de atividades de apoio passíveis de licenciamento ambiental de 

responsabilidade da construtora e dos irrigantes, para comunicação imediata à Contratante antes de 

autuações pelos órgãos de controle ambiental;

6.2.8.2.1.7. Registro e acompanhamento da regularização ambiental de atividades não abrangidas no 

licenciamento ambiental do projeto e de responsabilidade de terceiros;

6.2.8.2.1.8. Articulação com os diversos atores sociais para implantação e operação de projetos 

regionais calcados nos preceitos do desenvolvimento sustentável;

6.2.8.2.1.9. Realização de ações, projetos e atividades junto ao Distrito de Irrigação do PILAA, para o 

manejo adequado do fogo nas áreas agrícolas (de produção), mediante a implementação de práticas 

de queima controla dos restos culturais quando necessários e autorizados pelo IBAMA. 

Desenvolvimento de ações junto ao Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

especialmente no apoio e na ação articulada do Prevfogo-IBAMA na área do PILAA e entorno, para 

estruturação e fortalecimento da brigada de combate a incêndio e no apoio a capacitação de 

brigadistas. Planejar, desenvolver e realizar a confecção (construção) de aceiros para proteção das 

áreas de reserva legal e limítrofes do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia (PILAA).

6.2.8.2.1.10. Cadastrar árvores matrizes das espécies de interesse para a preservação da 

biodiversidade local (confecção de mapas de localização das matrizes cadastradas e suas respectivas 

coordenadas geográficas), sendo que tais matrizes deverão se situar nas áreas de Reserva Legal, 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e em áreas do entorno do Projeto de Irrigação Luís Alves do 

Araguaia (Importante: desde que haja permissão formal do acesso de profissionais da CONTRATADA 

pelos proprietários vizinhos), sendo realizadas observações fenológicas, coletas de sementes, 

avaliação da germinação e viabilidade, acondicionamento das sementes em embalagens adequadas 

e finalmente a destinação destas para a produção de mudas em interface com os projetos de 

recuperação de áreas degradadas ou doação para instituições públicas ou privadas interessadas.

6.2.8.2.1.11. Deverão ser identificadas e fomentadas ações que viabilizem a capacitação e a 

qualificação profissional no Manejo Integrado de Pragas (MIP), direcionadas para os agricultores 

irrigantes, respectivos trabalhadores rurais e técnicos que atuam no PILAA, através de parcerias 

interinstitucionais (por exemplo: EMATER; EMBRAPA; SENAR-AR/GO; Secretarias Municipais de 

Agricultura e Meio Ambiente e Universidades públicas e/ou privadas);

6.2.8.2.1.12. Desenvolvimento de ações, com toda a despesa para organização e apresentação sob a 

responsabilidade da CONTRATADA, como palestras, visitas técnicas em outros projetos de irrigação 

ou indicados pelos técnicos da CONTRATANTE, dias de campo e aulas expositivas voltadas ao público 

interno (produtores irrigantes, trabalhadores e técnicos do Projeto) e público externo (comunidade 

local, visitantes e acadêmicos universitários). As atividades objetivarão informar e despertar na 

comunidade envolvida o senso crítico para questões ambientais e os benefícios que o PILAA pode 

trazer para a comunidade, inclusive estimulando a realização de eventos socioculturais, com uso de 

recursos naturais locais e a produção obtida no PILAA, além de promover e divulgar a cultura da 

região e os resultados alcançados com o desenvolvimento do PILAA.  Realizar, ao mínimo, uma 

palestra ou uma atividade de campo a cada safra, eventos socioculturais, com uso de recursos 

naturais locais e a produção obtida no PILAA, além de promover e divulgar a cultura da região e os 

resultados alcançados com o desenvolvimento do PILAA.

SECA CHUVA

ESCOPO BÁSICO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Item

1º ANO 2º ANO

SECA CHUVAAções/Observações

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato. A promoção e comprovoção do 

atendimento das condicionantes seguirão 

conforme a execução dos Programas de 

Monitoramento.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Estas ações serão realizadas durante as 

palestras e cursos que serão ministrados 

pelo SENAR no período identificado no 

cronograma do PROGRAMA DE APLICAÇÃO E 

CONTROLE DE USO DE AGROTÓXICOS.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato. As ações, projetos e atividades 

serão realizadas nos períodos de práticas de 

queima identificados pelos agricultores.

