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À Rui Lopes de Loureiro in memorian

“A partida não é nada. Ele somente passou para o outro lado do caminho”.
(Santo Agostinho).
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LEI nº. 7.398/2010.

Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica aprovado o ZEE da Zona Leste e Calha Norte, na escala de execução de 1:250.000, como instrumento de organização do território, base 
do planejamento estadual no estabelecimento de políticas públicas, programas e projetos para a gestão e o ordenamento territorial, melhoria da 
qualidade de vida e das condições socioeconômicas das populações locais urbanas e rurais.

Art. 2º O ZEE Zona Leste e Calha Norte obedece a Constituição Federal e Estadual, as Políticas Nacional e Estadual do Meio Ambiente e orienta-se pelos 
princípios da função sócio-ambiental da propriedade, da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do usuário-pagador, do protetor-recebedor, 
da participação informada, do acesso equitativo, da integração e do desenvolvimento sustentável, e tem os seguintes objetivos:
I - ampliar o nível de conhecimento institucional e social sobre os meios físico-biótico, socioeconômico e cultural da sua área de abrangência;
II - subsidiar a formulação de políticas de ordenamento territorial da sua área de abrangência;
III - orientar os diversos níveis decisórios para a adoção de políticas convergentes com as diretrizes de planejamento estratégico da Amazônia em nos 
diferentes níveis da federação;
IV - propor soluções de desenvolvimento que considerem a melhoria da qualidade de vida das populações, com geração de emprego e renda, forta-
lecimento das atividades produtivas, o respeito ao meio ambiente, a redução dos riscos de perda do patrimônio natural e cultural e a manutenção e 
recuperação dos serviços ambientais dos ecossistemas naturais da região.

CAPÍTULO II - ESTRUTURA DO ZEE
Art. 3º O ZEE Zona Leste e Calha Norte tem como principal produto técnico o Mapa de Gestão Territorial constante do Anexo Único desta Lei, que 
agrega as informações indexadas do meio ambiente biofísico-natural e do meio socioeconômico, e define, com base na potencialidade social, na 
vulnerabilidade natural e na proteção de áreas para a conservação, zonas de gestão.

§ 1º O Mapa de Gestão foi elaborado a partir da análise dos seguintes elementos técnicos:
I - bacias e interbacias hidrográficas, uso múltiplo dos seus recursos hídricos, em especial potenciais hidroenergéticos e hidroviário em interlocução 
com os planos nacionais de recursos hídricos, planos estratégicos e de revitalização para a região;
II - áreas legalmente protegidas (unidades de conservação, territórios indígenas, quilombolas e áreas militares);
III - potencialidade social das unidades territoriais;
IV - vulnerabilidade natural à erosão, dos recursos naturais usados para a produção e perda da biodiversidade;
V – informações coletadas em audiências públicas ;
VI - eixos e sub-eixos de desenvolvimento;
VII - áreas de indução sob influência urbana;
VIII - informações e espacialização do uso atual do solo;
IX - recursos minerais;
X - projetos de assentamentos e colônias estaduais;
XI – áreas prioritárias para a conservação definidas pelo Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO;
XII – dados de desflorestamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Metodologia PRODES.
XIII – marcos regulatórios de natureza ambiental, fundiária, pecuária, agrícola, energético, extrativista e agroecológica;
XIV – o Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará, Lei Estadual nº 6.745, de 6 de maio de 2005;
XV – a Política Estadual de Ordenamento Territorial – PEOT;
XVI – a Política Nacional de Ordenamento Territorial - PNOT;
XVII – outras Políticas Nacionais, Estaduais, Setoriais e Locais para a Amazônia que não estejam em conflito com os objetivos, princípios e diretrizes 
da Constituição Federal e deste ZEE.
XVIII – outros instrumentos de planejamento, em especial os Planos Diretores Municipais e zoneamentos agrícolas.  
Art. 4º O ZEE Zona Leste e Calha Norte é composto por 03 (três) principais unidades de gestão do território denominadas “Áreas de Gestão”, subdividi-
das em “Zonas de Gestão” da seguinte forma e com as seguintes características gerais:
I - Áreas de Uso Consolidado e/ou a consolidar: onde o uso dos recursos naturais pode garantir, mediante crescente incorporação de progresso técnico, 
melhor qualidade de vida à população, subdivididas nas seguintes Zonas de Gestão:
a) Zona de Consolidação I: áreas com potencialidade socioeconômica considerada de média a alta, com contingente populacional compatível com o 
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nível de suporte da área, cujo grau de desenvolvimento humano permite a opção pelo fortalecimento do potencial existente, com adensamento das 
cadeias produtivas, via consolidação das atividades que demonstrem capacidade competitiva de atendimento ao mercado interno e externo, com 
atenção ao desenvolvimento tecnológico e cuidados ambientais;
b) Zona de Consolidação II: áreas com estabilidade natural de média a alta, mas que apresentam baixa potencialidade socioeconômica em função de 
deficiências de natureza social, técnica, produtiva, infraestrutural e institucional, que indicam a necessidade de adensamento da estrutura produtiva, 
buscando maiores níveis de valor agregado e investimentos na infraestrutura física e social para gerar e fortalecer cadeias produtivas compatíveis 
com seus potenciais naturais.
c) Zona de Consolidação III: áreas com estabilidade natural moderadamente vulnerável/estável, que requerem ações de manutenção das atividades 
produtivas existentes e fortalecimento das atividades sustentáveis para consolidação das economias locais, bem como o eventual acréscimo de novas 
atividades capazes de adensar a estrutura produtiva sem prejuízo dos cuidados ambientais pertinentes e o uso dos recursos naturais, objetivando a 
sustentabilidade ecológica, social e econômica.

II – Áreas de Uso Controlado: Áreas de Uso Controlado: caracterizadas como “Zonas Ambientalmente Sensíveis”, que são áreas com elevada vulnerabi-
lidade natural, limitada oferta de recursos naturais, de proteção estratégica dos recursos hídricos e minerais e vulneráveis à pressão antrópica. Com-
preende as áreas de várzeas, igapó, manguezais e outras áreas apontadas no ZEE, caracterizadas por fragilidade natural, porém passíveis de utilização 
mediante a adoção de tecnologias e intensidade de produção compatíveis com as condições ambientais, geralmente ligadas a sistemas tradicionais 
de exploração e uso sustentáveis de interesse social, que devem ser mantidos e estimulados, promovendo formas de sustentabilidade das populações 
existentes pela valoração dos sistemas de produção adotados.
III – Áreas de Usos Especiais: áreas legalmente protegidas, relativas às terras indígenas, de domínio das Forças Armadas, territórios quilombolas e 
Unidades de Conservação existentes e propostas. Cada categoria das áreas de usos especiais representa uma zona de gestão submetida juridicamente 
a um regime especial de proteção.
§ 1º Nas zonas de consolidação I, II e III não são recomendadas atividades que impliquem em novos desmatamentos de vegetação primária ou secun-
dária em estágios médios e avançados de regeneração e conversão de novas áreas para uso do solo.
§ 2º O Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA definirá, mediante resolução, os critérios técnicos para a classificação dos estágios sucessionais 
da vegetação secundária, a fim de atender o disposto no parágrafo anterior. 
§ 3º Nas zonas ambientalmente sensíveis o uso intensivo da terra deve ser desestimulado em favor de atividades que beneficiem as populações locais 
existentes e que não demandem a exploração intensiva dos recursos naturais ou a supressão da cobertura vegetal nativa.
§ 4º Qualquer alteração nos limites ou características aplicáveis às Áreas ou Zonas de Gestão deve ser submetida ao disposto no art.14, parágrafo 
único, desta Lei.
Art. 5º Os Tipos de Gestão Territorial caracterizam as diretrizes específicas do ZEE Zona Leste e Calha Norte de acordo com o Mapa de Gestão Territorial 
constante do Anexo Único e destinam-se a indicar as atividades socioeconômicas adequadas às potencialidades e vulnerabilidades locais.
Parágrafo Único. Os Tipos de Gestão Territorial propostos para cada zona deste ZEE no Mapa de Gestão Territorial são indicativos para os agentes pro-
dutivos privados e vinculantes para o planejamento em obras ou programas e projetos públicos quanto à aplicação de incentivos e investimentos não 
sendo excludentes entre si no caso da indicação de mais de um uso sobre a mesma unidade territorial.
CAPÍTULO III – IMPLEMENTAÇÃO DO ZEE
Art. 6º O Estado deverá articular com os Municípios e a União, políticas, programa e planos que cumpram com as diretrizes e demais disposições 
apresentadas neste ZEE.
§ 1º O Governo do Estado do Pará desenvolverá no âmbito da Política Estadual de Ordenamento Territorial o sistema e os mecanismos para integração, 
avaliação e monitoramento dos planos, programas e projetos de que trata o caput deste artigo.

Art. 7º  O Comitê Supervisor do ZEE – PA é o órgão responsável pelo acompanhamento da implementação do Zoneamento Ecológico Econômico no 
Estado do Pará.
Art. 8º Nos imóveis rurais situados nas áreas de uso consolidado e/ou a consolidar, delimitadas no Mapa de Gestão do Território deste ZEE fica indicado 
o redimensionamento, para fins de recomposição, da reserva legal para até 50% da propriedade, nos termos da legislação em vigor, mediante os 
seguintes requisitos: 
I – apresentação de proposta de regularização ambiental do imóvel junto ao órgão estadual de meio ambiente e o seu ingresso no Cadastro Ambiental 
Rural, na forma a ser estipulada por ato do poder executivo; 
II – celebração de compromisso de recuperação ou regeneração integral das Áreas de Preservação Permanente, na forma a ser estipulada por ato do 
poder executivo.
III – regularização da Reserva Legal nos prazos e termos da legislação em vigor. 
§ 1º Fica autorizado o Poder Executivo Estadual a conceder linhas de crédito especiais à pessoa física ou jurídica que optar pela recomposição da 
reserva legal prevista nesta lei e na forma da legislação florestal estadual em vigor.
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§ 2º O disposto neste artigo e nos seus parágrafos é aplicável também às posses rurais passíveis de regularização fundiária mediante a assinatura de 
termo de compromisso junto ao órgão ambiental estadual.
§ 3º O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos imóveis rurais com passivo ambiental adquirido antes de 31 de dezembro de 2006.
§ 4º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos imóveis rurais já regularizados perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, cujo 
processo de licenciamento deve ser revisado para se adequar ao Mapa de Gestão do Território deste ZEE.
Art. 9º Os remanescentes florestais nativos existentes em área excedente ao percentual mínimo de 50%, indicado por este ZEE averbados como 
reserva legal ou servidão florestal podem ser oferecidos como ativos florestais para fins da compensação.
Parágrafo único. O Poder Executivo Estadual estabelecerá, por regulamento, os meios, critérios e procedimentos para a compensação florestal referida 
no caput deste artigo.
Art. 10. Nos imóveis rurais localizados em áreas de vegetação cerrado se respeitará o percentual mínimo de 35% de reserva legal.

Parágrafo Único - A supressão de novas áreas de vegetação arbórea nativa, obedecerá a regulamento específico do Conselho Estadual de Meio Am-
biente - COEMA.
Art. 11. As florestas existentes nas unidades de conservação estadual criadas no território paraense a partir da entrada em vigor do Macrozoneamento 
do Pará, Lei Estadual nº 6.745, de 6 de maio de 2005 poderão:
I – ser utilizadas para fins de compensação de reserva legal, através das Cotas de Proteção Ambiental;
II – por ato do poder executivo ser objeto de captação de doações ou de créditos, públicos ou privados, destinados à compensação pela redução de 
emissões de carbono por desmatamento e degradação florestal e demais serviços ambientais.
Art. 12. Com base nos dados, informações e diretrizes deste ZEE e em cenários de planejamento da paisagem, o órgão ambiental poderá, mediante 
resolução do COEMA estabelecer critérios específicos para a regularização dos passivos florestais de imóveis rurais para cada unidade de gestão terri-
torial ou sub-bacia hidrográfica considerando os seguintes elementos:
I – produtividade e capacidade de suporte do solo;
II – conectividade entre fragmentos florestais;
III – contigüidade com unidades de conservação, terras indígenas ou outras áreas protegidas;
IV - corredores de biodiversidade;
V - áreas de preservação permanente;
VI - outros instrumentos de planejamento do uso do solo, tais como planos diretores, planos de manejo de unidades de conservação, planos de bacia 
hidrográfica e planos locais de desenvolvimento sustentável.

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. O ZEE Zona Leste e Calha Norte servirá de subsídio à elaboração do Plano Plurianual do Estado e à política de investimentos públicos e incen-
tivos fiscais do Estado. 
Art. 14. O ZEE Zona Leste e Calha Norte poderá ser alterado somente no caso de atualizações decorrentes de aprimoramento técnico-científico, como 
o detalhamento na escala de execução e aprimoramento das medidas de proteção ambiental e de desenvolvimento sustentável, após atendidos os 
seguintes requisitos: 
I – audiência pública à população diretamente interessada;
II – oitiva do Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA;
III – aprovação pelo Comitê Supervisor do ZEE-PA;
IV – aprovação mediante ato do Poder Executivo Estadual.
Parágrafo Único. As diretrizes específicas propostas para cada tipo de gestão territorial deste zoneamento poderão ser alteradas por iniciativa do 
Executivo, obedecidos os requisitos previstos nos incisos deste artigo, desde que fundamentadas em relatório técnico atualizado, o qual demonstre 
a coerência da modificação de acordo com as diretrizes, características e vulnerabilidades das respectivas Zonas de Gestão, respeitado o princípio da 
vedação ao retrocesso ambiental e asseguradas as atividades desenvolvidas em conformidade com o mapa ora aprovado.

Art. 15. O Mapa de Gestão Territorial será atualizado a cada 2 (dois anos) para incorporar as novas áreas protegidas criadas, inclusive as municipais, 
assim como deverá ser atualizado no máximo a cada 10 (dez) anos, na forma do art. 14, com a finalidade de atualizar as informações e subsídios que 
o contemplam.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 16 de abril de 2010.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA - Governadora do Estado do Pará
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Governo do Estado do Pará

D E C R E T O   Nº 1.026, DE 5 DE JUNHO DE 2008.

Institui o Comitê Supervisor do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará (ZEE-PA), o Comitê Técnico Científico e o Grupo de Trabalho, 
responsáveis pela coordenação e execução do ZEE-PA e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição do Estado do Pará, com-
binado com o art. 15 e seu parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.745, de 6 de maio de 2005, e

Considerando, a necessidade de detalhar e implantar o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará, aprovado pela Lei Estadual nº 6.745, 
de 2005;

Considerando, a necessidade de ordenar o processo de ocupação socioeconômico do território estadual, através dos instrumentos de planejamento e 
gestão de desenvolvimento, os quais devem incorporar, sem conflitos, as políticas nacional, estadual e municipal;

Considerando, que a elaboração de tais instrumentos deve ser conduzida visando os interesses sociais e o desenvolvimento sustentável do Estado do Pará;

Considerando, que o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE do Estado do Pará constitui-se elemento fundamental para orientar o planejamento 
estadual evitando, de um lado, as agressões ambientais e de outro lado, oferecendo indicadores que apontem a adequabilidade do uso dos recursos 
naturais, fomento às atividades agropecuárias e industriais, garantindo melhor condição de vida à população do Estado. 

Considerando, finalmente, a necessidade de garantir a participação das entidades representantes da sociedade, inclusive técnico-científicas, durante 
todas as fases dos trabalhos, desde a concepção até a gestão e sua execução, para que o ZEE seja autêntico, legítimo e realizável,

D E C R E T A:

Art. 1° Fica instituído o Comitê Supervisor do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará (CZEE-PA), com as seguintes atribuições:
I - avaliar e acompanhar a elaboração e implantação do ZEE-PA;
II - avaliar as metodologias e escalas apropriadas de estudos e levantamentos temáticos;
III - promover a articulação entre as entidades envolvidas;
IV - acompanhar e promover mecanismos de permanente participação dos entes sociais envolvidos direta e indiretamente nas fases do ZEE-PA;
V - identificar e promover as parcerias institucionais destinadas à obtenção dos resultados necessários à consolidação do ZEE-PA;
VI - participar de debates acerca dos resultados gerados objetivando a consolidação do ZEE-PA;
VII - participar de debates acerca da compatibilização do ZEE-PA com os programas desenvolvidos pelo Governo Federal junto à Diretoria do Depar-
tamento de Zoneamento Territorial da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, segundo 
diretrizes da legislação em vigor.

Art. 2º Os trabalhos do Comitê Supervisor observarão os seguintes princípios:

I - participativo: ampla participação de todos os entes sociais interessados, com a organização de fóruns para as discussões acerca dos resultados de 
cada uma das fases de implantação do ZEE-PA;

II - eqüitativo: igualdade de oportunidade de participação para todos os setores da sociedade civil estabelecidos no território estadual;
III - sustentável: uso adequado dos recursos naturais, do equilíbrio entre as necessidades de expansão produtiva e a vulnerabilidade das áreas de 
expansão, recuperação e conservação;
IV - holístico: abordagem interdisciplinar que vise à integração de fatores e processos proporcionando à elaboração do ZEE considerar a estrutura e 
dinâmica ambiental e econômica, bem como os fatores históricos evolutivos do patrimônio biológico e natural do Estado do Pará;
V - sistêmico: análise sistêmica entre as relações físico-bióticas, socioeconômicas e culturais.
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Art. 3° O Comitê Supervisor será integrado por membros representantes dos seguintes entes, sendo um titular e um suplente:

I - Estaduais:
a) Poder Executivo do Estado do Pará, representado por cinco membros;
b) Assembléia Legislativa do Estado do Pará;
c) Ministério Público do Estado do Pará;
d) Federação dos Municípios Paraenses.

II - Federais:
a) Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA;
b) Ministério da Integração Nacional;
c) Ministério do Meio Ambiente - Comissão de ZEE;
d) Ministério da Defesa;
e) Ministério do Planejamento/SPU;
f) Ministério de Assuntos Estratégicos;
g) Ministério Público Federal;
h) Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM;
i) Companhia Docas do Pará - CDP;
j) Centrais Elétricas do Norte do Brasil - ELETRONORTE;
k) Fundação Nacional do Índio - FUNAI;
l) Fundação Nacional de Saúde - FUNASA;
m) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
n) Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN;
o) Representante do Comitê Técnico Científico do ZEE-PA.

III - Sociedade Civil Organizada:
a) Organizações Não-Governamentais indicadas pela ABONG - Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais - Pará, representadas por 
três membros;
b) Federação da Agricultura do Estado do Pará;
c) Federação da Indústria do Estado do Pará;
d) Federação do Comércio do Pará;
e) Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - Pará;
f) Ordem dos Advogados Brasil, Seção do Pará;
g) Central Única dos Trabalhadores;
h) União-Geral dos Trabalhadores;
i) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará;
j) Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Pará;
k) Representante do Movimento Negro/Quilombola;
l) Representante de Comunidades Extrativistas;
m) Representante de Organizações Indígenas;
n) Representante do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
o) Representante do Conselho Estadual de Meio Ambiente;
p) Representante do Fórum de Produtividade;
q) Representante do Conselho das Cidades.

Art. 4º A coordenação dos trabalhos do Comitê Supervisor compete à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV. E, sua Secretaria Executiva será exer-
cida pela Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos - SEPE, cabendo a supervisão dos trabalhos à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA 
e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia - SEDECT.
§ 1º A Secretaria Executiva poderá convidar para participar das reuniões, quando necessário, representantes de entidades governamentais ou de 
outras instituições para participarem dos trabalhos de zoneamento.
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§ 2º Os municípios do Estado do Pará poderão ser convidados para integrar o Comitê Supervisor, na condição de membros, quando áreas dos seus 
respectivos territórios for objeto do zoneamento.

Art. 5° O Zoneamento Ecológico-Econômico do Pará será implantado pelo Poder Executivo Estadual, e norteará a elaboração do Programa Estadual de 
Ordenamento Territorial e as Políticas de desenvolvimento econômico e social do Estado.

Art. 6° O Comitê Supervisor se reunirá com caráter deliberativo, sendo convocado por sua coordenação ou por um terço dos seus membros, com a 
presença obrigatória de cinqüenta por cento mais um dos representantes das instituições devidamente nomeados, sendo que suas decisões dar-se-
-ão por maioria simples dos presentes.

Art. 7º Fica instituído o Comitê Técnico Científico de apoio à implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico do PARÁ (CTC-ZEE-PA), com o objetivo 
de auxiliar o Comitê Supervisor na análise, definição dos estudos, metodologias e estratégias para sua execução.

Art. 8º O Comitê Técnico Científico será composto por 12 (doze) membros titulares e respectivos suplentes, sendo 10 (dez) indicados por instituições 
de pesquisa e os outros 2 (dois) indicados por órgãos vinculados ao Poder Executivo Estadual, visando promover a integração e compatibilização dos 
interesses de cada órgão participante aos interesses da coletividade.

Art. 9º O Comitê Técnico Científico será integrado por representantes dos seguintes entes:

I - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM;
II - Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias - EMBRAPA, Unidade Amazônia Oriental;
III - Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP, ente coordenador;
IV - Instituto Evandro Chagas;
V - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE;
VI - Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG;
VII - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Unidade do Estado do Pará;
VIII - Representante do Grupo de Trabalho do Zoneamento Econômico-Ecológico do Pará (GT-ZEE-PA);
IX - Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM, Centro Técnico e Operacional de Belém;
X - Universidade do Estado do Pará - UEPA;
XI - Universidade Federal do Pará - UFPA;
XII - Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA.

§ 1º O Comitê Técnico Científico será coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP e Secretariado por 
um representante do Grupo de Trabalho do Zoneamento Ecológico-Econômico do Pará (GT-ZEE-PA).

§ 2º O Comitê Técnico Científico poderá contar com apoio de outras instituições, para subsidiá-lo no estudo dos temas que lhe competir analisar, 
inclusive sanar dúvidas e qualquer outro ponto do seu relevante interesse. 

Art. 10. Fica instituído o Grupo de Trabalho do Zoneamento Ecológico-Econômico do Pará (GT-ZEE-PA), com o objetivo de apoiar a implantação do 
ZEE-PA, na execução e realização dos trabalhos do ZEE-PA, o qual terá como atribuição avaliar, compatibilizar e padronizar os resultados técnicos 
advindos do ZEE-PA.

Parágrafo único. Os trabalhos do GT-ZEE-PA devem promover a integração e compatibilização dos interesses representados por cada órgão partici-
pante e os interesses da coletividade.

Art. 11. O GT-ZEE-PA será constituído por membros representantes dos seguintes entes, sendo um titular e um suplente:

I - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA;
II - Secretaria de Estado de Agricultura - SAGRI;
III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia - SEDECT;
IV - Secretaria de Estado de Governo - SEGOV;
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V - Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA;
VI - Secretaria de Estado de Pesca e Aqüicultura - SEPAq;
VII - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF;
VIII - Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos - SEPE;
IX - Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA;
X - Secretaria de Estado de Integração Regional - SEIR;
XI - Procuradoria-Geral do Estado - PGE;
XII - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ;
XIII - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural  do Estado do Pará - EMATER-PA;
XIV - Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP;
XV - Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará - IDEFLOR;
XVI - Instituto de Terras do Pará - ITERPA;
XVII - Superintendência do Planejamento Territorial Participativo - PTP.

Art. 12. A Coordenação do Grupo de Trabalho ficará sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará - 
IDESP, a sua Secretaria caberá a Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos - SEPE.

Art. 13. São atribuições do Grupo de Trabalho do ZEE-PA:

I - secretariar e subsidiar o CTC-ZEE-PA;
II - coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos técnicos de implantação do ZEE-PA;
III - identificar e promover as parcerias institucionais necessários à consolidação do ZEE;
IV - estabelecer e preparar os termos de referência necessários à consolidação do ZEE;
V - sistematizar os resultados gerados pelos órgãos executores objetivando à consolidação do ZEE;
VI - compatibilizar os trabalhos do ZEE-PA com os desenvolvidos pelo Governo Federal junto ao Departamento de Zoneamento Territorial da Secreta-
ria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente;
VII - manter informados das ações de implantação do ZEE-PA, todos os entes dos territórios envolvidos.

Art. 14. A participação no Comitê Supervisor, no Comitê Técnico Científico e no Grupo de Trabalho do ZEE-PA, é considerada como de relevante inte-
resse público, não sendo passível de remuneração.

Art. 15. Revoga-se o Decreto nº 662, de 20 de novembro de 1992 e demais disposições em contrário.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 5 de junho de 2008.

ANA JÚLIA CAREPA - Governadora do Estado
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Apresentação

O Zoneamento Ecológico Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará, instituído pela Lei 7.398/2010, foi executado pelo Governo 
do Estado por meio do Programa Pará Rural, abrangeu 114 municípios cobrindo uma área de aproximadamente 406.000 km2.

Para o Governo do Estado este ZEE representa o rompimento de paradigmas, a materialização da junção do conhecimento técnico cientifico 
com os anseios da sociedade que participou ativamente da construção do trabalho aqui apresentado. Este ZEE busca não somente orientar o plane-
jamento, a gestão e o ordenamento territorial para o desenvolvimento sustentável, mas também que seu resultado seja utilizados para o alcance da 
melhoria das condições sócio-econômicas das populações locais e a manutenção e recuperação dos serviços ambientais dos ecossistemas naturais 
do estado. 

Com a conclusão deste ZEE, somado ao ZEE Zona Oeste sancionado em 2009, o Estado do Pará passa a ter 91% de seu território zoneado, ofe-
recendo aos órgãos públicos e a sociedade uma ferramenta orientadora para o planejamento das atividades produtivas, oferecendo indicadores para 
adequação do uso dos recursos naturais e fomento às atividades econômicas.

Os estudos aqui apresentados são resultado do trabalho de 134 pesquisados, das diferentes instituições públicas de ensino e pesquisa atuantes 
no estado (CENSIPAM, CPRM, EMBRAPA-CPATU, IBGE, Museu Emílio Goeldi, UFRA e UFPa) são o reflexo da valorização e do reconhecimento do Go-
verno do Estado acerca da expertise dessas instituições para apresentar o conhecimento sobre os meios físico-biótico, socioeconômico e cultural do 
território paraense. Mas que relatórios técnicos, essa publicação apresenta o novo olhar sobre o desenvolvimento sustentável para o Estado do Pará. 
E é essa a contribuição que a Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos deixa à sociedade paraense, que em sintonia a outras políticas públicas 
em curso pelo Governo estadual e federal como por exemplo: (i) Estaduais: Cadastro Ambiental Rural e a Política Estadual de Ordenamento Territorial 
do Pará – PEOT; (ii) Federais: Plano Amazônia Sustentável – PAS, Macrozoneamento da Amazônia Legal, Programa Terra Legal e Planos Regionais de 
Desenvolvimento Sustentável, convergirão a utilização dos recursos naturais, o desenvolvimento econômico e a valorização do trabalho de homens 
e mulheres que constroem esse estado. 

Este ZEE apresenta restrições expressas a novos desmatamentos, valoriza a floresta em pé e contempla mecanismos como a compensação de 
reserva legal em área distinta e demais serviços ambientais que evitam a degradação florestal, assegurando a possibilidade de renda para quem 
preserva nossos recursos naturais avançando para o alcance da “Economia Verde”. 

O ZEE Zonas Leste e Calha Norte representa, o marco histórico na implementação das premissas de um modelo de desenvolvimento pautado na 
ocupação ordenada, na produção sustentável, no respeito à nossa cultura e na participação das sociedades locais, na busca de um desenvolvimento 
justo e sustentável para o povo do Pará.

Marcílio de Abreu Monteiro
Secretário de Estado de Projetos Estratégicos
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INTRODUÇÃO

Este relatório corresponde a parte da sócioeconomia das Regiões Leste e Calha Norte do Estado do Pará e faz parte do Diagnóstico do Zo-
neamento Ecológico-Econômico coordenado pela Secretaria de Estado de Projetos Especiais – Governo do Estado do Pará, sob a coordenação do 
Ministério de Integração Nacional. Retrata um esforço de síntese e um trabalho de construção de conhecimento sobre 110 municípios para fins de 
planejamento e de formulação de estratégias de ações de ordenamento territorial.

Na sua elaboração foram consideradas questões relevantes agrupadas em quatro grandes eixos que são: história regional, economia e setores 
produtivos, organização social e política, potencialidades, processos e formas de uso dos recursos naturais, infraestrutura coletiva de serviços e polí-
ticas e gestão governamental.

A Área deste Diagnóstico é formada por 110 municípios que estão localizados no Estado do Pará. Este Diagnóstico recobre, portanto, o universo 
formado por esses municípios estruturando-se, na forma de organização do documento, nas seguintes sub-áreas:

• Zona Leste: Colares, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santo Antonio do Tauá, Santa Isabel do 
Pará, Santa Maria, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta, 
Vigia, Castanhal, Capanema, Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capitão Poço, Nova Timboteua, Peixe Boi, Primavera, Quatipuru, 
Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Irituia, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua, Viseu, Guarrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá, Ourém, 
Cametá, Limoeiro do Ajurú, Baião, Mocajuba, Oeiras do Pará, Moju, Abaetetuba, Acará, Tailândia, Barcarena, Igarapé Miri, Tomé Açu, Concórdia, Buja-
rú, Tucurui, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento, Pacajá, Paragominas, Dom Eliseu, Aurora do Pará, Ipixuna do 
Pará, Mãe do Rio, Ulianópolis, Marabá, Xinguara, Redenção, Parauapebas, Curionópolis, Palestina do Pará, Brejo Grande do Araguaia, São Domingos 
do Araguaia, São João do Araguaia, Eldorado dos Carajás, Bom Jesus do Tocantins, Itupiranga, Abel Figueiredo, Piçarra, São Geraldo do Araguaia, 
Rondon do Pará, Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte, Rio Maria, Sapucaia, São Félix do Xingu, Tucumã, Canaã dos Carajás, Bannach, Conceição 
do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Pau d’Arco, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Belém, Ananindeua, Marituba, 
Santa Bárbara e Benevides.

• Calha Norte: Alenquer, Almerim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa.
Adotou-se para fins deste Diagnóstico, a regionalização proposta pela Secretaria de Assuntos Especiais do Governo do Estado do Pará e traba-

lhou-se na escala de 1:250.000, que é a escala definida pelo Consórcio ZEE Brasil - e ainda utilizaram-se outras bases cartográficas para demonstrar 
a dinâmica da socioeconomia.

Foi consultada vasta bibliografia produzida sobre essas regiões, impressa e disponibilizada on line. Documentos esses de natureza acadêmica, 
bases de dados governamentais e não-governamentais, informações quantitativas e qualitativas. No entanto, foram produzidas informações im-
portantes por pesquisa direta nas áreas de estudo empreendida por uma equipe multidisciplinar formada por economistas, sociólogos, geógrafos, 
antropólogos, assistentes sociais, engenheiros agrônomos, historiadores, cientista políticos, entre outros. O trabalho foi acompanhado por bolsistas, 
estudantes de graduação, mestrado e doutorado, igualmente com várias formações disciplinares.

Foram consultados, entre eles, os dados censitários do IBGE por município e setor censitário; estatísticas municipais; censo agropecuário do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), da Agência de Defesa Agropecuária 
do Estado do Pará (ADEPARÁ), dados do Projeto Prodes; Ministério de Integração Nacional (MI), Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), Ministério de Planejamento, dados municipais das Secretarias de Estado do Pará: de Planejamento, Orçamento e Finanças, Secretaria de 
Produção, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Estatísticas Municipais, além de dados fornecidos por entidades de classe, em particular 
Federação da Agricultura do Estado do Pará (FAEPA), Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Pará (FETAGRI). 

Foram ainda consultadas as análises produzidas por instituições de pesquisa, sindicatos, associações e cooperativas de trabalhadores rurais, 
sindicatos de produtores agropecuários, sindicatos de empresas de madeira, lideranças de movimentos sociais, entrevistas com gerentes de estrutu-
ras portuárias, empresas de infra-estrutura de transporte, energia e serviços urbanos e entrevistas com empresários dos diversos setores que atuam 
na região de estudo.

Procedeu-se a realização de entrevistas com gestores municipais de prefeituras e de secretarias dos municípios, com diretores e técnicos de 
órgãos de governo e de entidades de classe dos setores econômicos presentes na área de estudo, instituições responsáveis pelo aparato legal, orde-
namento territorial, fundiária e policial, faltavam dados ou os mesmos não tinham a consistência desejada.  

Esperamos que essa parte do Diagnóstico do ZZE-PA possa contribuir para o entendimento da região e sirva como instrumento importante 
para orientar definição de políticas públicas que leve efetivamente ao desenvolvimento do Estado. Procuramos mostrar a diversidade de experiências 
sociais e econômicas dessa região, a presença multicultural e as potencialidades de seu território enquanto riqueza natural e saberes de populações 
que ali residem milenarmente. Trata-se, portanto, de uma região diversa e ao mesmo tempo singular, exigindo, no plano das políticas públicas, de 
orientações que sejam capazes de entender e dialogar com sua complexidade.
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Formação histórica do Pará e territorialidades 
específicas no Vale do Rio Tocantins, 

Ilha de Marajó e Calha Norte do Rio Amazonas

C A P Í T U L O  1

Rosa Elisabeth Acevedo Marin

ZEE Volume 1.indd   23 03/12/2010   16:48:32



ZEE Volume 1.indd   24 03/12/2010   16:48:32



25Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 1

1 - FORMAÇÃO HISTÓRICA DO PARÁ E TERRITORIALIDADES ESPECÍFICAS 
NO VALE DO RIO TOCANTINS, ILHA DE MARAJÓ E CALHA NORTE DO RIO AMAZONAS

Rosa Elisabeth Acevedo Marin

1.1 Introdução
Na situação colonial e, posteriormente, com a formação do Estado nacional, é produzida a ordem política-econômica que procede a interferir 

na existência social de nações indígenas e de uma diversidade de microsociedades formadas por ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores, no campo 
e nas cidades. A sociedade paraense permaneceu com predomínio de indígenas na calha norte do rio Amazonas, Tocantins e Ilha de Marajó; até 
metade do século XIX, grupos ficaram sujeitos a formas de peonagem, repressão, imobilização de sua força de trabalho, invisibilidade e processos de 
desterritorialização. 

A configuração sociocultural dos mestiços da sociedade, descendentes de índios e negros, representa o outro universo em posição dominada 
e estigmatizada. A análise da dinâmica desta formação social constitui objeto recente de conhecimento da história, antropologia, sociologia, que 
aponta lacunas, imprecisões, sem enfatizar as dificuldades de compreender a formação histórica e, ainda, a necessidade de realizar rupturas com 
esquemas explicativos vigentes.

No século XIX, no divisor da sociedade colonial e nacional identificam-se as matrizes desses esquemas explicativos em Antonio Ladislau Mon-
teiro Baena1 (1782-1850), Domingos Antonio Raiol2 (Barão de Guajará, 1830-1912), representantes de uma geração de eruditos cujos padrões de 
explicação têm sido cristalizados pela história regional, indicando-os como aqueles que aportariam as luzes para o que presente seja compreendido. 
Tanto Baena, quanto Raiol ocuparam espaço no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O folheto escrito por José Joaquim Machado de Oliveira 
em 1844 critica o “Ensaio Historiográfico” e no mesmo ano foi publicada a contestação de Baena. Já Raiol, foi sócio correspondente deste Instituto 
Histórico e Geográfico e apresenta seu livro “Motins Políticos” como contribuição a historia regional. 

Neste ensaio, a obra de Baena é objeto de leitura atenciosa pela sua proeminência e reiterada citação na literatura historiográfica, na qual 
se reproduzem os esquemas explicativos deste “patrono”, dominados pelo geografismo afinado com um pensamento geopolítico.  Converge para o 
esquema influenciado pelo biologismo que fundamenta sua visão desqualificadora de indígenas e negros. 

No “Ensaio Corografico”, concluído em 1833, Antonio Ladislau Monteiro Baena realiza a apresentação do “considerável e precioso território” que 
formava a Província do Grão-Pará, estudo iniciado em 1823, retomado em 1828 e que concluiu como membro da Comissão convocada para a reor-
ganização e composição da estatística da Província. Descreve o território “na direção de Norte a sul, que se estendia da foz do rio Oiapoque à latitude 
da cachoeira de Santo Antonio do rio Madeira”, cujos “termos políticos eram ao Ocidente o Peru, e ao Norte a Caribana Espanhola, os territórios do 
Essequabe, Demerari, Barbice, Suriname, e Guiana Francesa”3. 

Ainda acrescenta que “Os términos puramente voluntários, e os convencionais, são formados ao Levante pelo rio Turiassu com a Província do 
Maranhão; ao Sul pelo Tocantins com a de Goiás, pelo Tapajós com o Cuiabá pelo Madeira com Mato Grosso; e ao Ponente segundo o pé em que fica-
ram as demarcações em 1790 feitas em consequências dos Tratados de Limites” listados a seguir pelo autor (BAENA, 1833, 2004, pág. 18).  

Esse “considerável e precioso território” é apresentado, primeiro, sob uma ótica geopolítica na sua extensão e nos seus limites, até então objeto 
de demarcações. A questão estava na ordem de temas e praticas deste Engenheiro Militar. Não menos importante foi o destaque dado à imensidade, 
fertilidade, às “selvas majestosas” e os “rios capitais” no trecho citado a continuação:

A Província do Pará é uma região imensa, amena e fértil, que a natureza acobertou de viçosos vegetais munidos de raras virtudes e de selvas 
majestuosas, povoadas de excelsas arvores, e que talhou de máximos lagos, de altas serras, de espinhaços de montes, e de vastas veigas; o 
número de rios capitais, e dos seus afluentes que formam a sua admirável hidrografia (BAENA, 1833, pág. 18).

O terceiro plano desta descrição esteve reservado para os “moradores”. A demografia constitui um interesse especial de Baena e ele comenta 
dispor informações (taboas) para 1749, 1788, 1801, 1825 e 1830, para apontar os processos de “crescimento”, “desanimo e desaparição de povoa-
ções”, assim como sua “heterogeneidade” dada pela “população mesclada de homens brancos, de pretos, de indianos, de pardos, de mamelucos, de 
curibocas e de cafuzos” (BAENA, 1833, pág. 21).  

1 Na apresentação realizada pelo prof. José da Silveira, Reitor da UFPA, em 1969, menciona que esse livro “é fiel espelho dos episódios e personagens dos velhos tempos do Pará” e como argumento de autoridade cita que 
o historiador Nelson Werneck Sodré teria incluído essa obra na primeira edição do livro “O que se deve ler para conhecer o Brasil”. Arthur Cesar Ferreira Pereira Reis, escreveu no Prefácio do livro “Compendio das Eras”: “É 
português do reino e vem para   Belém integrando o Regimento de Artilharia”; e acrescenta: “No Pará, um homem, a essa altura, toma a decisão de historiar o passado da terra onde se realiza como cidadão, como servidor 
público e como inteligência ou espírito” (pág. 3). Por último, declara que Baena foi fonte de seus estudos sobre a historia regional. No livro consta a Biografia elaborada pelo historiador Arthur Vianna, em 1903. Assim, 
Baena é tomado enquanto fonte, sem destacar seu esquema explicativo. 

2  Adovogado pela Faculdade de Direito do Recife. Ocupou diversos cargos na Provìncia: Procurador da Fazenda Nacional no Pará, várias vezes deputado provincial e deputado geral na 12a legislatura, em 1864, pelo Pará.  
Assumiu a presidência da provincia de Alagoas, (1882); Ceará, (1883), São Paulo (1883-1884). Recebeu o título de barão em 3 de março de 1883. Autor de “Motins Políticos ou História dos Principais Acontecimentos 
Políticos na Província do Pará, desde o ano de 1821 até 1835”. Raiol é referência nos estudos sobre a Cabanagem e marca por sua visão positivista acerca do aparato juridico, de profundo desprezo sobre o povo ou ralé, 
como se expressava, sem possibilidade de regeneração, ideias influenciadas pelo evolucionaismo. 

3  A grafia dos nomes conserva a grafia do autor.
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O projeto mais ambicioso concebido por Baena era o Cadastro do Brasil, “que envolva todos os princípios estatísticos”4. Tratava-se de um projeto 
de “Cadastro completo de todo o Império do Brasil”, que se torna público após a Cabanagem. Entretanto, o autor realiza a crítica aos seus opositores, 
destaca uma possível proteção do Imperador e assinala os  limites a este trabalho quando escreve, nas páginas do prólogo, as faltas de registros na 
Secretaria do Governo da Província (os mapas de População de anos precedentes, as Cartas Topográficas, as Cartas Particulares, papéis respectivos 
às operações de Demarcação de limites) na Secretaria da Câmara Municipal, nas câmaras municipais das Vilas. Contudo, e admitindo tais limitações, 
procede a tratar distintamente as comarcas de Belém, Marajó e do Rio em que se “acha civilmente dividida” a província.

  O “Ensaio Corografico sobre a Província do Pará” e o “Compendio das Eras da Província do Pará” são obras clássicas referidas, reiteradamente, na 
historiografia. Nelas é elaborado um esquema interpretativo da sociedade paraense5 que trilha a oposição entre a abundância, exuberância, riqueza 
natural e os limitantes humanos.  

Nesta província verifica-se exatamente a observação do exímio naturalista Barão de Humboldt a respeito da vegetação e da exabundancia 
do principio da vida animal nos paises, onde o sol dividia o Globo, isto é , que o homem nas terras subjacentes ao circulo equinocial não tem 
forças para vender uma prolixa fecundidade, que lhe tapa a face do terreno, e nada mais lhe deixa desimpedido senão o oceano e os rios; 
e que há muitos inconvenientes físicos, tais como os insetos, vermes e lagartos, os quais em algumas paragens atribulam por extremo os 
habitantes. 
É desmesurada a cópia das mais lisonjeiras produções e comodidades que a natureza campestre oferece no Pará à medicina e às artes. Porem, 
também é preciso confessar que os seus moradores não colhem todo o beneficio possível destas imensas liberalidades, que a mão do Supre-
mo regulador do universo derramou por entre as selvas, pelos vales, campinas, cavernas, grutas, outeiros, montes, serras, rios e lagos. Parece 
que a profusa e variada perspectiva de tantas produções os soçobra, e os enleiam de tal guisa que atalha o desenvolvimento de dois caracteres 
distintos de grandeza humana a providencia e a perfectibilidade (BAENA, 2004, pág. 32, 33).

Assim, movido por esta “contradição” propõe expor o “estado em que se acha a agricultura”, pois ela forneceria “grande fortuna se os seus habi-
tantes se aplicassem de outro modo e com atividade regular a esta fonte inexaurível de riquezas para um povo”.  A figura do “agricultor comerciante” 
é tomada como modelo. Mais adiante, retomam-se as considerações do autor sobre o estado da Agricultura na Província do Pará. 

Baena elabora uma classificação em indígenas: domesticados, broncos silvícolas, Cabidas Silvícolas, gentios e, seguindo um esquema igual-
mente classificatório, distingue as nações que “figuram mais civilizadas”, as que estavam em transição da barbaridade ao estado de civilização. Na 
sua narrativa manifestou profundo desprezo pelos indígenas apoiado no Conde de Maistre6, enquanto revela total incompatibilidade com o filósofo 
Rousseau7.   