Assim será feito ao longo da vigência do 

Contrato.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020170221300

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
1. Responsável Técnico

IVALDO DONIZETTI DE OLIVEIRA RNP: 1404688560
Título profissional: Engenheiro Civil Registro: 52005/D-MG
Empresa contratada: 11914 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI EPP
2. Dados do Contrato
Contratante: SEC. DE DES. EC CIENT. E TEC.E DE AGRIC, PEC E IRRIGAÇÃO SED CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Rua 82, Nº 400 Bairro: SETOR SUL CEP: 74015-908
Quadra: SN Lote: SN Complemento: Cidade: GOIANIA-GO
E-Mail: Fone: (62)32015453
Contrato: 008/2017 Celebrado em: 16/02/2017 Valor Obra/Serviço R$: 982.999,99

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Rodovia BR-080, POVOADO DE LUIZ ALVES DO ARAGUAIA,
Nº SN Bairro: ZONA RURAL CEP: 76598-000

Quadra: SN Lote: SN Complemento: Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO
Data de Inicio: 16/02/2017 Previsão término: 16/02/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: SEC. DE DES. EC., CIENT. E TEC.E DE AGRIC,
PEC E IRRIGAÇÃO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
E-Mail: Fone: (62) 32015453
4. Atividade Técnica
SUPERVISAO OU COORDENACAO Quantidade Unidade
    EXECUCAO E PROJETO PGA 3.145,00 HECTARES
    EXECUCAO E PROJETO ENSAIO DE SOLOS 3.145,00 HECTARES
    EXECUCAO E PROJETO HIDROLOGIA 3.145,00 HECTARES
    EXECUCAO E PROJETO MEIO AMBIENTE 3.145,00 HECTARES
    EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE 3.145,00 HECTARES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As

informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. 

 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
EXECUÇÃO DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) E DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA EM
MONITORAMENTO E SUPERVISÃO AMBIENTAL DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIZ ALVES DO ARAGUAIA (PILAA) ,
CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SED, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO.
6. Declarações
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº
5.296, de 2 de dezembro de 2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

__________________, ____ de _____________ de _____ 
Local                                                       Data 

__________________________________________________ 
IVALDO DONIZETTI DE OLIVEIRA - CPF: 471.623.096-15 

__________________________________________________ 
 SEC. DE DES. EC CIENT. E TEC.E DE AGRIC, PEC E IRRIGAÇÃO SED -

CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10

9. Informações
- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a
informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual. 

 - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O
CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br   atendimento@creago.org.br 
Tel: (62) 3221-6200   Fax: (62) 3221-6277

Registrada em
07/12/2017

Valor Pago 
R$ 214,82

Boleto 
 0117221657

Situação 
 Registrada/OK

Não Possui CAT



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020170224273

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Equipe à 1020170221300
1. Responsável Técnico

IZABEL CRISTINA MOURA DE MORAIS RNP: 1000430251
Título profissional: Tecnologa em Saneamento Ambiental , Tecnica em Saneamento Registro: 12539/D-GO
Empresa contratada: 11914 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI EPP
2. Dados do Contrato
Contratante: SEC. DE DES. EC CIENT. E TEC.E DE AGRIC, PEC E IRRIGAÇÃO SED CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Rua 82, Nº 400 Bairro: SETOR SUL CEP: 74015-908
Quadra: SN Lote: SN Complemento: Cidade: GOIANIA-GO
E-Mail: Fone: (62)32015453
Contrato: 008/2017 Celebrado em: 16/02/2017 Valor Obra/Serviço R$: 982.999,99

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Rodovia BR-080, POVOADO DE LUIZ ALVES DO ARAGUAIA,
Nº SN Bairro: ZONA RURAL CEP: 76598-000

Quadra: SN Lote: SN Complemento: Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO
Data de Inicio: 16/02/2017 Previsão término: 16/02/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: SEC. DE DES. EC., CIENT. E TEC.E DE AGRIC,
PEC E IRRIGAÇÃO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
E-Mail: Fone: (62) 32015453
4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
    EXECUCAO E PROJETO PGA 3.145,00 HECTARES
    EXECUCAO E PROJETO ENSAIO DE SOLOS 3.145,00 HECTARES
    EXECUCAO E PROJETO HIDROLOGIA 3.145,00 HECTARES
    EXECUCAO E PROJETO MEIO AMBIENTE 3.145,00 HECTARES
    EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE 3.145,00 HECTARES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As

informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. 

 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
EXECUÇÃO DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) E DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA EM
MONITORAMENTO E SUPERVISÃO AMBIENTAL DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIZ ALVES DO ARAGUAIA (PILAA) ,
CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SED, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO.
6. Declarações
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº
5.296, de 2 de dezembro de 2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

__________________, ____ de _____________ de _____ 
Local                                                       Data 

__________________________________________________ 
 IZABEL CRISTINA MOURA DE MORAIS - CPF: 892.171.281-04 

__________________________________________________ 
 SEC. DE DES. EC CIENT. E TEC.E DE AGRIC, PEC E IRRIGAÇÃO SED -

CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10

9. Informações
- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a
informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual. 

 - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O
CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br   atendimento@creago.org.br 
Tel: (62) 3221-6200   Fax: (62) 3221-6277

Registrada em
07/12/2017

Valor Pago 
R$ 81,53

Boleto 
 0117221853

Situação 
 Registrada/OK

Não Possui CAT
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