O Conde de Maistre, elogiosamente apresentado, inspirou-lhe na sua visão sobre o indígena, pois “este sábio e erudito autor das considerações 
sobre a França define que o indiano é um menino disforme, robusto e feroz, no qual a flama da inteligência só interpoladamente dá clarões de luz 
bem fraca”. Consoante a essa representação dos indígenas, Baena expõe suas ideias sobre a mestiçagem na província cuja “população é mesclada” 
e tem a maior força numérica é dos indianos domesticados, adunando-se o ignoto número de broncos silvícolas: “os quais devemos conjeturar em 
superior quantidade, dando-se atenção à bem conhecida existência de inúmeros bandos destes homens sem lei, sem rito, que habitam uma não 
rica e pequena porção territorial fendida pelos rios Gurupi, Tocantins, Matapi, Anauarapucu, Jari, Paru, Xingu, Tapajos, Trombetas, Uatuama, Jatapu, 
Anibá” (pág. 22). 

Essa visão sobre os indígenas é arrematada associando grupos e nações com comportamentos “cruéis” e ações condenadas (“piratas”) para 
finalmente situar as nações que tinham passado o estado de barbaridade ao estado de civilização. Baena utilizou também os  argumentos estatís-
ticos sobre a redução drástica dos grupos indígenas, entre 1720 a 1839. Entretanto, os números informados foram contestados ou relativizados em 
documentos oficiais para algumas regiões, como a ilha de Marajó. 

Nos comentários exprime visceral preconceito que o move, como para sugerir um “mal” da Província do Pará, a existência do “sáfio Selvagem” 
que nunca se poderia aproximar ao homem social. Esta visão não retrata apenas o pensamento do autor, pois as relações dos colonizadores, religio-
sos, viajantes com as nações indígenas, desde então, nutrem preconceitos, estigmas que tiveram continuidade e formas de reprodução na sociedade 
paraense. 

Somente a contrapelo a tal representação podem ser sugeridas as questões centrais sobre a formação histórica do Pará, que se gerou no 
continuo da violência contra as etnias não européias ou misturadas e sobre os mecanismos de construção do mundo social hegemônico, no qual a 
diversidade social dos agentes, as estratégias espaciais, os conflitos foram e são permanentes objetos de anulação, invisibilizados no processo de 
instauração da ordem social dominante. 

4 Ao mesmo tempo, que defende este projeto, protesta por uma autoridade que “gozava de privilegio de conculcar a razão” e chegou a obstaculizar seu projeto intelectual, em 1828. 
5 Baena espelha-se na obra de Bernardo Pereira de Berredo - Annais Históricos do Maranhão, “único escrito que temos acerca desta Província”, que se constituía uma raridade, mas que era incompleto.
6 Baena refere-se ao Conde Joseph-Marie de Maistre (escritor, filósofo, diplomata e advogado e um dos proponentes mais influentes do pensamento contrarevolucionário no período imediatamente seguinte à Revolução 

Francesa de 1789. Maistre era a favor da restauração da monarquia hereditária, que ele via como uma instituição de inspiração divina. Argumentava também a favor da suprema autoridade do Papa, quer em matérias 
religiosas como também em matérias políticas. A obra de Joseph de Maistre foi significativa no Brasil pelas próprias circunstâncias do processo que levaria à emancipação. A vinda da família real para o Brasil se processou 
no âmbito de uma fuga perante as tropas de Napoleão, assim os elos da história do Brasil com a Restauração européia surgem como particularmente estreitos. Entretanto, a influência mais duradoura de Joseph de Maistre 
deve ser procurada,sobretudo em círculos conservadores e católicos no âmbito do debate sobre a infalibilidade papa. 

7 Baena expõe sua oposição ao pensamento de Rousseau, assim expressa no final do livro em que define o pensamento “ditado pelo entusiasmo e acrimonia” do filósofo a respeito da “desigualdade entre os homens”  (BAENA,  
2004, pág. 431).
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O Estado da Agricultura é examinado por Baena frisando o tempo de “animamento positivo”, tanto da agricultura quanto do comercio quando 
da atuação da Companhia Geral do Comercio do Grão Pará e Maranhão, ainda reconhecendo atuação de novos lavradores vindos do Portugal em 
1670.  Mais significativo para o autor é que o “animamento ficou iludido pelos lavradores que nunca se descartaram pernicioso método dos derriba-
mentos, e dos incêndios das matas debaixo do pretexto de estarem as terras cansadas”. 

Esse discurso segue a linha de contestação às formas da agricultura de indígenas (“copia do bruto costume, que tinham os silvícolas na sua 
acanhada agricultura”) copiada pelos Europeus, método seguido pelos descendentes. E arremata: “Pois o agricultor não quer empregar diligencia 
alguma, nem ligar à industria humana com a natureza para argumentar e melhorar as plantas, adaptando os novos métodos que a civilização vai in-
troduzindo em outros países”. Por parte dos proprietários rurais critica dedicar-se apenas a plantagem do arroz e do algodão. E acrescenta: “Da pouca 
mandioca poucos fazem avultada cultura: essa plantação parece privativa dos cultores dos acanhados prédios” (BAENA, 2004, pág. 73).

O extrativismo e o agente dessa forma de trabalho são condenados nas suas palavras “[...] continua-se portanto com a sua apanhadura pela 
matéria com desprezo, trabalho, e ruína das mesmas arvores, as quais ficam perdidas pela bronca maneira de lhes extrair (...) maneira, que nos 
recorda a estúpida bruteza do silvícola prostrando a árvore para empolgar o fruto” (idem).

Finalmente, o autor reconhecerá que em certas partes da Província se planta arroz, algodão, cacau, tabaco, café, cana de açúcar e apresenta o 
calendário de roçar e plantar diferente para todos os lavradores e as várias culturas. 

Baena conclui o “Ensaio Corográfico” contrapondo-se a Jean Jacques Rousseau8. Para o patrono da historiografia paraense era inadmissível 
pensar o indígena com capacidade de raciocinar, digno de usufruir de liberdade.

Aqui se afirma que a lacuna maior no estudo da formação histórica tem sido a investigação etnológica sobre indígenas, quilombolas, ribei-
rinhos sobre suas culturas e formas de conceber o mundo, no seu lugar fluem as pressuposições já descritas pelos cronistas, pelos historiadores e 
repetidas pelos jornalistas, pela tecnocracia, pelos epígenos dos patronos.  Pacheco de Oliveira destaca a reflexão sobre o índio:

O trauma provocado no europeu (ibérico) pelo encontro de uma forma tão radicalmente distinta de humanidade se consolidou na construção 
de uma categoria estética – o “índio” – evidente e auto-explicativa, inteiramente infensa à história:  expressão completa da simplicidade, do passado 
e da primitividade.  É essa categoria “plena, redonda e lisa” saturada de culpas e seduções, que o senso comum repete e consagra incessantemente 
(PACHECO DE OLIVEIRA, 1999, pág. 7).

No exercício de uma antropologia histórica poderia se refletir como sujeitos histórico plenos os índios, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, 
extratores, pequenos agricultores que constituem a maioria nas regiões rurais do Pará e se constituir este no eixo de compreensão da dimensão 
histórica dessa sociedade. Certamente, temos diversos limites para realizar esse empreendimento intelectual.

A história articula-se sobre um duplo campo de relações: dos homens com a natureza e dos homens entre si. A segunda busca refletir sobre os 
traços definidos pela colonização europeia. Para tal visão teórica e metodologia coadunam-se a historia social e a geografia. A história da sociedade 
é para Hobsbawm a “história de unidades específicas de pessoas que vivem juntas, unidades que são definíveis em termos sociológicos. E a história 
das sociedades e também da sociedade humana (...) ou de certos tipos de sociedade e suas possíveis relações (...) ou do desenvolvimento geral da 
humanidade considerada como um todo” (HOBSBAWM, 1998, pág. 92). O tipo aqui estudado é de sociedades em situação colonial refletida pelo 
historiador nos termos abaixo:  

A vantagem analítica da situação colonial (termo com o qual quero dizer a situação das colônias formais adquiridas por conquista e diretamen-
te administradas) é que, nesse caso, uma sociedade inteira ou grupo de sociedades são definidos nitidamente por meio de contraste com uma força 
externa, e suas varias mudanças e transformações internas, como também suas reações ao impacto poderoso e incontrolável dessa forma, podem ser 
observados e analisados como um todo  (HOBSBAWM, 1998, pág. 103).

1.2 Regiões, Comarcas e suas Representações
Em 1778, foi feita, por cartógrafos portugueses, uma representação geopolítica do Estado do Grão-Pará que se revela interessante enquanto 

referencial descritivo desta formação territorial face às primeiras determinações da ocupação colonial. 
A partir da ocupação portuguesa do vale do rio Amazonas, em 1615, até a segunda metade do século XVIII a enunciação, definição e divisão 

de um território colonial foi paralelo a processos e decisões políticas na Corte. Felipe III ordenou, naquele ano, o envio de tropas portuguesas para 
a ocupação militar do rio Amazonas e para a tomada de São Luis dos franceses, com isto iniciando a conquista portuguesa do que seria o Estado do 
Maranhão. 

A ocupação consolida-se com a atuação de ordens religiosas que produziram nova partilha instalando as missões e os aldeamentos no interior 
do vale Amazônico e a distribuição das Capitanias da Coroa ou Reais (Capitanias do Maranhão e do Pará) e as capitanias particulares recebidas pelos 
donatários. Na Capitania da Coroa do Pará fundou-se a vila de Belém, em 1616, e designavam-se como capitanias particulares: Caeté, doada a Álvaro 
de Souza que manda fundar a Vila de Souza do Caeté; Camutá, entregue ao donatário Antonio de Alburquerque, que finalmente foi concedida a 
Feliciano Coelho de Carvalho, filho de Francisco Coelho, primeiro Governador e Capitão Mor do Estado do Pará.  Nesta, se funda a vila Viçosa de Santa 

8  ROUSSEAU, 1987. 

ZEE Volume 1.indd   27 03/12/2010   16:48:32



28 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 1

Cruz do Camutá. A Capitania do Cabo Norte seria doada a Bento Maciel Parente9.  
Essa primeira divisão territorial constituiu objeto de re-divisão durante o ministério de Sebastião de Carvalho de Melo, Marques de Pombal, que 

eliminou o sistema de Capitanias Hereditárias por meio das denominadas “incorporações pombalinas” (SALDANHA, 2001, pág. 422, apud MIRANDA, 
2006). Por meio delas, a Coroa reassume o poder e controle sobre as terras que estavam em mãos de capitães-donatários. 

Miranda (2006) interpreta que as incorporações iniciam um “novo capítulo da formação espacial do vale amazônico” e assim, durante o período 
1750-1777, houve uma intervenção territorial, que realiza o deslocamento do poder religioso, tanto pela ordem de sua expulsão, como pela elevação 
dos antigos aldeamentos missionários a categoria de vilas. Trata-se de outra face na forma de “intervenção urbanística”. No plano econômico, o Mar-
ques de Pombal criou a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão (1755), instituição de controle do comércio das especiarias e da compra 
e venda de escravos de origem africana. 

Mas uma nova re-divisão esteve em curso no final do governo Pombal. A Carta de 1778 contém os elementos do princípio desta nova di-visão 
da extensa região que, a partir de 1774, informava a existência de duas Capitanias: Grão-Pará e Rio Negro separadas das do Maranhão e Piauí. Os 
elementos geográficos referidos eram sua posição, assim como as comunicações. Nela, o objetivo parecia ser o de conferir os grandes cursos de água, 
a intrincada malha de rios. Destes destacam o “verdadeiro curso do Rio Branco” e a situação da Nova Fortaleza. Eis o título dessa carta geográfica:

O Estado e Capitanias do Grão-Pará e Rio Negro, com as do Maranhão e Piaui que delle se desanexarão em separado do Governo Geral do ano 
de 1774 aumentando até o paralelo de cinco graus de latitude Boreal, com as comunicações do rio Negro, Orinoco e Cavaboris, a situação da 
Nova Fortaleza e verdadeiro curso do Rio Branco (ADONIAS, 1963).

A política de exploração colonial produziu as instituições políticas, os mecanismos e as relações econômicas e sociais que centradas em Belém 
tornaram a embocadura do rio Amazonas, o epicentro da história do Estado do Grão-Pará. Ao norte, ao longo da Costa Setentrional, nas denominadas 
“terras do Cabo Norte”, quanto ao nordeste – passando a “barra do Pará” em direção do Caminho do Maranhão, que corria paralelo ao Oceano Atlânti-
co, até chegar a São Luís, capital da Capitania do Maranhão estendia-se a zona de povoamento colonial. Adentrando, a ocupação se conformava outra 
faixa em pontos do rio Tocantins e no rio Tapajós no Baixo Amazonas.  

Assim, a Carta de 1778 mostra um trabalho de cartografar atento a novos referenciais, produto das transformações econômicas, demográficas, 
que se processaram e que reproduziam um “vazio” de informações sobre os grupos sociais que ocupavam os rios menores e a terra firme, incluindo 
grande parte da região do planalto das Guianas.  Os lugares de índios citados compreendem aqueles submetidos aos Diretores das povoações, con-
forme imagem abaixo.

Imagem 1: Carta “O Estado e Capitanias do Grão-Pará e Rio Negro”

                                   Fonte: Miranda, 2004.

9   Cumã e Tapuitapera foram as duas capitanias doadas no Maranhão e no Pará a de Joanes. O processo completa-se com a edificação da fortaleza de Gurupá.
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Nações indígenas ocupantes da várzea foram disseminadas, quando não dispersos, 

invisibilizados e negados e este espaço transforma-se no plano econômico, social e ecológico 
para responder às demandas do sistema colonial. O extrativismo vegetal e animal, a 
agricultura e a pecuária desenvolveram-se como formas de produção mercantil.  

O processo de ocupação colonial ocorrido neste mais de um século e meio possui 
relevância específica para a formação histórica do Pará e para as sociedades do presente. Este 
artigo ensaia interpretar, sinteticamente, a mudança histórica, os sentidos de transformação, 
em diálogo com a dimensão de um tempo10 “agora” das sociedades e povos tradicionais do 
vale do Amazonas, a partir de realidades localizadas.   

Abordar a transformação histórica acima mencionada significa compreender suas 
imbricações com a economia política, com a cultura11 de diferentes etnias e grupos sociais, 
com os territórios e seus recursos, com os mecanismos de controle e as intervenções 
realizadas pelo Estado, por agentes econômicos e políticos em um “continuum evolutivo”, 
expressão que Elias (1998) expõe com estas palavras: “em numerosos processos evolutivos, a 
unidade do processo não repousa numa substância qualquer, que permaneça inalterada através 
de todo o processo, mas na continuidade com que certa transformação provém de outra, 
                                                           
10 O tempo é antes de tudo um símbolo social; escreve Elias: “Ora, o tempo faz parte dos símbolos que os homens são capazes 
de aprender e com os quais, em certa etapa da evolução da sociedade, são obrigados a se familiarizar, como meios de 
orientação. Também nesse caso, podemos falar da individualização de um fato social” (ELIAS, 1998, pág. 20). Para ele “o 
tempo é uma instituição cujo caráter varia conforme o estágio de desenvolvimento atingido pelas sociedades (id. Ibid, pág. 
15). 
11 Na visão de Geertz, cultura representa “um padrão de significados transmitidos historicamente, incorporados em símbolos, 
um sistema de concepções geradas, expressas em formas simbólicas por meio dos quais os homens comunicam, perpetuam e 
desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação á vida” (GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1978. pág. 106). Ainda afirma o autor que esta “é uma fonte extrinseca de informações que fornecem um 
diagrama para instituição de processos sociais e psicológicos modelando o comportamento público” (GEERTZ, 1978). 
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Nações indígenas ocupantes da várzea foram disseminadas, quando não dispersos, invisibilizados e negados e este espaço transforma-se no 
plano econômico, social e ecológico para responder às demandas do sistema colonial. O extrativismo vegetal e animal, a agricultura e a pecuária 
desenvolveram-se como formas de produção mercantil. 

O processo de ocupação colonial ocorrido neste mais de um século e meio possui relevância específica para a formação histórica do Pará e 
para as sociedades do presente. Este artigo ensaia interpretar, sinteticamente, a mudança histórica, os sentidos de transformação, em diálogo com a 
dimensão de um tempo10 “agora” das sociedades e povos tradicionais do vale do Amazonas, a partir de realidades localizadas.  

Abordar a transformação histórica acima mencionada significa compreender suas imbricações com a economia política, com a cultura11 de dife-
rentes etnias e grupos sociais, com os territórios e seus recursos, com os mecanismos de controle e as intervenções realizadas pelo Estado, por agentes 
econômicos e políticos em um “continuum evolutivo”, expressão que Elias (1998) expõe com estas palavras: “em numerosos processos evolutivos, a 
unidade do processo não repousa numa substância qualquer, que permaneça inalterada através de todo o processo, mas na continuidade com que 
certa transformação provém de outra, segundo uma sucessão ininterrupta”. E o autor exemplifica: “Tomemos uma dada sociedade, como a Holanda, 
por exemplo, no século XV e no século XX. O que une esses dois séculos é menos um certo núcleo essencial que tenha permanecido inalterado do que 
a continuidade das transformações mediante as quais a sociedade do século XX proveio da do século XV, sendo essa continuidade reforçada,  no caso, 
pelo fato de ser rememorada” (ELIAS, 1998, pág. 159-160).  

1.3 Vale do Tocantins: economia de plantation e pequenos sítios
A historiografia do Pará por força da abundância de documentos e referências focaliza determinadas áreas e realidades em detrimento de 

outras. A ilha de Joanes ou ilha de Marajó, as terras do Cabo Norte, o Baixo Tocantins e ainda a Vigia tiveram grande destaque nas fontes documentais 
e por esse motivo facilitam diversas abordagens de historiadores contemporâneos interessados nas estratégias de ocupação, no desenvolvimento da 
agricultura comercial, nos processos políticos. As pesquisas tangencialmente abordam as etnias e grupos desterritorialzados. Ainda segmentos dessa 
sociedade são menos abordados o que se confere em relação aos vales dos rios Moju, Capim, Guamá e Acará, que têm pouca relevância na escrita da 
história regional.  

Os grandes rios formaram as trilhas que os expedicionários seguiram e a distinção será feita para aqueles que serviram como encruzilhadas. 
O rio Pará12 e o rio Tocantins constituíram um Carrefour de águas e é a posição de cada um deles em relação a Belém12, centro povoado de maior 
relevância histórica. Sobretudo, em relação ao rio Tocantins releva-se a ocupação da sua margem oriental que foi mais rapidamente ocupada pelos 
colonizadores e religiosos, no transcurso dos séculos XVII e XVIII.

No estudo da ocupação do vale do Tocantins e a formação do núcleo de Cametá se destacam especificidades dadas a partir do objetivo da colo-
nização agrícola, da dimensão do empreendimento econômico colonial, da dimensão demográfica e do domínio de uma elite regional. 

No vale do Tocantins organiza-se o sistema de plantation baseado primeiro no cultivo do cacau e, posteriormente, de cana de açúcar. Poucas 
regiões da Amazônia colonial se enquadram nesta noção de plantation. Outro destaque encontra-se na densidade demográfica, notadamente pela 
concentração de escravos de origem africana. Ainda, diversos eventos políticos singularizam sua história no período colonial, nas lutas políticas da 
Independência e durante a Cabanagem. O presente da região do Tocantins compreende-se a partir da formação de uma sociedade de fortes raízes 
agrárias, mas é também é a partir da sua contemporaneidade que se descortinam as diversas situações históricas aqui recortadas.

Muito antes da noticia oficial de fundação, em dezembro de 1635, da Vila Viçosa de Santa Cruz de Camuta13, confirmada pelo Monarca em 
Capitania e Donatária de Feliciano Coelho de Carvalho, esta autoridade colonial havia organizado “a soldadesca” e entregado “provisões e petrechos” 
para dirigir, desde Cametá, operações com tropas indígenas para atacar os Ingahibas. Com esta decisão, esta autoridade entrou em conflito com o 
padre Frei Cristovão de Lisboa, Superior do Convento Capucho, ordem que já atuava no rio Tocantins e havia fundado aldeias. O religioso elaborou um 
documento em que declarara serem as “entradas naquele momento danosas à estabilidade dos índios mansos” (BAENA, 1969, pág. 38). 

O relato datado de janeiro de 1632 circunstancia as tensões ditadas pelos interesses em relação aos indígenas entre militares e sertanistas. 
Feliciano Coelho contava com os Caamutas e Tupinambas para realizar a guerra aos Ingahibas da foz do rio Amazonas. Essa ação respondia a tarefa 
que lhe foi incumbida de dirigir-se até a foz do rio Amazonas e impedir que os “tapuias” mercadejassem com os ingleses e holandeses. A ambos devia 
“guerreá-los”, assim como distribuiria ordens aos capitães Pedro Teixeira e Bento Rodrigues de Oliveira para realizar “resgate” dos indígenas. Baena 
narra que se “perpetraram atrozes delitos que aqueles dois oficiais não podem evitar” (BAENA, 1969, pág. 34). 

10 O tempo é antes de tudo um símbo lo social; escreve Elias: “Ora, o tempo faz parte dos símbolos que os homens são capazes de aprender e com os quais, em certa etapa da evolução da sociedade, 
são obrigados a se familiarizar, como meios de orientação. Também nesse caso, podemos falar da individualização de um fato social” (ELIAS, 1998, pág. 20). Para ele “o tempo é uma instituição cujo 
caráter varia conforme o estágio de desenvolvimento atingido pelas sociedades (id. Ibid, pág. 15).

11 Na visão de Geertz, cultura representa “um padrão de significados transmitidos historicamente, incorporados em símbolos, um sistema de concepções geradas, expressas em formas simbólicas por 
meio dos quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação á vida” (GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. pág. 
106). Ainda afirma o autor que esta “é uma fonte extrinseca de informações que fornecem um diagrama para instituição de processos sociais e psicológicos modelando o comportamento público” 
(GEERTZ, 1978).

12 Segundo Baena, a foz do rio Tocantins dista 31 léguas da capital do Pará e tem 8998 braças craveiras de largura. 
13 Este nome foi relacionado com os indígenas Caamutá que mantiveram os primeiros contatos com religiosos e conquistadores. Estes eram conhecidos como hábeis remadores e caçadores. Os Capuchos da Ordem da Piedade 

haviam iniciado em 1617, o estabelecimento da sua missão à margem esquerda do Rio Tocantins, entre os Caamutá.  Por volta de 1620, os religiosos reúnem indígenas dessa etnia e criam uma ermitã e o primeiro núcleo 
de povoamento colonial no Baixo Tocantins. O território estava ocupado também pelos Tupinambás. 
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A ordem seguinte foi proibitória dos resgates, “vencido pelos clamores do povo” reduzindo somente a duas entradas por ano. Entretanto, 
novas pressões fizeram com que fosse reestabelecido o sistema de resgate. Desta forma a ocupação militar convergiria com dois outros “vetores de 
ocupação”: o primeiro a caça aos indígenas e as colheitas das drogas do sertão, e o segundo as missões religiosas, como interpreta Ferreira Reis este 
período da ocupação colonial portuguesa. 

O tripé estaria constituído por militares, missionários e sertanistas. Entretanto, Chambouleyron (2006) examina outro “vetor” de caráter político 
administrativo, que foi a instituição das capitanias privadas nessa experiência expansionista portuguesa. Estas, junto com as capitanias do Estado, 
estabelecem um novo vigor na ocupação dos territórios. No século XVII, foram estabelecidas as de Tapuitapera (Alcântara, perto de São Luis), Cametá 
(pertencentes à família Albuquerque Coelho de Carvalho), Caeté (Álvaro de Sousa), Cabo do Norte (Bento Maciel Parente) e Ilha Grande de Joanes 
(Antônio de Sousa de Macedo). Essas deveriam se organizar de forma diferente das capitanias reais. Com as capitanias privadas surgiram “estratégias 
de exploração econômica e de ocupação política e religiosa de um determinado território” (CHAMBOULEYRON, 2006).

Assim, em 1633, Feliciano Coelho de Carvalho recebe do Governador do Estado, seu pai, a concessão de “todas as terras do Cameta” para fazer 
nelas uma Capitania. De imediato, na vila de Cametá, organizou o sistema de recrutamento de indígenas para as tropas. Outros ficariam subordina-
dos a sistema de aldeamento dos religiosos. Segundo Chambouleyron, a capitania de Cametá “constituiu uma constante fonte de problemas”. Essas 
complicações estavam ligadas às dificuldades de povoar a região, à repetida interferência dos moradores do Pará e das autoridades, e ao reconhe-
cimento mesmo de sua doação pelos habitantes do Estado. De qualquer modo, o donatário fundou uma vila – Santa Cruz de Cametá, e organizou o 
deslocamento de mais de 300 colonos para se instalar em suas terras, em 1649. 

O Vale do Tocantins desenvolve durante os séculos XVII e XVIII a formação de fazendas e engenhos, acompanhada pela introdução de escravos 
de origem africana e a submissão dos indígenas, que embora livres pela “lei de emancipação da escravidão dos índios” de 1755, ficaram dependentes 
dos colonos.

A vila Viçoza de Santa Cruz do Cametá, em ordem cronológica, foi a segunda cidade fundada no Vale do Amazonas, depois de Belém. A ocupa-
ção do rio Tocantins e o ato simbólico de fundação da cidade de Cametá estão associados aos movimentos de ocupação já realizados por franceses e 
holandeses, que já tinham estabelecido domínio e uma exploração inicial no Nordeste. Como vimos, é de Cametá que partem as forças para combater 
os outros colonizadores europeus e, no rio Tocantins, se intensifica a colonização portuguesa. 

Chambouleyron situa a vila de Cametá em um plano de realizar a colonização, com as três centenas de colonos. Construiu-se uma igreja e o 
Orago da matriz foi dedicado a São João Batista. Mais duas igrejas são erigidas: uma pequena capela dedicada à Nossa Senhora Santa Ana e a terceira 
situada dentro do Hospício constituído pelos religiosos Mercedários. A representação do poder municipal foi concretizada na construção do prédio da 
“Câmara espaço da decisão política”.  

Os Jesuítas organizam a aldeia de Parijó. E, a partir de documentos inquisitoriais, Chambouleyron aponta que havia diversidade e riqueza “dos con-
tatos entre os índios livres de Parijó e os moradores portugueses da vila de Cametá. Era o caso dos índios Paulo e Isabel, denunciados por Bento Fernandes 
em razão de suas feitiçarias, mas que, contudo, haviam tentado curar uma das escravas e até mesmo a mulher do denunciante” (CHAMBOULEYRON, 2006).

Nos primeiros anos, a economia de Cametá esteve baseada no cultivo do tabaco. Em 1650, dois navios transportaram mais de 15 toneladas de 
tabaco cametaense para Portugal e o produto era reconhecido como dos melhores. A Capitania desenvolve um modo de existência dos colonos dedi-
cados à produção agrícola, o que seriam “elementos da ocupação da fronteira amazônica seiscentista”, segundo o historiador Chambouleyron (2006).  

A Coroa ensaiava incentivos para o cultivo de cana de açúcar, cacau, anil, cravo de casca, por meio de isenções de impostos, benefícios jurí-
dicos e ajuda para adquirir escravos africanos, associado com a distribuição de terras. Portanto, havia uma estratégia de “revitalização da atividade 
econômica da periferia”, como escreve Carl Hanson (apud CHAMBOULEYRON, 2006). A doação de sesmarias aumenta no decorrer do século XVIII e é 
preciso observar que esta “tradição portuguesa está ligada ao processo do território da península contra a presença muçulmana” (SALDANHA apud 
CHAMBOULEYRON, 2006).  Ela se transformaria em mecanismo de consolidar a posse da terra e teve diversas trajetórias nos territórios de ultramar. 
Nas colônias, as sesmarias constituíram uma possibilidade de ocupar e povoar terras vazias e incultas, aos olhos dos colonizadores.  

Nas sesmarias distribuídas no vale do Tocantins são enumeradas as produções de cacau, cana de açúcar, tabaco, mandioca e, em menor quan-
tidade, de gado. Dauril (1973) destaca a importância da transição do cacau bravo ou dos macacos para o cacau manso, cultivado. O autor situa as 
quantidades do primeiro, o cacau extrativo. Contrariamente a esta visão, Chambouleyron frisa que “a produção das sesmarias revela o incremento da 
produção do cacau cultivado. 

Na década de 1700, havia nove produtores que cultivavam em média sete mil plantas de cacau, o que evidenciaria, nas suas palavras, uma 
“lógica de ocupação do espaço pela agricultura. Essa configuração de exploração econômica do território dependia de outras formas de mão-de-obra, 
de transporte e de ocupação mesma, diferentes daquelas ligadas à busca das drogas no sertão” (CHAMBOULEYRON, 2006).

A vila de Cametá e seus arredores, já em meados do século XVIII, têm um número considerável de habitantes: 8068 vizinhos e 1382 escravos. 
A maior parte mora na vila só pela Semana Santa e outras festividades maiores; durante o mais do tempo vive dispersa pelas ilhas circunstantes em 
seus pomares de cacaus e plantações de cana-de-açúcar; fazem muito azeite para uso do candeeiro usando a castanha de andiroba, que colhem pelas 
ilhas, e fabricam cal de conchas fósseis.14

14  Idem. 
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No início do século XVIII, Acevedo Marin analisa que as condições para expandir o cultivo de determinados produtos destinados, em especial 
para exportação, tais como cacau, anil, arroz e café abriram caminhos para a ocupação de terras nos Estados do Pará e Maranhão. Segundo essa 
autora, os colonos solicitaram cartas de sesmaria apressadamente; assim, entre 1710 e 1740, foram distribuídas 1.354 cartas, representando mais de 
50% do total de cartas solicitadas ao rei até o final do sistema sesmarial. Tal movimento refletia os efeitos de uma nova política.15 

A apropriação econômica destes territórios dependia do projeto agrícola. As primeiras sesmarias foram doadas em torno do primeiro círculo 
de agricultura formado ao longo dos rios Moju, Acará, Guamá, Capim. Os sesmeiros deviam justificar o projeto de exploração das terras solicitadas e 
a posse de força de trabalho para expandir os domínios agriculturados por cana de açúcar, algodão, tabaco, mandioca e, ainda, criatório de gado. No 
vale do Tocantins, a referência era a formação de cacauais.

Chambouleyron (2006) aponta dificuldades para o projeto ambicioso de ocupar a vasta região durante o século XVII, a qual é reiteradamente 
citada pelas autoridades coloniais, mas contornadas pelas doações de terras a lavradores, moradores que formaram as vilas e “ocupavam esse mesmo 
território a partir de diferentes lógicas”. A ocupação obedece a certas regularidades e configuração étnica no entorno de Belém. Já nas regiões do 
Baixo Amazonas e a vasta planície das Guianas a ocupação se intensifica no final do século XIX.

O vale do Tocantins acompanha o movimento dos trabalhadores na colheita da seringa do final desse século: as ilhas e a terra firme tinham 
abundância da espécie, embora a região mantivesse espaço privilegiado para a agricultura na várzea de pequenos igarapés e nas ilhas. 

A ocupação foi mais dilatada em direção às terras próximas de Belém, principal centro comercial e político. Este espaço experimentou mais 
acintosamente os desdobramentos da política de povoamento e, em seguida, de fomento agrícola. Os sinais da agricultura comercial estão sendo 
comunicados à Corte portuguesa, talvez com exagero, como lê-se na Carta de Dionizio Cardozo Pereira dirigida ao governador e Capitão Geral do 
Estado do Maranhão:

Saindo da sobredita casa forte, navegáveis três dias até a cidade de Belém do Gram-Para, notando-se em algumas partes alguns cacauais e 
um sitio que aportante contarão já sete mil pés, cujo dono é Agostinho Gomes Domingues, em outros lugares separados dizem completava o 
numero de trinta mil e em havendo maior numero de servos será grande aumento deste gênero que vos parece poder competir com o cacau 
de Caracas (ABEP, 1909).

A agricultura do cacau expandia-se nas vizinhanças de Belém com objetivo de competir com o mercado do produto na Venezuela e no Equador 
(DAURIL, 1974), que apoiava-se integralmente no trabalho dos indígenas (servos, na classificação das autoridades) até a introdução dos escravos, na 
segunda metade do século XVIII. Cardoso (1984, pág. 102-105) afirma que o povoamento europeu e africano teve pouco incremento até esse período. 

O Rio Moju é famoso pela grandeza de seu tamanho; se comunica por um furo com o Rio Tocantins por onde sai na baía Marapatá. Este furo 
chama-se Igarapé-Mirim, que soa na língua brasílica “pequeno caminho de canoas”; ele derrota os navegantes que vão para os rios Tocantins e Ama-
zonas e o elegem temendo os perigos das costas das baías Arari e Marajó. Passado o caldeirão, cuja paragem chamam Morticu, se une o Moju, e águas 
do Guamá e Capim com as do Amazonas e Tocantins na baía da cidade. Dividida da baía de Carnapijó por uma ilha, vão todas correndo para o mar de 
barra fora e para o Norte, onde no fim da Ilha do Marajó se incorporam com as mais águas do grande Amazonas no braço do Norte.

Na primeira centúria da colonização portuguesa, no estuário do rio Amazonas, a ocupação foi mais dilatada em direção às terras próximas de 
Belém, como mencionado principal centro comercial e político. Este espaço experimentou mais acintosamente os desdobramentos da política de 
povoamento e, em seguida, de fomento agrícola. O Pe. João Daniel no seu “Tesouro Descoberto do Rio Amazonas”, escrito com base nas observações 
realizadas nos anos 1740, apresenta uma explicação para este processo: 

Todos estes quatro rios: Moju, Acará, Guamá e Capim, são os mais bem povoados de todo aquele Estado, não tanto pela bondade das terras, 
pois em todo o Estado são as mesmas, quanto por estarem na vizinhança da cidade ... são os mais bem povoados, e também os mais alegres, 
e os que provêem de víveres os mesmos moradores da cidade (DANIEL, 1976, tomo 1, pág. 286).

Vários engenhos e sítios encontravam-se até a distância de oitenta léguas nas terras banhadas pelo rio Moju. As terras baixas do rio Guajará 
(nome que também recebia o rio Guamá) foram propícias para o cultivo da cana-de-açúcar, estando partilhado por diversos sítios com seus enge-
nhos e engenhocas dedicados à fabricação de açúcar e aguardente. Esta atividade também foi igualmente dominante nos rios Capim e Acará, que 
contavam dezenas de sítios, de engenhos e engenhocas.  Sesmarias e formação de grandes domínios territoriais retiraram as terras e os recursos do 
controle das aldeias indígenas16. 

Quais as marcas da ocupação da terra e das estruturas agrárias, originadas nos oitocentos, que se encontram no Baixo Acará do século XIX e 
em décadas mais recentes?  Fazendas de tamanho médio ou pequenas junto com uma constelação de modestos sítios arquitetam o mundo rural que 
se organizou com base na agricultura, atividade dominante, no extrativismo e muito pouca criação. Todas as unidades se distribuíam às margens do 
rio e ainda penetraram na malha intrincada de igarapés e furos formadores deste primeiro círculo da agricultura que, cada vez mais, girava em torno 
do mercado de Belém. O horizonte e atos mais definitivos da ocupação partem da cidade, isto é verdade no tocante à solicitação da partilha desse 

15  Acevedo Marin, 2004. pág. 38.
16  As aldeias formadas pelos Tupinambá ocupavam as terras nas proximidades de Belém e os Aruac, na ilha de Marajó. O pe. Vieira estimou em 400 as aldeias destruídas no Grão-Pará e Maranhão. Salles, com base em 

narrativas dos missionários e viajantes, reafirma o “extermínio de numerosas tribos indígenas” (SALLES, 1988, pág. 13-15) .  
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espaço, por meio da concessão e confirmação de sesmarias, repassadas por meio da Carta de Sesmaria aos interessados pelo Provedor da Fazenda 
Real e do número de donos de engenhos e sítios que viviam em Belém. 

Que posições detêm os camponeses, sitiantes e agregados na estrutura fundiária e que movimentos esta experimentaram no decorrer de dois 
séculos? Os primeiros tempos da colonização neste círculo mostram a concessão de sesmarias de uma e mais léguas, favorecendo a concentração 
relativa da terra. 

No Baixo Acará, entre 1707 e 1754, registram-se 68% dessas concessões e, até o ano 1823, quando encerra esse regime de apossamento da 
terra, houve uma tensão latente entre os pequenos e grandes donos de sesmarias. O novo século é um movimento de retração com rupturas e es-
trangulamentos desse sistema, de um lado, aumentando o número de arrendatários e agregados; de outro, revelando as situações de absenteísmo 
entre os grandes sesmeiros.

O Baixo Acará foi um dos centros da produção canavieira do Estado do Grão–Pará desde quando se iniciou a concessão de sesmarias, até fins 
do século XIX. A primeira sesmaria foi recebida por João Ferreira Ribeiro, talvez de três léguas. Era o ano 1707. Desde então, desenvolveu-se uma 
agricultura articulada a um conjunto de engenhos, engenhocas, dependendo do trabalho dos sítios de pequenos e médios sesmeiros, de arrendatá-
rios e agregados. Passou a ser uma das áreas mais povoadas desde a fase inicial da colonização, concentrando, também, um número importante de 
escravos, mas também de agregados e arrendatários.  

Pouco foi acrescentado sobre esses cultivadores, agregados de fazendas que  contestaram o poder dos proprietários, inclusive além do seu 
mundo, como indica Raiol (1970). A região do Acará notabilizou-se no século XIX pelo número de escravos17, por quilombos formados e intrincados 
nas matas e ainda pelo estalido de uma revolta de cultivadores que a historiografia insere na gesta revolucionária da Cabanagem. 

Com base em uma serie de narrativas trazidas pela historiografia elabora-se o quadro abaixo indicando as formas e relações de trabalho e 
algumas notícias sobre territórios controlados por quilombos nos séculos XVIII e XIX.

Quadro 1: Relações de trabalho e territórios controlados por quilombos nos séculos XVIII e XIX

                                               Fonte: Elaborado por Rosa Acevedo, 2009.

1.4 Costa Setentrional do Pará: Ilha de Marajó e terras do Cabo Norte
A história da ocupação da ilha de Joanes ou Marajó é central na formação histórica do Pará, em especial, na perspectiva do choque e poder exer-

cido pelo colonizador “branco” sobre os grupos indígenas e a persistência de uma visão e de processos que produzem seu ocultamento, invisibilidade, 
subjugamento no presente.  Ainda, a ilha não representou, em nenhum momento, um mundo aparte e proprietários de terra da ilha de Marajó deti-
nham terras nos rios próximos de Belém e em direção à Costa Atlântica, igualmente estão presentes na cidade com amplo espaço de poder político. 

A ilha de Joanes ou Marajó foi ocupada por grupos indígenas que aperfeiçoaram artefatos de cerâmica pelo menos 3.400 a.C. (MEGGERS; 
DANON, 1988) atingindo alta densidade populacional antes do contato com os europeus (ROOSELVELT, 1992). 

17  Por volta do ano 1823, conforme dados organizados por Baena, havia 2.976 escravos nesta freguesia (BAENA, 1839).    
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Schan (2002) acrescenta, baseada igualmente em pesquisas arqueológicas, que estas populações exploraram de forma intensiva os recursos 
aquáticos e desenvolveram a agricultura e organizaram complexas instituições sociopolíticas e uma rica cultura material18. Inicialmente, constituíram 
pequenos grupos dedicados à pesca e coleta de moluscos e, por volta de 1500 antes de Cristo viviam em vilas, com até 150 pessoas trabalhando 
horticultura, caça, pesca e coleta. Com o crescimento populacional da ilha surgem novas vilas. Segundo Schan (2002), o centro da Ilha de Marajó era 
habitado por cerca de 30 diferentes nações indígenas com culturas e línguas diferentes. As mais conhecidas foram Sacaca, Aruan, Mapuá, Mamaianá, 
Pauxis e Boca.  

Nhengaiba19 e Aruan distribuíram-se na ilha; os primeiros ocupavam as florestas, nas margens de rios e o centro da ilha de Marajó e alguns pon-
tos do litoral; os Aruan em processo de expansão à época do contato com os europeus, dominavam na costa norte e ocidental da ilha, provenientes 
das ilhas Caviana e Mexiana (LOPES, 2006). As formas de existência social e cultural desses grupos foram destruídas com a chegada dos colonizadores 
e missionários. 

Martins (2006) destaca a singularidade do projeto de missões no Estado do Grão-Pará e apresenta com destaque a missão dos Jesuítas na ilha 
de Joannes. O Pe. Vieira, Superior das Missões, ordenou aos padres Souto Maior e Salvador Vale para instalar a aldeia Nhengaíba ou Ingaíba, reunindo 
as nações Sacaca, Aruan, Mapuá, Mamianá, Pauxis e Boca. De uma fase de “‘boa amizade’ desses grupos com os “portugueses” derivou uma relação 
de conflitos. Para defender-se da escravização, captura, “mau tratamento” por parte dos “portugueses”, os Nhengaíba utilizaram uma estratégia de 
desmembramento e divisão das povoações pelo território, “provocaram roubos e mortes dos portugueses”... ataques aos índios cristãos das aldeias, 
causando-lhes mortes e cativeiros”. Além do que privilegiavam nas suas trocas de tabaco e pescado os comerciantes holandeses. Martins interpreta 
que a missão entre os Nhengaiba teve duplo “sentido de estabelecer a paz, mas com a eminência de uma guerra declarada”. Em 1655, quando o 
governador declara a “guerra defensiva” contra essa nação advogava o direito de “livrar o Estado de qualquer inimigo”.  

Como resultado, diversas nações indígenas foram “legitimamente” escravizadas e feito o descimento dos indígenas, sem existir condições para 
estabelecer a paz entre “portugueses” e Nhengaíba. Os missionários e os efetivos militares utilizaram a estratégia de nomear um principal Nhengaiba 
para o convencimento das outras nações da promessa de paz e amizade e as vantagens de sua vassalagem ao Rei português.

A questão da pacificação foi enfrentada dando as cartas para a Ordem dos Franciscanos, que tinha experiência com os Aruan, que estabelece-
riam suas aldeias missionárias na ilha durante os treze anos (1666-1679) em que vigorou o primeiro decreto de expulsão dos Jesuítas (LOPES, 2006, 
pág. 29).

Nesse novo momento missionário dos Jesuítas na ilha de Joannes, eles se tornariam a ordem “mais pujante” (VIANNA, 1904); competia a eles 
a administração temporal e espiritual dos indígenas, reduzindo o poder das outras ordens dos franciscanos, mercedários e carmelitas (LOPES, 2006, 
pág. 28). O número pequeno de missionários de São Inácio de Loyola e a pressão das outras ordens fizeram com que, em 1693, fossem repartidas as 
missões. Por esse ato, os padres de Santo Antonio passaram a administrar a área leste do Marajó. Lopes interpreta que a administração das missões 
religiosas de franciscanos de Santo Antonio e da Conceição conduziu a um período de desenvolvimento das missões do Leste e da Piedade em Guru-
pá. Os indígenas eram repartidos como mão-de-obra na agricultura, no extrativismo e nos pesqueiros reais de Joanes e Soure e outros trabalhos de 
manutenção interna das missões.

As unidades da “indústria pastoril” missionária contavam com milhares de cabeças de gado vacum e cavalar. Os jesuítas desenvolveram a 
atividade agrícola e pastoril na região dominada pelo lago Arari. Vianna (1904) complementa o Catálogo de Sesmarias, publicado no III volume dos 
Anais da Biblioteca e Arquivo Público do Pará, com a relação dos “Contemplados” com as fazendas de Marajó, em atenção ao aviso de 2 de agosto de 
1758, do Marques de Pombal, que assina o decreto de expulsão dos Jesuítas e sequestra as vinte duas (22) “quinhões” da ordem “sob o pretexto de 
não possuírem título legal de posse”.  

Foi por ordem de Dom José I, por meio da carta régia de 18 de junho de 1760, que estas foram distribuídas entre os oficiais militares e pessoas 
casadas vindos do reino e estabelecidas no Pará, pelas pessoas distintas, também casadas, residentes no Estado que não possuíssem bens de raiz 
competentes, excluídos os que tivessem terras próprias sem benfeitorias e as que não mostrassem capacidade para a cultura. Coube ao governador 
Manoel Bernardo de Mello e Castro reunir a junta governativa em casa do bispo para distribuir o patrimônio dos fazendeiros jesuítas.

O poder econômico das ordens dos Mercedários, Jesuítas, Carmelitas residia no tamanho do rebanho. Segundo Ferreira Penna, os frades das 
Mercês detinham 80.000 rezes, a Companhia de Jesus 60.000 e os Carmelitas 18.000. Esses números seriam subestimados e somente a Companhia 
de Jesus possuía 134.465 cabeças (VIANNA, 1904, pág. 159). O desmatamento fez aumentar a região de campos e reduziu a diversidade ambiental 
(fauna e flora) nos lugares onde existiram as aldeias de Joanes, Monsarás, Condeixa, Soure, Salvaterra e Gurupá (L0PES, 2006). As terras da ilha de 
Gurupá, ricas em cacau (nativo), estavam franqueadas para os “moradores” que colhiam esse fruto na condição de pagarem o imposto conhecido 
como “oitava do cacau”.20

Arqueólogos, historiadores, antropólogos apresentam diversas evidencias do saldo funesto da conquista e da obra de catequese na ilha de Ma-
rajó. Na região, inicialmente cultivados de cana de açúcar e tabaco e, mais tarde destinados ao criatório, foi introduzido o escravo. Cachoeira do Arari 

18  Arqueologia. In: Arqueologia e História Pré-Colonial da Ilha de Marajó. Disponível em: <http://www. marajoara.com/genero.html>.  
19  Nhengaiba foi uma denominação atribuída a diversos grupos indígenas que habitavam a ilha de Joanes.
20  Bando de 31 de janeiro de 1754, assinado por Francisco Xavier de Mendonça Furtado (ABEP, 1904, pág. 91).
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foi a freguesia com maior número de escravos negros na ilha. Ali, os Mercedários possuíam uma fazenda com mais de 150 escravos (SALLES, 1988, 
pág. 125). Baena (1839) descreve a “roça São Macário”, no século XVIII, “aderente” à fazenda São Lourenço ou Paracauari que pertenceu aos padres 
Mercedários e, no ano 1794, lhes foi sequestrada. Na região de florestas, predominou a economia extrativista.  

Nos Autos de Devassa de Monsarás21, de 1764, há a informação sobre a configuração do poder local ao convocar a “câmera, nobreza e povo”. Na 
câmara, serviam, durante um mandato de um triênio, “três índios e três europeus”, como consta da lei de 7 de junho de 1755.  E enquanto a historio-
grafia converge para a disseminação dos indígenas, da conformação de um mundo social da ilha de Marajó sob uma espécie de contínuo que com-
portava os “moradores brancos” ou particulares e os índios, muitos deles ao serviço dos primeiros, designados como “criados” ou servos e os escravos, 
mas em vias de desaparecimento, muitas evidencias contestam este fato. Em 1834, o presidente Bernardo Lobo de Souza recebia a informação de 
que em Soure e Monforte, onde a maioria da população era “constituída em sua maioria de índios”, estavam revoltados contra as autoridades locais 
na vila de Equador (LIMA, 2001, pág. 21). Na comarca de Cachoeira do Arari, eram índios e cafuzos22 (idem, pág. 23). 

1.5 Planalto das Guianas e Baixo Amazonas
Nos séculos XVIII e XIX compreendem-se a planície das Guianas como a vasta região ocupada por uma diversidade de etnias que ocuparam a 

margem norte do rio Amazonas23. A documentação histórica concentra-se no vale do rio Tapajós.   
Cardoso (1984), com base no censo de 1801, indica uma população total da Comarca do Pará de 80.000 habitantes, “índios na sua maioria”. 

O autor organiza os dados do Mapa da População da Comarca do Pará, de agosto de 1816, arrolando 94.120 habitantes, distribuídos na cidade de 
Belém e seu termo e em 37 vilas, as freguesias somavam 61 e 9.677 fogos. Nesta contagem são mencionados 32 lugares ou “aldeias”. O processo de 
povoamento mostrava uma forma concentrada na Costa Oriental, do estuário e de Marajó calculando-se 77.639 habitantes ou 82,49% do total. A 
região mais a Oeste, detinha 16.481 habitantes (17,51% do total) e o vale do Tapajós 10,73%).

Essa planície ocidental do Amazonas compartilha características geomorfológicas de fauna e flora. O primeiro elemento da descrição de Ba-
ena é a riqueza, diversidade de espécies de peixes e anfíbios, da fauna de pássaros. Enquanto a topografia aponta a “terra empolada de montes, e 
malhada de amplo lagos, e comada de muitas e apinhadas florestas, de fragosas serras e espesseiras de brenhas, cerros, eminências e assomadas 
pelas enormes catadupas, de selvas monstruosas e pela confusão de risonhos grupos de ilhotas por entre as quais decorrem os canais de navegação, 
e finalmente pela vistosa amplidão das enseadas e baias”.

  
1.6 Agricultura, Extrativismo e Pecuária no Baixo Amazonas
A coroa portuguesa havia distribuído entre os moradores das freguesias do Médio e Baixo Amazonas, no final do século XVIII, certo número de 

sesmarias. As freguesias de Monte Alegre, Alenquer, Óbidos e Faro, seguindo Santarém, alteraram seu movimento lento de ocupação sob a pressão e 
demanda crescente da política econômica colonial da fase pombalina. Alguns sesmeiros iniciaram, por volta de 1780, a plantação do cacau e a criação 
de algumas cabeças de gado, bem menos sucedida. Classificados como Remediados, aplicados a plantar cacau, conforme critério do Recenseamento 
de 1778, um grupo de 20 moradores, entre eles um não branco, havia adquirido 233 escravos, fazendo-se merecedores de datas de sesmarias nas 
margens dos rios Amazonas, Tapajós ou igarapés das vizinhanças das vilas.

A economia cacaueira fazia eco e as plantações de cacau influenciavam o crescimento da população escrava. Ela demandava uma mão-de-obra 
mais afeita à agricultura. No período de 1773 a 1782, esse produto registrava-se como importante entre os gêneros exportados pelo Grão-Pará. As 
exportações de cacau mostravam-se bastante oscilantes, mas indicavam a ampliação das terras agricultáveis, inclusive com os cultivos de arroz e de 
algodão, que se espalharam ao longo dos rios e nas proximidades das pequenas cidades onde a atividade comercial era mais expressiva. As quanti-
dades exportadas do cacau continuavam dependendo das coletas do cacau nativo; os coletores internavam-se na mata em busca do produto nativo, 
parte deles constituído por grupos de escravos. 

No período de governo de Martinho de Souza e Albuquerque (1783-1790) e na ocasião de sua visita a Óbidos, aquele ordenou às autoridades 
locais, a exploração desse rio, “[...] que de Lisboa desejavam conhecer em seu maior curso, até então quase totalmente ignorado pelos próprios ser-
tanistas, apesar de várias tentativas feitas” (REIS, 1979, pág. 21).

O Governo do Estado do Grão-Pará e a administração portuguesa alimentavam os projetos de criar as bases de uma agricultura comercial de 
exportação, no Estado do Grão-Pará. Com o montante de exportação encontrava motivos suficientes para apostar no empreendimento e receber a 
aprovação de autoridades, de colonos bem-sucedidos e até de religiosos que observavam com atenção os rumos da riqueza acumulada. 

21 Correspondência de Feliciano Ramos Nobre Mourão, Ouvidor Geral da Comarca de Monsarás, enviada ao Senhor Fernando da Costa de Attahide Teive, governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Nossa Senhora da 
Nazaré da Vigia, 30 de janeiro de 1764 (CASTRO, A., 1997, pág. 11-15).

22 Essa informação é um elo importante dos povoados negros (autoidentificadas como comunidades quilombolas), pois nas terras dessa ordem surgem as terras de Santa Mercês, ocupadas pelos “pretos velhos”. Na 
atualidade, por meio das associações de comunidades de remanescentes de quilombos, apresentam demandas ao Estado de titulação de territórios em Salvaterra e Cachoeira do Arari. Em Curralinho, grupos e indivíduos 
reivindicam a identidade indígena.

23 Aponta-se que historicamente esta região é muito mais ampla e compreende a Planície ocidental do Amazonas compreendia a Comarca de São José do Rio Negro. Baena (1839, 2004) frisou, sobre a Comarca de São 
José do Rio Negro, sua extensão, comentando sua “avultada corpulência”. O autor traça uma linha imaginária, para os leitores: “ela principia dos confins já apontados da comarca do Pará no Amazonas e acaba na linha 
convencional que discrimina a região amazônica do território do Peru, de Quito, da Caribana e da jurisdição de Staboech, capital da Guiana Britanica, e da de Paramaribo, capital da Guiana Holandesa. Cuja linha começando 
na extremidade oriental da cordilheira do rio Branco dirige-se à serra Pacaraima da extremidade ocidental da mesma cordilheira, e serra Cucuí do rio Negro, desta passa as catapaduras do rio Cunhari, confluente do rio dos 
Enganos ou Cumiari, e daqui endereça-se obliquamente para a Tabatinga e deste ponto ocorre pelo rio javari acima até o paralelo da Catarata de Santo Antonio do Rio Madeira” (BAENA, 1839, pág. 284-285). 
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Porém, vale ressaltar um movimento contínuo, qual seja o de uma transitoriedade dessa agricultura devido a condicionantes ambientais e de 
mercado. Isso recriava, de forma imperativa, o extrativismo, pois esta atividade necessitava, continuamente, incorporar novos produtos e descobrir 
sua localização nas matas e nos rios, encontrar adaptações nos processos de trabalhos, explorar os saberes sobre os ecossistemas, as plantas, os ani-
mais, exigindo ainda disciplina para ampliar a base econômica extrativa. Essa premissa respalda o empenho das autoridades para apoiar a exploração 
de rios, entre eles o Trombetas. 

O mercado europeu havia tido anteriormente, como fornecedores, as zonas produtoras do Caribe, nas colônias espanholas e francesas, des-
tacando-se a produção venezuelana e a do Equador. Ainda no começo do século XIX, o Baixo Amazonas integrava-se a zonas produtoras de cacau 
do mundo colonial, como paralelamente ocorreu com o vale do Tocantins, especialmente nas proximidades de Cametá. A análise sobre os dados de 
exportação são elucidativos sobre o quanto movimentava a economia colonial no Grão-Pará. 

Com a ascensão do cacau na pauta de exportação, geram-se fundos para aquisição de escravos e incorporação de terras firmes e de várzeas para 
o empreendimento de cultivo desse gênero. A Lei de 6/9/1755, que decretava a liberdade dos índios e o estabelecimento do Diretório, formalmente 
os retirara do regime escravista. O braço escravo importado combinava-se com a forma de propriedade sesmarial para integrar os novos agentes do 
sistema de trabalho: o negro escravizado e o proprietário de terras e escravos girando sobre a produção de cacau. 

Certamente que a entrada da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, com um desafio pela frente de levantar a agricultura e firmar 
as bases da ocupação do território, foram fundamentais. Com isso, amenizam-se dois problemas da produção e comercialização do cacau: o transpor-
te da mercadoria para o mercado europeu e a introdução de escravos africanos. Os plantadores do Baixo Amazonas perseguiram essa alternativa para 
o crescimento dos seus cultivos, mesmo que os adquirissem em proporções modestas. A Irmandade de Santa Anna de Óbidos detinha um cacoal com 
mais de 16.000 pés, cuidado por nove escravos. Mas essa grandeza não podia equiparar-se àquela dos colonos (Arquivo Público do Pará, Códice 783).

Se o cacau promoveu a colonização da Amazônia durante o século XVIII, com seus rendimentos apreciáveis, não trouxe, porém, a prosperidade 
imaginada e desejada pela política colonial. As observações sobre as condições oscilantes da economia cacaueira no Baixo Amazonas permitem 
indicar relações entre instabilidade dos empreendimentos e fuga de escravos, sem adotar uma explicação causal. 

A estagnação e crise dos produtores obedecem a fenômenos que ultrapassam a rebeldia dos escravos; a fuga individual ou coletiva parece coin-
cidir com a fragilidade da propriedade escravista voltada ao cultivo para exportação. Certamente, foi uma ameaça e ponto de desequilíbrio. A prova 
disso está nas frequentes expedições dirigidas à captura de escravos nos chamados mocambos que se formaram na periferia do latifúndio escravista. 
Mas pesaram múltiplos fatores, como frisam os estudiosos. Entre eles, a contingência catastrófica das enchentes que, por inúmeras ocasiões, devas-
tou plantações de cacau, cana, arroz e café, desestimulando muitos, pela lenta e difícil retomada desse empreendimento após o inverno.

As referências de observadores contemporâneos ao final do regime de sesmarias (1822) destacam a dispersão e o fato dos donos viverem nas 
propriedades. Das terras ocupadas por sesmeiros originaram-se as fazendas da Comarca de Santarém, elevada a essa categoria em 1831, enquanto 
formaram-se modestos sítios, igualmente, ao longo do sistema hidrográfico do Baixo Amazonas. 

Das vilas do oeste – Óbidos, Faro, Alenquer e Vila Nova da Rainha – e das do sul – Alter-do-Chão, Vila Franca, Boim, Pinhel e Aveiro – recebia, 
Santarém: cacau, salsaparrilha, cravo do Maranhão, café, tabaco, algodão e borracha. Dos altos rios, provinham o peixe seco, a farinha e a madeira. O 
mercado local tinha dimensões pequenas, abrindo-se para novos espaços regionais. A lista de produtos não era pequena, entretanto as quantidades 
podiam desanimar os comerciantes europeus.  

As relações de poder teciam-se de alto à baixo do rio, invisíveis para uma boa parte de viajantes. As disputas entre as cidades, os burgos e 
seus chefes locais, refletiam-se na economia. Mas Santarém, concentrando mais poder, afirmava seu papel comercial no Baixo Amazonas. Em 1828, 
foram recenseados 1004 fogos contando com 2895 escravos. A maior complexidade da estrutura social e política da Comarca e sua integração com o 
movimento da sociedade regional, ocorreu a passos lentos, com diversas alterações manifestadas no correr da segunda metade do século passado.

Os projetos de navegação aliados ao poder do comércio tiveram o efeito de multiplicar o movimento de mercadorias, encetando a consolidação de fortu-
nas ligadas ao ramo. Alguns notáveis moradores construíram riqueza nas rédeas do comércio utilizando os meios tradicionais de enquadrar “tapuios” e índios.

Na segunda metade do século XIX, o governo provincial, de forma renovada, reflete os interesses na exploração de rios navegáveis e os recursos 
da floresta. O presidente Abel Graça, no Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial na 1a sessão da 18a legislatura pelo presidente da 
Província Abel da Graça, em 15 de Fevereiro de 1872, refere-se à navegação a vapor e situava, entre os empreendimentos novos, o do rio Tapajós, para 
o qual tinha designado uma comissão incumbida de realizar estudos e explorar o rio Tapajós; ele havia inserido no seu relatório “judiciosas observa-
ções que fazem sobre os índios, que habitam as margens do baixo Tapajós – os mundurucus, tribo amiga dos brancos, que se dedica a extração da 
goma elástica e que se for bem dirigida, poderá concorrer com sua atividade para o desenvolvimento e progresso d’aquela região, e por conseguinte 
para aumento da riqueza pública” (pág. 21-22). 

A procura da borracha necessitava incorporar esta mão-de-obra. A alternativa era reforçar as ações dos missionários capuchinos “para que os 
resultados correspondessem as vossas vistas”, afirmava o presidente da província. Neste interregno, criou um aldeamento nas cabeceiras do rio Tapa-
jós, o mesmo ocorreu nas cabeceiras do rio Capim e a autoridade provincial confiava em resultados proveitosos, pois “não só por que a direção será a 
mesma do primeiro, como por que os índios, que habitam as margens do Tapajós são os Mundurucus, tribo amiga dos brancos, amante do trabalho 
e dotada de alguma docilidade”. 
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Esta forma de pensar e enquadrar os indígenas não havia mudado desde a colonização do vale amazônico, assim como se reproduziam as rela-
ções de dominação.  Abel Graça sustentava que o trabalho dos indígenas era “fonte de progresso” e a ação do governo devia trazê-los à civilização com 
o argumento seguinte: “Acresce que na margem do rio onde habitam os mundurucus, o soberbo e majestoso Tapajós, contém riquezas admiráveis e 
variadas, e ali os índios poderão exercer toda a sua atividade e concorrer com o seu trabalho para o progresso d’aquelas paragens ainda desconheci-
das, e onde a mão do homem tem apenas tocado de leve!”.

Esta foi a linha de atuação dos presidentes de Província que se sucederam no governo.  O presidente Sá e Benevides24 fez o balanço da “cate-
quese e civilização dos índios” apontando que no alto Tapajós se encontravam os Uruará (altos Tapajós) que conta 50 índios da tribo Maués e ainda no 
centro das matas existiam muitos outros aldeamentos da mesma tribo. O numero de índios existentes era de 1500 a 1600 e se “ocupavam exclusiva-
mente na extração dos produtos naturais”. Já no Alto rio Xingu dispensaram-se os índios, “em consequência dos maos tratos que lhes eram infligidos, 
sendo que a custo tem o mesmo Diretor podido reunir alguns das tribos Juruna Tacombopuras e também os Araras com estes. O aldeamento ressente  
da falta de tudo. Os índios vivem quase que exclusivamente da pesca”.

Na segunda metade do século XIX, os governadores instruíram e ordenaram de forma regular a perseguição dos denominados mocambos. 
Estes eram considerados como ameaças à propriedade, organizando-se expedições de destruição. Entretanto, foi a dinâmica das relações econômicas 
que contribuiu de forma decisiva para o envolvimento desses trabalhadores em relações de patronagem que ordenam a nova teia de relacionamento 
com a sociedade escravista e, de forma mais aprumada, com a organização econômica e política paraense do pós-abolição. Os antigos e novos comer-
ciantes e/ou proprietários presidem, nesse tempo, o avanço sobre o território negro, conduzindo a integração, profundamente desigual, do grupo na 
economia regional.

O rio Trombetas havia permitido, através do seu curso, a divisão de dois mundos empenhados na sua negação recíproca: abaixo das cachoeiras 
o mundo do branco e do senhor, no alto das cachoeiras o mundo dos escravos fugidos, de indígenas. A situação que se avizinhava alterava pratica-
mente sete décadas de existência em relativo isolamento. Foram a navegação a vapor, a livre navegação do Amazonas, a exploração da castanha e a 
proposta de ocupação e colonização que partia do mundo dos senhores, que marcaram progressivamente o ritmo de intromissão e de aproximação 
com os grupos do Médio e Alto Trombetas. A calha norte do rio Amazonas é rica em minérios e ocupada por povos tradicionais, entre eles diversas 
etnias e quilombolas. 

1.7 Considerações finais
Neste trabalho sobre a formação histórica do Pará procedeu-se a compreender as unidades sociais e territoriais como o núcleo de ocupação e 

povoamento em torno de Belém, entrelaçado aos dos rios Tocantins, Guamá, Acará, Moju e Capim. Na Costa Setentrional do Pará a ilha de Marajó, com 
a imposição da pecuária em detrimento da experiência agrícola, logo, subindo até o Cabo Norte, foi desenvolvida a agricultura comercial do arroz. 
Este foi o espaço privilegiado da política de colonização que senta as bases das estruturas e hierarquias sociais. A terceira unidade é o Baixo Amazonas 
e a planície das Guianas. 

O foco presente está nos projetos econômicos dos séculos XX e XXI que significam desterritorialização de povos tradicionais em continuidade 
de transformações da sociedade e política colonial do século XVII.  E, por sua vez, estes povos produzem reterritorializações e territórios específicos, 
assim como movimentos sociais e processos identitários. Qual é o significado do território para povos e comunidades tradicionais, os saberes e usos 
de recursos e a construção de microsociedades, nas particularidades dos diversos ecossistemas ou o processo de territorialização como síntese da 
apreensão desse universo pelo grupo?

A territorialidade concretiza-se em práticas quotidianas, na perseguição de estratégias de vida e de trabalho, na execução de ações que são 
criadoras da existência material e social e que possuem uma dimensão histórica. Ela retrata as dimensões  complexas e múltiplas  que interrogam no 
atual contexto histórico sobre a reprodução material e social de sujeitos coletivos.

24 Relatório apresentado pelo Exm. Sr. Dr. Francisco Maria Correa de Sá e Benevides, presidente da Província do Pará a Assembléia Legislativa Provincial na sua sessão solene de instalação da 20a legislatura no dia 15 de 
fevereiro de 1876 (pág. 103).
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2 - ATORES SOCIAIS E FORMAS DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO DO PARÁ

Edna Maria Ramos de Castro
Rosa Elisabeth Acevedo Marin

2.1 Ocupação de Terras e Economia no Pará
Nos fins da década de 1860, a reorganização da agricultura e do extrativismo projetava-se nas estatísticas de produção do Pará, em particular 

na região do Vale do Tocantins e no Baixo Amazonas. Considerando a Comarca de Óbidos, observa-se uma recuperação da economia cacaueira e o 
aumento das exportações de castanha-do-pará e de pescado, destacado neste caso o pirarucu. Sobre a mandioca, Penna informava existir uma 
freqüente dependência em relação a Belém. Outros produtos como o café e o algodão eram cultivados em pequenas quantidades, mas ressalta que 
o tabaco era cultivado “em maior escala do que o café”.

Domingos Soares Ferreira Penna, em cuidadoso estudo sobre as duas comarcas, Santarém e Óbidos que se espalhava por terras que hoje com-
põem inúmeros municípios do Baixo Amazonas, deu destaque ao florescimento da primeira. Aponta às margens dos paranás-mirins e do Amazonas, 
extensas linhas de cacauais com poucos intervalos entre elas. Segundo o autor, essa animadora produção raramente era mesquinha. Em 1866 a pro-
dução de cacau alcançou a cifra de 66.405 arrobas. Dois anos depois, Óbidos superava, em valores, a exportação do conjunto do Baixo Amazonas para 
Belém (Rs. 239.821$900), sendo que sua produção de cacau equivalia a 87% do total dessa região, como registra o relatório do presidente Joaquim 
Raimundo Lamaré.

A economia do Médio Amazonas e em especial da região do Trombetas renova-se com a exploração dos castanhais no decorrer do século XX 
e, paralelamente desencadeia-se o processo de apropriação dos castanhais.  As trajetórias das famílias Guerreiro e Costa Lima, são exemplares no 
processo de privatização das terras no Trombetas. Esses grupos familiares estruturaram monopólios que somente se efetivam pelo controle e concen-
tração de produtos alicerçados em relações de patronagem. As famílias tradicionais de Santaré, Óbidos, Oriximiná, Cametá, Baião, Bragança, Vigia, 
por exemplo fizeram fortuna na exploração de produtos extrativos e da agricultura. 

No médio Amazonas, o cacau, não raro associado à pecuária, com famílias que garantiam propriedades com cacoal com mais de 7.000 pés. 
Outras famílias tornaram-se donas de grandes castanhais no rio Trombetas, no Tapajós, no Xingu e no Tocantins. Os novos grupos recém-chegados 
nas três primeiras décadas do século, como regatões ou pequenos comerciantes (brasileiros, portugueses e italianos), estabeleceram a base do seu 
poder econômico na comercialização dos gêneros extrativos. 

O comerciante metamorfoseia-se em dono da terra e dos castanhais, na medida em que a garantia do trabalho do castanheiro ou da venda do 
produto do seu trabalho somente poderia ser assegurada com a proibição ou controle da coleta até então livre. Esse procedimento de privatização 
dos castanhais avançou com apoio na legislação agrária que, através de compra e venda, favoreceu um grupo particularizado da elite do município. 

A titulação dos castanhais precedeu ao aumento da sua produção. Foi, de início, o ponto nodal dessa atividade, a questão do transporte e do 
financiamento aos trabalhadores, resolvida com a intervenção do regatão ou mercador ambulante. Um sentido especial de orientação desse agente 
funcionou para o rio Trombetas. Tratava-se de pequenos regatões que conseguiam internar-se em lagos e ir até Cachoeira Porteira, sendo fiéis aos 
denominados mocambeiros e rebelando-se contra as proibições da ordem escravista. 

Goulart aponta no seu estudo sobre o regatão na Amazônia, os elementos de diferenciação pelo poder financeiro, que iria se expressar pela 
capacidade de carga das embarcações. Os pequenos comerciantes e regatões aportados estrategicamente no Baixo e Médio Amazonas, foram des-
locados, inicialmente, pelo grupo de comerciantes. Ambos foram sendo substituídos na circulação pelos donos de embarcações movidas a vapor.

A lista de coronéis, na hierarquia fundiária da maior à menor, já foi mencionada. Alguns deles fizeram carreira na política e, em 1930, quando a 
castanha atinge lugar proeminente na economia do Estado. A safra de castanha caracteriza-se pela irregularidade do tamanho da castanha e que, nos 
castanhais do Médio Amazonas, como os do Alto Trombetas, era reconhecida como “castanha graúda”, atingindo preços mais elevados. A Tabela 60 dá 
uma idéia da importância desse produto a partir de dados oficiais de chegada de castanha-do-pará no porto de Belém. Certamente expressa uma parte 
apenas, pois há circuitos informais de comercialização, além do uso na subsistência das famílias, que sempre existiram como parte da economia regional.

Le Cointe defendia que os castanhais deveriam ser colocados à venda, recusando categoricamente a permissão da coleta por parte das po-
pulações pobres. Considerava essa concessão como excesso de altruísmo e de democracia. Na sua opinião, a indústria extrativa da castanha para 
adquirir desenvolvimento, deveria contar com a intervenção do Estado, realizando a venda de grandes castanhais a capitalistas ou a companhias 
suficientemente organizadas para realizar uma exploração metódica e criar os meios de transporte indispensáveis (LE COINTE, 1922, v. 1; p. 454). Tal 
projeto modernizador não procedeu. Ao autor, não escapa um comentário sobre a queima de castanhais pelo fogo imprudente, enquanto apenas um 
morador de Igarapé-Assu, afluente do rio Curuá, havia tentado uma plantação de alguns milhares de pés de castanha-do-pará em 1916 (LE COINTE, 
1922, v. 1; pág. 454-458).
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No início da década de 1950, o Baixo Amazonas destaca na sua produção agrícola a mandioca, característica da agricultura camponesa, com 
23.795 toneladas. A juta aparecia no mercado com preço elevado e, segundo lugar na estatística de produção junto com o arroz em casca represen-
tava quantidades acima de 1.000 toneladas. Milho, cana, cacau e feijão tinham sido declarados acima de 200 toneladas. A castanha, a balata e a 
borracha destacavam-se nos resultados finais da atividade extrativa.

2.2 Ocupação de Terras e Cabanagem
A organização social alternativa do quilombo, reunindo índios, escravos e foros, nasce com uma visibilidade negativa por representar limites e 

afrontas à sociedade escravista. O quilombo foi positivamente o limite do regime de propriedade e de produção escravista, como também, do domí-
nio social e político articulado a essa formação social. 

Nesse sentido, atinge profundamente a ordem escravista, tendo como resposta a repressão e a estigmatização por parte dos senhores e das 
autoridades. Foi tido como o foco dos desqualificados na sociedade do Baixo Amazonas, segundo eles o lugar onde acobertavam-se toda sorte de 
facciosos dedicados ao roubo, violência, crime, sedição, e ainda refúgio de rebeldes, desertores e foragidos, dispostos à margem e à revelia do direito 
escravista. Não cabia a essa sociedade entender aspirações de liberdade, muito menos valorizar outro sistema de vida e de trabalho gerado na con-
tradição de sua existência.

Os caminhos ou trilhas pelas quais os escravos empreendiam as fugas, se pudéssemos mapear com segurança mostraria certamente as origens 
e os trajetos dos quilombos, pois estes sempre tiveram um caráter de provisoriedade. Podendo a qualquer momento ter o acampamento desmon-
tável e reconstruído em outro espaço.  Desse movimento intenso resulta a dispersão de famílias no território que ao longo do tempo conformou a 
exclusividade da ocupação negra do Alto e Médio Trombetas.

 Algumas pistas nos conduzem a concluir que os quilombos do rio Trombetas estabeleceram vínculos com os Bonis, marrons da Guiana Holan-
desa (Suriname), na fase de relativo isolamento e de construção dos seus domínios territoriais, ao subirem as cabeceiras. Neste processo de comu-
nicação com os marrons da Guiana procedem a reafirmar posições mais arrojadas ao fazerem aquisições culturais e políticas importantes para seu 
fortalecimento grupal. Foram além dos gestos de rebeldia ao incorporarem uma proposta mais avançada daquela discutida pelas elites partidárias 
do abolicionismo progressivo.  

Através dos afluentes da margem esquerda do rio Amazonas selavam-se as comunicações com as regiões mineiras. A intensificação das trocas 
comerciais entre Santarém, Cuiabá e Diamantino aumentou, também, os fluxos de escravos negociados, aliciados e fugidos naquelas direções. Os 
escravos conseguiam, embrenhando-se na mata e alcançando os rios e lagos, sair da clandestinidade com a proteção da noite. O aumento demo-
gráfico dos quilombos estava relacionado com a capacidade de recrutamento externo. Nos informes anteriormente citados aparecem o aliciamento 
e o roubo, em especial de mulheres. Certamente um mecanismo de reprodução do grupo que, colocado em funcionamento, aumentava a tensão no 
interior da sociedade escravista regional.

Uma série de atos e decisões de captura indica as ameaças e prevenções ante o avanço do movimento de fuga dos escravos. As autoridades 
contando com recursos pequenos e irregulares empreendiam a repressão das fugas, ao mesmo tempo que se preocupavam em fixar destacamentos 
próximos de povoados estratégicos. Foi assim no caso do destacamento de Uxituba, no vale do Tapajós, lugar de predominância indígena, a partir 
do qual coagia-se a fuga, vigiava-se os índios e impedia-se novos aliciamentos. Entretanto, o fato deles povoarem as matas afetava os senhores de 
escravos e outros cidadãos livres que denunciaram, em documento encaminhado à Câmara de Santarém, em 1825, que a internação de escravos na 
floresta às margens do rio Tapajós, os impedia de realizar livremente a coleta de espécies. 

Na segunda metade do século XIX, o aumento da procura de produtos extrativos, especialmente, da borracha, força a rearticulação das estru-
turas econômicas de produção e de dominação. Em 1857, a primeira Câmara Municipal da rebatizada cidade de Óbidos, aprovou uma nova tentativa 
de destruição do quilombo “do Trombetas”. 

Tabela 1: Comparativo das entradas de castanha na Praça de Belém primeiros semestres - 1930-1934 (em hectolitros)

                                                 Fonte: Diretoria Geral da Agricultura, Indústria e Comércio. Belém. v. 2. n. 8. maio, 1934. Belém. v.2. n. 9, jul. 1934.
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Foram restabelecidas as redes comerciais, com o término de um movimento político – a Cabanagem – que havia envolvido quase todos os seg-
mentos da sociedade. Os comerciantes livravam-se do isolamento em relação ao mercado interno realimentando esse setor do comércio. No interior 
desse movimento emergem novos produtos, como a borracha e a castanha. 

O setor fabril foi estimulado pelo impacto avassalador da borracha, como também, pelas inovações na navegação a vapor. As preocupações 
geopolíticas de incorporar imensas regiões dentro de uma política de povoamento e de valorização, e as econômicas, traduzidas pela segurança do 
comércio e das comunicações fluviais, por sinal muito perigosas em razão das investidas de indígenas e negros dos quilombos, convergiram para uma 
política de colonização associada a agrária e de imigração. 

Com menor privacidade na região do Trombetas, os negros organizaram redes de informações e de contatos que lhes permitiam incursionar 
na cidade de Óbidos, nos sítios e nas redondezas para vender madeiras e outros gêneros da floresta como salsaparrilha, urucu e breu. Esse contato 
abria a possibilidade de aproximação com a sede paroquial e mesmo, de forma excepcional, realizar atos de batismo, onde eles assinavam a lista de 
presença clandestina na sociedade escravista e os passos de sua integração.

2.3 Sistemas Agro-Extrativos nas Comunidades do Rio Trombetas
No final do século XIX, os quilombolas de fuga ou velhos quilombolas experimentaram as duras provações da condição de trabalhadores e 

homens livres, enquanto os seus descendentes empreenderam, estimulados pela teia de relações familiares, a organização econômica e social das 
comunidades25. Assim, moveram-se entre o endividamento com os patrões, via extrativismo da castanha e a existência como camponeses. Essas são 
as fortes raízes das comunidades de remanescentes de quilombos hoje existentes em muitos municípios do Pará.

Diversos estudos sobre as sociedades africanas e como tecem suas relações de parentescos confeririam essas formas familiares chefiadas por 
mulheres, seus papéis organizadores e as dominâncias das relações em sistemas matrilineares. Os domínios do parentesco constituem o epicentro das 
relações sociais no Trombetas. A sua linguagem permeia um sistema complexo de significados mágicos, religiosos e políticos.

Compõem elementos básicos para formação das alianças, do processo de funcionamento e da constituição da autoridade no interior do grupo. 
No Cuminá, mesmo tendo estabelecido o poder de Joaquim Santa Ana, Otille Coudreau passa a reconhecer a disputa entre Figena e Maria do Lothario, 
que detêm poderes no mundo religioso.

A autoridade (tudo é relativo) pertence àquele ou àquela que sabe se fazer temer. Quando eu cheguei, o poder era disputado entre dois 
grandes personagens. Eu nomeei Maria do Lothario e Figena, todos os dois pajés, conhecendo um grande número de malefícios, podendo 
mesmo matar uma pessoa apenas com um olhar! Estes dois pajés concorriam entre si, mas Maria do Lothario leva vantagem neste momento 
e eu sou a causa. Eu fui lhe agradecer por ter cuidado do João e té-lo curado. Figena não me quer e me deseja muito mal, mas seu poder só 
se estende sobre os negros (COUDREAU, O., 1901) 

Os significados dessas representações de família e de poder obedecem regras importantes para o grupo, e informam, simultaneamente, sua estru-
tura ideológica. Esse corpo de representações na vida coletiva e individual compõe um campo complexo na formação material. Percorre desde a distri-
buição e uso da terra, o trabalho até às trocas culturais - cerimônias e festas - e, no social, a coesão e a identidade. Durante a fase de ocupação do Médio 
Trombetas, o grupo confrontado com as etnias circundantes, disputou o seu território de sobrevivência econômica, construiu e refez a unidade étnica.

Conforme demonstrado, em síntese, a formação histórica dos primeiros segmentos do campesinato na Amazônia origina-se da ruptura de 
escravos com as estruturas econômico-sociais do passado colonial, representadas pela fazenda ou o engenho, constituindo-se nos grupos campone-
ses mais antigos. Corresponde, no tempo, à formação da propriedade, via distribuição de sesmarias, e à organização das denominadas colônias de 
ocupação e de povoamento. 

Sesmeiros e colonos detinham possibilidades de adquirir escravos para desenvolver uma agricultura projetada a nível comercial. Os ex-escravos 
transformam-se em segmentos camponeses, no ato de ruptura com a relação de propriedade escrava e ao definir, ao lado de uma situação de domí-
nio espacial nos antigos quilombos, as condições de sobrevivência com base na exploração agro-extrativa do território sob seu controle. 

Esse domínio escaparia primeiro a qualquer formalização jurídica até o reconhecimento das ocupações especiais, na Constituição de 1988, 
e, depois, distanciava-se de projetos que definiam possibilidades restritivas, a exemplo de projetos agropecuários que se justificam inclusive pela 
condenação do extrativismo como predatório. Este é o primeiro ângulo para definir os modos de produção das comunidades do rio Trombetas que 
desenvolvem atividades agro-extrativas.

Desde o século XIX, nas cidades de Óbidos, Alenquer e Santarém registra-se unanimidade nos comentários sobre a qualidade, a quantidade e o 
tamanho da castanha do alto do rio Trombetas. Sobre a mandioca, Penna informava existir uma freqüente dependência em relação a Belém. Outros 
produtos como o café e o algodão eram cultivados em pequenas quantidades, mas o autor ressalta que o tabaco era “em maior escala do que o café”, 
e que “a maior quantidade e a melhor qualidade que aparece no mercado de Óbidos é proveniente dos mocambos do rio Trombetas” (Penna, 1973, 

25 O termo comunidade foi amplamente usado pela Igreja Católica local para identificar as formas de organização de grupos de família que, nessa região, localiza-se ao longo e às margens dos rios Trombetas e Cuminá. 
Instituições públicas como a SUCAM baseiam seus levantamentos de dados nessa configuração espacial. Freqüentemente o grupo referenda essa terminologia na linguagem cotidiana atribuindo igual caráter organizativo 
para as ações políticas, como se observa nos documentos convocatórios de reuniões, na denominação das Associações e na linguagem corrente mesmo ao interior do grupo. Admitimos esse termo, descritivamente, dentro 
dessas significações.
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pág.152). Os testemunhos contemporâneos incorporaram observações diversas sobre o rio Trombetas e reconhecem a presença do quilombo e seu 
papel na economia regional. 

 Conformariam no tempo um modo de produção doméstico ou familiar na região do Trombetas, o qual é dominante e foi essencial à per-
manência dos negros, desde o início deste século, nos núcleos de Cachoeira Porteira, Abuí, Abuizinho, Paraná do Abuí, Tapagem, Sagrado Coração, 
Macaxeira, Mãe Cué e Boa Vista, e somente pode ser entendido pela análise de seu complexo sistema social e econômico. No presente, as situações 
de interação delimitam interesses e valores específicos do grupo. 

As forças sociais atualmente mobilizadas no Trombetas e Erepecuru (Cuminá) estão adaptadas às exigências de subsistência do grupo domés-
tico e da comunidade mais ampla, conseguindo potencializar as forças individuais. No caso do Trombetas, essa organização do trabalho não se limita 
ao grupo doméstico, pois a teia de relações sociais da comunidade é importante, particularmente no puxirum. 

Embora as terras sejam de usufruto comum, as famílias têm acesso a elas enquanto membros do grupo, escolhendo seus sítios, locais de roças 
e circulando nas áreas de pesca, caça e coleta vegetal. É pelo trabalho que a família usufrui do território e de seus recursos. A unidade familiar define 
as tarefas e os momentos dedicados a cada atividade e a distribuição pelos membros do grupo, mas também é a vigilante dos valores culturais que 
resguardam, em última análise, o modo de produção. 

A roça tem a função de atender necessidades familiares e produzir um excedente capaz de alimentar as relações de sociabilidade, com outros 
grupos domésticos e com a comunidade mais ampla, bancando reuniões padronizadas nos costumes para estreitar as relações de convivência. 

Na divisão social do trabalho estabelecem-se as bases de realização dessa produção. Sob formas relativamente simples, a organização da pro-
dução faz-se em vários níveis: divisão social do trabalho por sexo e por idade; divisão social combinando a sazonalidade - inverno e verão - e divisão 
técnica do trabalho coletivo, como por exemplo, na fabricação de farinha. A produção é sobretudo potencializada pelas complementações estabele-
cidas entre homens e mulheres. O desenvolvimento do sistema agro-florestal praticado pelos produtores do Trombetas e outros grupos da Amazônia 
freqüentemente denominados ribeirinhos ou extrativistas requer uma polivalência de conhecimentos e de habilidades.  

2.4 Escravos Fugitivos no Baixo e Médio Amazonas
Até finais do século XVIII a entrada de escravos no Baixo Amazonas, mesmo que pouco regular, havia sentado bases da organização do trabalho 

escravo nas plantações, nas atividades domésticas e de serviços nas vilas. As reações à escravidão - e uma das formas adotadas foi a fuga de escravos 
para os quilombos - tornaram-se a forma mais expressiva das contradições da sociedade escravista. 

Esse lapso foi decisivo à ruptura de uma parcela dos escravos com as relações escravistas e para construção de um mundo de liberdade, em con-
dições de relativo isolamento, garantido por longos deslocamentos que os afastaram da ameaça de um novo cativeiro. Foi nesse momento estratégico 
que descobriram e ocuparam as cachoeiras do Curuá, Trombetas e Erepecuru (ou Cuminá). 

Os escravos do Baixo Amazonas iniciaram com a subida às cachoeiras26 ou a internação em lagos, menos transitados pelas canoas, igarités e 
barcos de comerciantes, sesmeiros, religiosos e viajantes, a invenção de sua liberdade. A memória dos seus descendentes retém com clareza a situa-
ção dos seus antepassados que corridos da escravidão, vindos de Alenquer, de Óbidos e de Santarém, romperam com o regime de trabalho escravo. 

O recurso à fuga e a procura de uma existência livre como estratégia dos escravos, encontraram no rio Trombetas, condições naturais favoráveis 
à realização dessa experiência. Representam esses quilombos do Trombetas o maior espaço físico conquistado e controlado por escravos fugitivos, 
homens livres pobres e por índios destribalizados no Estado do Grão-Pará e, posteriormente, na Província.

Os regatões, entre eles, foram alvo de inúmeras disposições no sentido de coagir trocas com os fugitivos. O objetivo principal foi afastar as ame-
aças que o comportamento rebelde representava para a ordem escravista. A seqüência dos processos de fuga, a formação de quilombos e as ações de 
repressão são importantes para entender o grau de instabilidade da ordem escravista. 

A formação desses agrupamentos no Baixo Amazonas e a introdução de escravos africanos, coincide com os primeiros anos de expansão da 
cultura do cacau. A fuga teve inicialmente uma direção: as cachoeiras do rio Curuá. Os dados de população escrava indicam a importância dos plan-
teis de Alenquer, Óbidos e Santarém. A memória fragmentada das fugas pela terceira e quarta geração de quilombolas fixa em Alenquer o lugar de 
procedência dos escravos corridos da escravidão. Pode inferir-se que Alenquer foi uma passagem obrigatória e que, mesmo depois de assegurado o 
controle e até o desmoronamento dos quilombos do rio Curuá, persistiu na consciência coletiva.

Nos anos 1820, a fuga de escravos inaugura formas coletivas, portanto diferentes, do rompimento individualizado com o senhor de escravos. 
Assim, inscreve-se num contexto político de lutas internas e de forças que traziam conteúdos ideológicos emancipacionistas no Pará. Por volta de 
1822 as fugas de escravos intensificaram-se nas vizinhanças de Belém e registra-se o aumento de quilombos na ilha de Mosqueiro, no distrito de 
Barcarena, na ilha das Onças, nas margens dos rios Guamá e Capim e no distrito de Cametá. Esse último atraiu a atenção das autoridades pelo caráter 
político dos agrupamentos de escravos. 

O período posterior à Independência revela significativas perturbações da ordem política, no qual entraram em jogo confrontos partidários en-

26 Esse sistema de cachoeiras foi descrito de forma detalhada por Derby (1898) e Coudreau (1899).
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tre reinóis e nativos, assumindo a forma de uma luta de descolonização donde emergia, aparentemente em segundo plano, o conflito entre escravos 
e senhores.

O movimento em Cametá contra a Junta Governativa que assume o poder em 1822 repercute no Baixo Amazonas. Óbidos recusa o escrivão 
nomeado para o cargo por parte da Câmara, suscitando o começo de manifestações que vêm juntar-se à onda do movimento de Cametá. A ameaça 
de grupos armados respondida pela Câmara e pelo comandante militar de Santarém solicitando auxílio dos obidenses diante iminente situação de 
ocupação de Alenquer pelos rebeldes.

Nos primeiros anos do século XX, iniciam-se as ações de registro de títulos de posses, de arrendamento, de compra e venda de terras que até 
então havia estado sob controle dos quilombolas. Desta intrusamento jurídico partem mudanças e tensões no modo de produzir dos quilombolas e 
das formas de sua reprodução. Tal regime de propriedade deu origem à invisibilidade expropriadora sobre o território, pois com isto foram retalhados 
espaços reservados por grupos familiares para organizar atividades econômicas, identificar lugares de manifestação da religiosidade, de cemitérios 
ou dedicados ao lazer. Assim, começa um processo que configura sérias ameaças e conflitos, significando a desterritorialização dos quilombolas, 
apoiada em instrumentos legais.

ZEE Volume 1.indd   43 03/12/2010   16:48:35



ZEE Volume 1.indd   44 03/12/2010   16:48:35



C A P Í T U L O  3

Gilberto de Miranda Rocha

Aspectos demográficos do estado do Pará: 
crescimento, distribuição da população e migração

ZEE Volume 1.indd   45 03/12/2010   16:48:36



46 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 1

3 - ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DO ESTADO DO PARÁ: CRESCIMENTO, 
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO E MIGRAÇÃO

Gilberto de Miranda Rocha

O presente texto trata dos aspectos demográficos do Estado do Pará, em especial da região de integração do Baixo Amazonas e da área leste 
do Estado, das regiões de integração e de seus municípios integrantes. As informações populacionais foram baseadas nos censos demográficos e 
nas contagens populacionais de 1996 e 2007 realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Também é possível encontrar as 
estimativas dos anos de 1996, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 somente para os municípios.

3.1 Tamanho, Ritmo de Crescimento e Distribuição da População
No período entre 1970 e 2000, a população da região amazônica27 quase triplicou, evoluindo de, aproximadamente, 7,3 para 21 milhões de 

habitantes. Em termos percentuais, passou a representar de 7,8 % em 1970 a 12,4% em 2000 do total da população brasileira. O Estado do Pará 
concentra cerca de quase 30% da população total da Amazônia Legal (29,41%). Segundo estudo realizado pela Sudam/Pnud em 2001, a distribuição 
da população entre os estados mantém o seu perfil concentrador, embora mais atenuado. Ressalta-se, todavia, que o Estado do Maranhão vem decli-
nando a sua participação relativa, passando de 41,60% em 1970, para 26,84% em 2000, o que reafirma a característica do Maranhão como estado de 
emigração. Em oposição, os Estados de Mato Grosso, Rondônia e Amapá, embora ainda detenham reduzida participação no contingente populacional 
total, ampliaram de forma significativa, despontando, dessa forma, como novas áreas de atração populacional (SUDAM; PNUD, 2001).

O aumento da população regional deve-se essencialmente às elevadas taxas anuais de crescimento populacional associado ao crescimento 
vegetativo e as migrações. O tamanho, a evolução da população e a sua distribuição, nas três últimas décadas, devem-se à intensificação dos fluxos 
migratórios inter-regionais. O ritmo de crescimento, todavia, tem sido diferenciado ao longo do período considerado. 

Observa-se que, muito embora as taxas de crescimento tenham sido elevadas e superiores à média nacional, elas se mostram oscilantes, entre 
comportamentos ascendentes e descendentes ao longo das últimas décadas – 4,02% em 1980/91 e 2,26%, em 1991/2000, conforme gráfico abaixo.

Gráfico 1: Taxas de crescimento populacional da Região Amazônica por situação de domicílio e do Brasil (1940-2000)

Os dados demográficos entre 1940 e 2000, atestam a tendência de ampliação da concentração populacional urbana. Conforme podemos 
observar no Gráfico 01, desde a década de 1970 a concentração populacional nas cidades tem se apresentado superior à população rural. Entre 1996 
e 2000 o crescimento da população urbana foi da ordem de 5,80%. A população rural, no entanto, mostra-se declinante com crescimento negativo 
no mesmo período.

27 A Lei n.° 1.806 define como Amazônia Legal a somatória dos seguintes territórios: (1) totalidade dos Estados do Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre; (2) W do meridiano 44° no Estado do Maranhão; (3) N 
do Paralelo 13° no Estado de Goiás; e (40 N do Paralelo 16°, e do Estado de Mato Grosso. Com o desmembramento do Estado de Mato Grosso em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, próximo ao paralelo 16°, e do Estado de 
Goiás em Tocantins e Goiás próximo ao paralelo 13°, costuma-se considerar a totalidade dos territórios dos Estados de Mato Grosso e Tocantins como parte da Amazônia legal.
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Segundo dados do último censo demográfico (2000), 68,15% da população regional se concentram nas cidades e/ou vilas.28 As cidades tem 
exercido importante papel nos processos recentes de povoamento. Para a geógrafa Bertha Becker, dado o perfil urbano assumido pela expansão do 
povoamento regional nas últimas décadas, a Amazônia constituiu-se uma verdadeira selva urbanizada. Essa tendência manifesta-se em quase todas 
as Unidades Federadas que compõem a região amazônica, e principalmente no Estado do Pará.

No Estado do Pará vivem, segundo o último censo demográfico (2000), cerca de 6.192.307 habitantes. Segundo estimativas populacionais 
de 2006, o Estado do Pará apresenta população de cerca de 7.110.465 habitantes. A contagem populacional de 2007 atestou uma população de 
7.065.573. A taxa geométrica de crescimento da população total do estado está em torno de 2,26%, bem acima da média de crescimento nacional 
que está abaixo de 1,50%.

                                                      Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000. 

 
A estrutura da população, expressa na pirâmide a seguir tem um composição em termos de sexo e faixa etária apresenta distribuição irregular, 

tipicamente de uma unidade territorial de característica de subdesenvolvida. Uma base larga representando um número expressivo de população 
jovem. No primeiro caso, no que diz respeito a estrutura sexual, a maioria da população é constituída de homens, 3.588.623. Do total, as mulheres 
representam 3.476.950. Uma diferença de mais de 180.000 habitantes. Em termos de faixa etária, a população do estado do Pará é jovem, concen-
trando-se na faixa de 7 a 24 anos. A população de jovens da faixa de 7 a 14 anos tem diminuído nos últimos dez anos. Isso atesta, provavelmente, al-
teração na taxa de natalidade e na fecundidade. No entanto, há expressividade da população na faixa de 25 a 59 anos: cerca de 2.599.558 habitantes. 

  
Gráfico 3: Estrutura relativa da população, por sexo e grupos de idade – Pará – 2000

                                                       Fonte: Dados sistematizados a partir do censo IBGE-2000.

28  No Brasil, a metodologia oficial de cálculo do grau de urbanização depende do critério político – administrativo. A vigente definição de “cidade” é obra de definição do governo de Getúlio Vargas, Estado Novo. Foi o Decreto-
Lei n.° 311, que transformou todas as sedes municipais existentes em cidades, independentemente de suas características estruturais e funcionais. A definição de cidade no Brasil é dada por critério político-administrativo 
(ver mais detalhes no item Espaço Urbano).
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No que concerne a população senil, ela é ainda pouco numerosa no estado do Pará (ver indicadores demográficos a seguir).

Tabela 2: Indicadores demográficos do Pará 1998-2007

 

A população do Estado do Pará em sua maioria vive em cidades: 4.720,648 são habitantes urbanos, ou seja, mais de 70% da população total do 
estado. Nas tabelas a seguir, observamos o tamanho da população do estado do Pará, segundo os Censos Demográficos de 1970 a 2000 para os 143 
municípios que compõem o estado do Pará.

Tabela 3: População urbana e rural do Estado do Pará (1970 – 2000)

                                                   Fonte: Censos demográficos – IBGE, 1991 e 2000.

Tabela 4: População dos Municípios do Estado do Pará

 

                                                 Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 1950,1960,1970,1980,1991 e 2000.
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A população do Estado teve um incremento de 30% no período entre 1991 a 2000, apresentando uma taxa de crescimento médio de 2,26% ao 
ano. O acréscimo mais significativo refere-se à população urbana, que passou de 2,59 milhões em 1991, para 4,11 milhões em 2000, com uma taxa 
média de crescimento anual de 4,71%. A população rural, em contrapartida, sofreu um decréscimo de 2,35 milhões, em 1991 para 2,07 milhões de 
habitantes em 2000, conforme gráfico abaixo.

                                         Fonte: IBGE, Contagem População, 2007.Censos Demográficos, 1950,1960,1970,1980,1991 e 2000.

De fato, o intenso processo de urbanização constitui o traço mais marcante da dinâmica populacional recente. Entre 1991 e 1996, a composição 
populacional rural/urbana mantinha-se mais ou menos equilibrada, em torno de 50%.  No entanto, em 2000, o contingente demográfico urbano 
passa a constituir 66,44% da população total. Na contagem populacional de 2007, 70,05% da população vivem em cidades. Há a tendência em 
ampliar a concentração seja pelo crescimento da população das cidades já existentes seja pelo surgimento de novas cidades. No campo, vivem cerca 
de menos de 30%.

                                 Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 1950,1960,1970,1980,1991 e 2000.

 
Se, cerca de 70% da população do Estado do Pará vivem em cidades, a maioria delas (número de cidades) concentram população na faixa de 

10.000 a 50.000 habitantes. Nessa faixa estão muitas das novas cidades do estado do Pará, como Breu Branco, Novo Repartimento, Goianésia, Eldora-
do de Carajás, Ourilândia do Norte, Uruará, Medicilândia. É, preciso, no entanto enfatizar que entre 1950 e 2000, ocorreu substancial redistribuição da 
população do estado: houve um crescimento do número de cidades entre 50.000 e 100.000 habitantes, diminuindo o peso da concentração na região 
metropolitana. Podemos destacar nessa faixa, as cidades de Altamira, no Xingu e Itaituba na Região de Integração do Tapajós. Tucuruí, na região do 
Lago de Tucuruí; Paragominas, na Região do Rio Capim. Parauapebas em Carajás e Redenção na Região de Integração do Araguaia (tabela 5).
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Se, cerca de 70% da população do Estado do Pará vivem em cidades, a maioria delas 
(número de cidades) concentram população na faixa de 10.000 a 50.000 habitantes. Nessa 
faixa estão muitas das novas cidades do estado do Pará, como Breu Branco, Novo 
Repartimento, Goianésia, Eldorado de Carajás, Ourilândia do Norte, Uruará, Medicilândia. É, 
preciso, no entanto enfatizar que entre 1950 e 2000, ocorreu substancial redistribuição da 
população do estado: houve um crescimento do número de cidades entre 50.000 e 100.000 
habitantes, diminuindo o peso da concentração na região metropolitana. Podemos destacar 
nessa faixa, as cidades de Altamira, no Xingu e Itaituba na Região de Integração do Tapajós. 
Tucuruí, na região do Lago de Tucuruí; Paragominas, na Região do Rio Capim. Parauapebas 
em Carajás e Redenção na Região de Integração do Araguaia (tabela 5). 
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Tabela 5: Números de Municípios do Estado do Pará

                                   Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 1950, 1960,1970,1980,1991 e 2000

A distribuição do efetivo demográfico em termos geográficos é também bastante desigual, com 58% da população concentrada em apenas 
duas mesorregiões – Metropolitana e Nordeste – dos quais aproximadamente 34% radicados na primeira. Nas mesorregiões que reúnem municípios 
de menor porte populacional (Sudoeste do Pará e Marajó), observa-se a predominância da população rural; já os municípios de maior porte popula-
cional são também os mais urbanizados.

No estado do Pará, internamente, a maioria da população está concentrada em municípios com população acima de 50.000 habitantes, con-
siderando o censo demográfico do IBGE de 2000. Entre 50.000 e mais de 500.000 habitantes, observa-se maior concentração na faixa de 50.000 a 
mais de 100.000 habitantes. Hoje, pode-se dizer que há uma melhor distribuição da população no território estadual. Acentua-se o papel das cidades 
médias do estado do Pará entre 60.000 e 100.000 habitantes e de Ananindeua, Santarém e Marabá como principais cidades depois de Belém. A dis-
tribuição do efetivo demográfico em termos geográficos é também bastante desigual, com 34% da população concentrada na região Metropolitana.

As regiões do Baixo Amazonas e Tocantins são mais populosas depois da Metropolitana. Concentram, cada uma, aproximadamente 650.000, 
habitantes. Juntas apresentam significativa representatividade do contexto estadual. Tapajós e Xingu são as regiões menos populosas, seguida das 
regiões do Marajó e Araguaia. De longe, a região metropolitana apresenta a maior densidade demográfica, cerca de 1.147,11 habitantes por quilô-
metro quadrado. As regiões do Xingu e Tapajós são também as regiões de menor densidade populacional.

Tabela 6: Distribuição da população e Densidade Demográfica do Estado do Pará e Regiões de Integração, 2006

                                            Fonte: Estimativas populacionais – IBGE, 2006.

Em termos de ritmo de crescimento populacional, no entanto, ao considerar a escala das regiões de integração e a escala municipal esse com-
portamento regional e estadual tem sido diferenciado em termos de tendência, isto é, não há uniformidade nas tendências de ritmo de crescimento 
populacional na escala local e muito menos no concernente à concentração populacional urbana e o declínio da rural. As classes de tamanho da taxa 
média geométrica de crescimento anual da população residente na região variam desde um comportamento demográfico negativo (municípios 
que apresentam perda populacional), municípios com ritmo lento entre 0% a 1,5%, municípios com ritmo entre 1,5% a 3% a municípios com ritmo 
acelerado acima de 3% ao ano.

3.2 Migrações
Um aspecto a destacar quanto ao crescimento demográfico e ao processo de povoamento e ocupação do espaço do estado do Pará refere-se ao 

componente migração. A migração aqui entendida como mobilidade do trabalho, teve papel relevante na conformação do processo de povoamento 
e distribuição da população e na definição do atual perfil demográfico da Região.
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É preciso considerar a importância da migração na configuração espacial regional: a formação sócio-espacial da área se estabeleceu basica-
mente fundada no povoamento alicerçado nos fluxos migratórios inter-regionais. Apesar da indisponibilidade de dados mais recentes que permitam 
uma avaliação mais precisa do movimento migratório para a região, sustenta-se que ela continua a exercer papel de destaque na dinâmica demo-
gráfica regional. 

Embora com ritmo reduzido e com participação ativa de fluxos concorrentes de caráter intra-regional, a migração continua a ser fator espon-
tâneo e induzido de ocupação do território e de produção de novos espaços. O binômio mobilidade espacial da população e urbanização é um dos 
mais dolorosos aspectos do processo de ocupação regional, uma vez que as cidades não têm produzido condições infra-estruturais de absorção dos 
migrantes. 

O Estado do Pará, por força dos fluxos migratórios, tem alterado o seu perfil demográfico. Segundo o Censo demográfico 2000, 17% da popu-
lação total residente no Estado do Pará eram de não naturais. A população residente não-natural saltou de 900.639 pessoas para 1.046.154. Ainda 
segundo o referido censo, houve uma redução do saldo migratório positivo (ver mapa 1). 

3.3 Região de Integração Metropolitana
Na Amazônia, a questão urbana torna-se cada vez mais relevante no contexto da agenda ambiental. A importância das cidades se associa dire-

tamente ao acelerado processo de urbanização do espaço regional. As estatísticas demográficas atestam a ampliação da concentração populacional 
urbana e da multiplicação do número de cidades na região. Do total da população do estado do Pará, 7.321.493 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2007), nada menos que 70,05% vivem em áreas urbanas. Esse processo de urbanização regional, tem colocado desa-
fios no que diz respeito a sustentabilidade das nossas cidades. Apesar do urbano na Amazônia se expressar de forma múltipla, pode-se dizer que, 
genericamente, as cidades estão na espreita de sua produção. Precariedade das condições de existência urbana (habitação, saneamento, etc.) é regra 
e, não exceção. 

Neste trabalho a Região Metropolitana de Belém (RMB) constitui nosso espaço de reflexão. Ainda que a sociedade demande, não se pretende 
abordar essa questão em todos os seus aspectos e variáveis. O objetivo do presente artigo é refletir sobre a importância dessa região no contexto da 
dinâmica demográfica do Estado do Pará. 

Concentração populacional urbana e metropolitana
Ao abrigar cerca de 2.046.843 habitantes segundo a última contagem populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2007), 

distribuídos entre cinco municípios29, a Região Metropolitana de Belém é a região de integração mais populosa do estado do Pará. Com um ritmo de 
crescimento populacional acima de 2,5% ao ano, a maioria dos municípios da RMB apresenta um alto grau de urbanização: Belém (99,35), Ananin-
deua (99,76) e Marituba (87,16) são os mais expressivos.

29  Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara são os municípios que compõem a Região Metropolitana de Belém.
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O Gráfico 6 demonstra a evolução da população urbana e rural na Região Metropolitana de Belém. Até 1996, ainda que a população urbana 
fosse superior, em muito a população rural, o ritmo de crescimento era positivo. 

A partir dessa data, 1996, meados da década de 1990, ocorre um acelerado processo de crescimento urbano e queda do ritmo de crescimento 
da população rural. Além da concentração populacional urbana, a verticalização (OLIVERA, 1991) e a periferização urbana (TRINDADE JR., 1998) 
são expressões mais recentes desse crescimento e expansão urbana. A verticalização remonta a década de 1960. Esse processo foi responsável pelo 
adensamento de construções nas áreas de terraços (terras altas) e pela sua expansão na medida em que se ampliava a melhoria dos equipamentos 
urbanos nos bairros de classe média e alta.

Gráfico 6: Evolução da população urbana e rural para Região Metropolitana de Belém

                                                    Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1970, 1980, 1991, 1996, 2000, 2007).

A periferização urbana, por sua vez, inicia com a ocupação das planícies de inundação do sítio urbano de Belém – as baixadas – e toma corpo 
por meio da ultrapassagem do cinturão institucional e se expande pelos espaços urbanos e territoriais dos municípios de Belém, Ananindeua e Ma-
rituba.

Esses processos definiram a estrutura urbana e metropolitana da grande Belém ao longo do tempo. Todavia, há que considerar que as áreas de 
baixadas e terras altas passam igualmente por processos recentes de redefinição, de forma que, a urbanização se intensifica atualmente. De maneira 
irregular e diferenciada o espaço urbano de Belém se verticaliza e se espraia (multiplicam-se conjuntos habitacionais paralelamente a áreas de ocu-
pação que se estendem até os municípios de Marituba e de Benevides). A Tabela 7 demonstra o grau de urbanização da região metropolitana desde 
a década de 1970.

Tabela 7: Taxa de Urbanização para os Municípios da Região Metropolitana de Belém (1970 –2007)

                                      Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1970, 1980, 1991, 2000, 2007) - Elaboração e cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

• Belém do Pará: crescimento populacional e urbanização
A construção do espaço urbano de Belém remonta aos primordios da colonização portuguesa e ao longo dos séculos teve o seu crescimento 

condicionado pelo papel que a ciade desempenhava no constexto das relações econômicas que se estabeleciam entre a região amazônica brasileira 
e a metrópole portuguesa e o mercado mundial. Na medida em que abrigava em seu interior funções que lhes conferia a condição de cidade primaz, 
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sede administrativa e política, concentrava a maioria das casas bancárias e o comércio, a cidade reconheceu crecimento urbano. Desde a sua funda-
ção, em 1616, sob um promotório rochoso, fragmento de terraço, até o início do século XXI, Belém teve várias fases30: 

1) a ocupação inicial: remonta o período colonial e se caracteriza pela ocupação que deu origem a cidade velha e a campina.
2) a ocupação das terras altas: na linguagem da geomorfologia urbana é a fase que caracteriza a ocupação dos interflúvios e terraços que 

definem as áreas com terrenos entre 08 a 13 metros do sítio urbano de Belém.
3) periferização das baixadas; As planícies de inundação do sítio urbano de Belém têm ocupação vinculada a pressão populacional exercida 

pela concentração e valorização das áreas “altas”. Normalmente são terrenos jovens do ponto de vista geológico e de baixa altitude (-5 metros acima 
do nível do mar). Em parte saneadas reconhecem processo de valorização desde a última década.

4) a ultrapassagem do cinturão institucional; esse cinturão característico nas imediações da peimeira legua patrimonial exerceu um papel im-
portante no direcionamento da ocupação das baixadas. Hoje, esses espaços passam por redefinição institucional e de abertuda face as necessidades 
de organização urbana.

5) a verticalização e, mais recentemente, desde a década de 1960 que esse processo se iniciou. É resonsável pelo adensamento de construções 
nas áreas de terraços (terras altas) e se expande na medida que se amplia a melhoria dos equipamentos urbanos nos bairros de classe média e alta.

6) a periferização urbana. Esse processo é reconhecido através da ultrapassagem do cinturão institucional e se expande pelos espaços urbanos 
e territoriais dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

Esses grandes traçados da construção de Belém definiram a estrutura urbana da cidade ao longo do tempo. Consideraremos aqui, especifica-
mente, os períodos mais recentes. Todavia, há que considerar que as áreas de baixadas e terras altas passam igualmente por processos recentes de 
redefinição, de formas que, a urbanização se intensifica atualmente. De maneira irregular e diferenciada o espaço urbano de Belém se verticaliza e se 
espraia (multiplica-se conjuntos habitacionais paralelamente a áreas de ocupação que se estendem até os municípios de Marituba e de Benevides). 
O gráfico a seguir demonstra o crescimento da população da região metropolitana desde a década de 1970.

                                                   Fonte: Censos demográficos – IBGE, 1991 e 2000. Contagem Populacional, 2007.

Pode-se afirmar que, nos 30 a 40 últimos anos o espaço metropolitano de Belém abrigou novos assentamentos urbanos. Áreas de ocupação 
expontâneas (conjuntos habitacionais inconclusos e áreas de invasão) ao longo das rodovias Augusto Montenegro, Arthur Bernardes e Perimentral, 
além das áreas margenates conjuntos habitacionais de Icoaraci, Ananindeua e Marituba. Normalmente são ausentes os serviços básicos (água, ele-
tricidade, arruamento, saneamento, escolas, postos de saúde, etc.). 

Em 1996, constata-se a existência de 180 assentamentos informais dos quais 22,20% referem-se a ocupações de baixadas e 87,80% a áreas de 
ocupação denominadas de loteamentos irregulares. Cerca de 89 mil pessoas moravam em áreas de baixada e 271 mil em áreas de ocupação. Alguns 
destes assentamentos encontram-se em áreas consideradas de risco ou de proteção ambiental. Do total de 136 assentamentos localizados em áreas 
desse tipo, 16 estão em faixas de domínio de linhas de transmissão de energia elétrica (18.335 domicílios); 112 em áreas insalubres (lixões/alagados) 
somando 59.685 domicílios; cinco assentamentos em áreas de proteção ambiental (2.420 domicílios); um em área de preservação permanente de 
manancial (380 famílias); e dois em áreas situadas nas proximidades da pista do Aeroporto Internacional de Val de Cães (1.190 domicílios).Segundo 
dados oficiais (Codem,2000), as ocupações acolhem cerca de 120 mil famílias concentrados em 19 dos 45 bairros da cidade.31

30  Consultar a respeito: Penteado, A.R. Belém: estudos de geografia urbana. Edufpa, Belém, 1980. Trindae Jr,S.C. Belém: A cidade dispersa. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 1998.
31  COEHRE. Centro pelo Dideito de Moradia contra despejos. Conflitos urbano-amabientais em capitais amazonicas. Boa Vista, Belém, Macapá e Manaus.Brasilia, 2006.
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Mapa 2: Região Metropolitana de Belém.

                                                                Fonte: Belém sustentável, Imazon, 2007.

Esse processo de expansão urbanização precária pode ser constatada através dos dados demográficos. Se observarmos os dados da tabela 8, 
podemos verificar que o ritmo de crescimento dos municípios que compõem a RMB é diferenciado. Considerando o período entre 2000 e 2007, Belém 
teve um crecimento da ordem de 1,30% ao ano. Bem abaixo da média do estado do Pará e próximo da média nacional. Anaindeua, Benevides e Mari-
tuba tiveram crescimento acima de 2,5% ao ano. Benevides, inclusive acima de 3,0% ao ano. Em Santa Bárbara, a população rural é ainda superior a 
urbana. O grau de urbanização é de 30,76%. Em Benevides, o grau de urbanização ainda é baixo, em torno de 53%. Em Belém, 99,35%, Ananindeua, 
99,76% e Marituba, o grau de urbanização está em 87,16%. A seguir, tabela síntese dos dados demográficos da Região Metropolitana de Belém.

Tabela 8 - População Residente por Situação Rural e Urbana para Municípios da Região Metropolitana de Belém

                                         Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1970 a 2000. Contagem Populacional, 2007.
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• Considerações Finais
A importância da análise do crescimento urbano e metropolitano de Belém no contexto da dinâmica populacional do estado do Pará tem em 

vista ressaltar a urbanização como expressão da estruturação espacial do espaço amazônico. As ações públicas no sentido de criar as condições gerais 
para a apropriação do espaço regional têm estimulado um novo processo de povoamento em que as cidades desempenham papel fundamental na 
organização do território.

 Não se pode negar, por meio dos critérios oficiais, que mais de 70% da população do estado do Pará – estado que concetra em seu território 
mais de 30% da população regional – vivem em cidades. Internamente existe distribuição mais equitativa da população com número significativo 
de cidades com população acima de oitenta mil habitantes (Altamira, Itaituba, Tucuruí, Redenção, Marituba, Abaetetuba,Parauapebas e outras). 
Ananindeua desponta como a segunda cidade com população superior a quatorcentos mil habitantes. Santarém e Marabá acima de duzentos mil 
habitantes. Belém alcançou a cifra de 1.414.000 habitantes. O espaço metropolitano já agrega mais de dois milhões de habitantes.

Belém e a Região Metropoltana (RMB) têm se edefinido ao longo dos últimos 30 a 40 anos. Processos de verticalização e periferização dife-
renciam o espaço urbano e metropolitano. Em termos de ritmo de crescimento, Belém, reconhece declínio. Ananindeua, Marituba e Benevides se 
afirmam como periferia. O ritmo de crescimento e o grau de urbanização, em geral elevado, expressa o crescimento urbano galopante.

Através da análise dos dados e informações estatísticas, foi observado o papel de Belém no contexto da dinâmica demográfica estadual. Em-
bora constitua o espaço mais adensado demograficamente, a redistribuição da população regional e estadual com a emergência de novas cidades, 
relativisa-se. 

3.4 Região de Integração do Araguaia
A Região de Integração do Araguaia é composta pelos municípios de Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, 

Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D´Arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félixo do Xingu, 
Sapucaia, Tucumã e Xinguara apresenta uma população total de 415.693 habitantes segundo a contagem populacional de 2007. Corresponde a uma 
das áreas de recente processo de povoamento. 

Muito embora, o povoamento já tenha iniciado através do Araguaia, a ocupação do território do Sul do Estado do Pará remonta a marcha para 
o Oeste na primeira metade do século XX e as políticas recentes da década de 1970 de expansão da fronteira agrícola e de implantação de pólos agro-
pecuários na mesma década. Além desses vetores de ocupação recente do espaço, destacamos a colonização privada como o de Tucumã e o garimpo, 
principalmente em Cumaru do Norte e Orilândia do Norte. 

                                                               FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000; Contagem Populacional 1996 e 2007
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Tabela 9: População residente na região de integração do Araguaia entre 1970 e 2007.

FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000; Contagem Populacional 1996 e 2007  
- (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

Em termos da sua distribuição interna, os municípios de Redenção, São Félix do Xingu e de Conceição do Araguaia, juntos somam cerca de 
quase 170.000 habitantes.  Em números absolutos e relativos, Santana do Araguaia é o quarto município em tamanho populacional, com 49.053 
habitantes seguido de Xinguara com 48.150. O município de Bannach é o que apresenta menor contingente populacional (3.812).
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Tabela 10: Taxa de crescimento anual da população residente nos municípios da região do Araguaia (2000-2007)

    FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000
   Contagem Populacional 1996 e 2007
    (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE
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Na região de integração do Araguaia, entre 2000 e 2007,a taxa geométrica de crescimento da população foi de 2,62%. Um ritmo de crescimen-
to elevado em relação a média nacional. Alguns municípios tem se destacado. Cumaru do Norte, Santa do Araguaia e Santa Maria das Barreiras, por 
exemplo apresentam ritmos galopantes em relação aos demais municípios. 7,23, 5,81, 4,86 respectivamente. Esse ritmo se associa aos novos projetos 
de exploração mineral e a expansão de fronteiras agrícolas no sul do estado do Pará e da região. A taxa geométrica anual de crescimento populacional 
dos municípios de Bannach (0,40), Conceição do Araguaia (0,53), Ourilândia do Norte (0,59) e Redenção (0,26) foram inferiores, em muito, à média 
do Estado do Pará, apresentando comportamento demográfico lento, inclusive com tendências a estabilidade populacional. 

 
Tabela 11 : Taxa de Urbanização para os Municípios da Região do Araguaia (1970 –2007)

          FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
          Contagem Populacional 1996 e 2007 - (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

 É preciso porém considerar que as taxas de crescimento populacional urbana foram positivas em quase todos os municípios integrantes da 
região do Araguaia (2,82). Em geral, pode-se reafirmar a tendência de concentração populacional urbana. Esse fato também tem importância funda-
mental. Dos quatorze municípios integrantes da região do Araguaia, nove apresentam taxa de urbanização superior a 50%. As taxas de urbanização 
de Redenção (94,48), Tucumã (77,58), Xinguara (70,76), atestam esse fato.

Gráfico 9: Evolução da população urbana da região do Araguaia

                    Fonte: IBGE- Censo Demográfico, 1970, 1980, 1991, 1996 e 2000. Contagem da Populacional, 2007

A população urbana da área de estudo alcançou cerca de 252.925 habitantes. Desde 1991, ultrapassou a população rural rearfirmando as 
tendências de ritmo de crescimento da população urbana e a urbanização. A população rural, entretanto, apesar de está crescendo em um ritmo 
de 2,30% ao ano, atesta a diminuição da população do campo, em 2007, ficando em torno de 162.768 habitantes. Em geral, a população rural está 
localizada nas margens das estradas vicinais, ao longo da PA–150 e da PA–279 e nas margens do rio Araguaia.

O perfil demográfico do Araguaia, pode ser igualmente expresso pela estrutura e composição da população: trata-se de uma população jovem, 
na faixa entre 4 e 24 anos e um número maior da população masculina.
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                                                                         FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
                                                                                        Contagem Populacional 1996 e 2007
                                                                                        (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

3.5 Região de Integração do Baixo Amazonas
A Região de Integração do Baixo Amazonas é composta pelos municípios de Alenquer, Almerim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, 

Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa apresenta uma população total de 639.946 habitantes segundo a contagem populacional de 
2007. Corresponde a uma das áreas de ocupação mais antiga do estado. Trata-se de municípios cujas sedes municipais remontam o período colonial, 
a estratégias de ocupação portuguesa do Vale do Amazonas por meio de fortificações. Seu desenvolvimento, ao longo do século XIX e inicio do século 
XX se associou a economia da borracha. No século XX, suas principais atividades incluem a pesca, a juta e o gado, além de mais recentemente, a partir 
da década de 1970, à mineração com o Pólo Trombetas e projetos Juruti e a celulose em Almeirim.

Gráfico 11: População residente na região de integração do Baixo Amazonas no período entre 1970 e 2007. 

 

FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
              Contagem Populacional 1996 e 2007
              (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

 

Em termos da sua distribuição interna, quase 31,65% da população total da região de integração do Xingu se concentra no município de Alta-
mira. Os municípios de Medicilândia e Pacajá concentram, juntos, aproximadamente 20% da população. Em números absolutos e relativos, Pacajá é 
o segundo município em tamanho populacional, 13,32%, seguido de Uruará com 11,40%. O município de Vitória do Xingu é o que apresenta menor 
contingente populacional (3,21%).
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Tabela 12: Tamanho, taxa de crescimento anual da população residente nos municípios 
da região do Baixo Amazonas (2000-2007)

              FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000
                             Contagem Populacional 1996 e 2007
                             (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

Na última década, entre 2000 e 2007, a taxa média geométrica de crescimento anual da população residente do Estado do Pará foi de 1,67% 
ao ano. Na região de integração do Baixo Amazonas, no mesmo período, foi de 0,91%. Um ritmo de crescimento inclusive abaixo da média nacional. 
Entretanto, a que considerar o fato de que internamente os municípios apresentam comportamentos diferenciados. Terra Santa e Faro, por exemplo 
apresentam ritmos galopantes em relação aos demais municípios. 8,02 e 7,01% respectivamente. Esse ritmo se associa aos novos projetos de ex-
ploração mineral na região. A taxa geométrica anual de crescimento populacional dos municípios de Prainha (0,40), Óbidos (0,08) e Monte Alegre 
(0,00) foram inferiores, em muito, à média do Estado do Pará, apresentando comportamento demográfico lento, inclusive com tendências de perda 
de população. O município de Curuá, (3,27) apresentou uma das mais altas taxas de crescimento populacional também da região do Baixo Ama-
zonas, provavelmente em função de seu recente processo de emancipação político - administrativa. Em geral, os demais municípios apresentaram 
crescimento positivo muito embora lento. 
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 É preciso porém considerar que as taxas de crescimento populacional urbano foram positivas em todos os municípios integrantes da região 
do Baixo Amazonas (3,01). Em geral, pode-se reafirmar a tendência de concentração populacional urbana. Todos os onze municípios integrantes da 
região,apresentam tendências de êxodo rural e de acentuada urbanização. Faro e Terra Santa, têm destaque ainda por apresentar ritmo de crescimen-
to urbano superior a 12% ao ano. Esse fato também tem importância fundamental. Dos onze municípios integrantes da região do Baixo Amazonas, 
sete apresentam taxa de urbanização superior a 50%. As taxas de urbanização de Santarém (88,47), Terra Santa (69,01), Alemrim (61,43) e Oriximiná 
(61,96) são representativas.

 Como um todo, a população urbana da área de estudo abrange o dobro do total dos habitantes residentes, isto é, 428.561 habitantes. As 
tendências de ritmo de crescimento da população urbana e a urbanização, atestam a diminuição da população do campo, em 2007, em torno de 
211.385 habitantes. Em geral, a população rural está localizada nas margens do rio Amazonas, Paru e Trombetas e ao longo da principal rodovia de 
integração regional que é a PA – 275. Essa distribuição apresenta diferença fundamental no padrão de povoamento, nas margens dos rios e na rodo-
via e estradas vicinais. Diferença essa que representa no sentido do uso do território e na formação da população habitante (ribeirinhos e migrantes).

Gráfico 12: Evolução da população urbana da região do Baixo Amazonas

Fonte: IBGE- Censo Demográfico, 1970, 1980, 1991, 1996 e 2000. Contagem da Populacional, 2007

Contudo, cabe destacar que mais da metade da população urbana de 274.285 reside em apenas uma sede municipal, Santarém, que é a cidade 
mais populosa da área de estudo. Monte Alegre, Alenquer e Oriximiná são as cidades mais populosas da área. Todas com população entre 50.000 e 
62.000 habitantes. Este caráter concentrado da população urbana de Santarém acentua o papel que a cidade desempenha na polarização do espaço 
regional do Xingu, por meio da prestação de serviços médico – hospitalares, educacionais, informação e de comércio e bancos. 

Tabela 13: Taxa de Urbanização para os Municípios da Região do Baixo Amazonas (1970 –2007)

FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
               Contagem Populacional 1996 e 2007
               (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE
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O perfil demográfico do Baixo Amazonas, demonstra e espelha a transformação do processo de povoamento do território estadual e de rede-
finição dos fluxos.Trata-se de ritmos de crescimento associados à dinâmica fluvial de cidades seculares, herança do período colonial. Os diferenciais 
de ritmos, e que se diga de passagem pontuais estão associados a grandes projetos de mineração. Na atualidade a implantação do Projeto Juruti de 
responsabilidade da Alcoa tem implicado em profundas mudanças no município de Juruti. A tendência é que tanto Juruti como Faro, Terra Santa e 
Alenquer reconheças novas alterações no seu padrão de povoamento e no seu aporte demográfico.

 

           FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
                 Contagem Populacional 1996 e 2007
                 (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

3.6 Região de Integração do Carajás
A Região de Integração de Carajás é composta pelos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curio-

nópolis, Eldorado de Carajás, Marabá, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geral do Araguaia e São João do Araguaia apresenta 
uma população total de 497.937 habitantes segundo a contagem populacional de 2007. A estrutura espacial da região de Carajás tem sua origem 
associada ao processo histórico de ocupação do Médio Tocantins no século XIX. 

Pode-se dizer que, a rigor, dois grandes períodos caracterizam espaço-temporalmente a região de Carajás: o primeiro, é caracterizado pela 
economia extrativista da castanha do Pará alicerçado num sistema de circulação flúvio-ferroviário tendo a Estrada de Ferro Tocantins como eixo cen-
tral de escoamento da produção extrativa. Nessa ocasião, o polígono dos castanhais, drenado pela bacia hidrográfica do Itacaiunas era basicamente 
habitada por populações indígenas e por castanheiros (coletores). Marabá se constituía a cidade mais importante ao lado de São João do Araguaia.

 

  FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
                 Contagem Populacional 1996 e 2007
                 (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE
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Tabela 14: População residente na região de integração do Carajás no período entre 1970 e 2007 .

 FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
 Contagem Populacional 1996 e 2007 - (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

O segundo período tem inicio com as políticas nacionais de integração da Amazônia na década de 1970. A abertura de novos eixos de penetra-
ção e circulação como as rodovias Transamazônica e Belém-Brasília assim como os projetos integrados de colonização(Pic Marabá), a implantação de 
atividades agropecuárias e as imigrações redefiniram, ainda nas décadas de 1970 o espaço regional de Carajás. Contudo, a implantação do Projeto 
Ferro-Carajás no âmbito do POLAMAZÔNIA e posteriormente a criação do Programa Grande Carajás entre 1980 e 1991 transformam a região em um 
espaço basicamente alicerçado na Mineração através da empresa Vale. 

Esses fatores de alteração do uso e da ocupação do espaço do Médio Tocantins, induziram a mudanças profundas no aporte demográfico, no 
sistema de povoamento com o surgimento de novas cidades e ampliação das vias de circulação terrestre. Em 1970, habitavam a região cerca de 
39.796. Praticamente, hoje a região concentra mais de quatrocentas mil pessoas. 

Marabá e Parauapebas juntos concentram a maioria da população da região de Carajás. 196.468 e 133.298 habitantes respectivamente. Em 
números absolutos e relativos, Eldorado de Carajás é o terceiro município em tamanho populacional, 28.554.  O município de Palestina do Pará é o 
que apresenta menor contingente populacional (7.256).
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Tabela 15: Taxa de crescimento anual da população residente nos municípios da região do Carajás (2000-2007)

   FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
                  Contagem Populacional 1996 e 2007
                  (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE
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Tabela 16: Taxa de Urbanização para os Municípios da Região do Carajás (1970 –2007)

FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
Contagem Populacional 1996 e 2007
 (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

Entre 2000 e 2007, a taxa média geométrica de crescimento anual da população residente do Estado do Pará foi de 1,67% ao ano. Na região de 
integração do Carajás, no mesmo período, foi de 2,75%. Um ritmo de crescimento inclusive bem acima da média estadual e nacional. Não, entretanto 
uniformidade quando consideramos os municipios que compõem a região. Parauapebas e Canaã dos Carajás, por exemplo apresentam ritmos galo-
pantes em relação aos demais municípios. 8,08 e 10,20% respectivamente. Esse ritmo se associa aos novos projetos de exploração mineral na região. 
A taxa geométrica anual de crescimento populacional dos municípios de Brejo Grande do Araguaia (0,40), Bom Jesus do Tocantins (0,08), Piçarra e 
Curionópolis foram inferiores, em muito, à média do Estado do Pará, apresentando comportamento demográfico lento, inclusive com tendências de 
perda de população. 

Gráfico 15: Evolução da população urbana da Região de Carajás

 
FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000. Contagem Populacional 1996 e 2007

É preciso porém considerar que as taxas de crescimento populacional urbano foram positivas em todos os municípios integrantes da região 
do Carajás (4,77). Em geral, pode-se reafirmar a tendência de concentração populacional urbana. Nessa região, o intenso processo de ocupação tem 
levado ao processo de fechamento da fronteira agrícola, a concentração fundiária e ao processo de crescimento das cidades. O grau de urbanização é 
também significativo: Marabá (89,08), Parauapebas (89,16), Canaã dos Carajás (76,41) Curionópolis (68,10) e São Domigos do Araguaia (65,19) são 
expressões do crescimento urbano.

Nestes termos, a população urbana da área de estudo atingiu o patamar de 387.908 habitantes de um total de 497.937 habitantes. Ou seja, 
78%. As tendências de ritmo de crescimento da população urbana e a urbanização, atestam a diminuição da população do campo, em 2007, em torno 
de 110.029 habitantes. Em geral, a população rural está localizada nas margens das estradas vicinais e nas margens dos rios Tocantins e Araguaia e 
ao longo das principais rodovias de integração regional BR – 230, PA - 150 e PA – 279. Essa distribuição apresenta diferença fundamental no padrão 
de povoamento, nas margens dos rios e na rodovia e estradas vicinais. Diferença essa que representa no sentido do uso do território e na formação da 
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população habitante (ribeirinhos e migrantes).
Este caráter concentrado da população urbana acentua o papel que as cidades como Parauapebas e Marabá desempenham na polarização do 

espaço regional do Carajás, por meio da prestação de serviços médico – hospitalares, educacionais, informação e de comércio e bancos.
O perfil demográfico de Carajás, demonstra e espelha a dinâmica das atividades ali implantadas. O processo migratório é diário. Estima-se que 

cerca de 50 famílias cheguem na região através da ferrovia Carajás - Itaqui.Os diferenciais de ritmos em relação às outras regiões estão associados aos 
grandes projetos de exploração mineral.

     FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
                    Contagem Populacional 1996 e 2007
                   (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

3.7 Região de Integração do Rio Guamá
A Região de Integração do Rio Guamá é composta pelos municípios de Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhamgapi, Magalhães Barata, 

Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antonio do Tauá, São caetano de Odivelas, São Domingos do capim, São 
Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Pará, Terra Alta e Vigia  apresenta uma população total de aproximadamente 600.000 habitantes 
segundo a contagem populacional de 2007. Corresponde a uma das áreas de ocupação mais antiga do estado. O processo de povoamento da região 
de integração do Guamá remonta ao período de colonização da antiga zona bragantina e do salgado, basicamente colonizada por portugueses, asso-
rianos, espanhóis e nordestinos. A estrutura espacial da região, teve, inicialmente a Estrada de Ferro Belém – Bragança seu eixo principal, ocupação 
do território por pequenos produtores e uma malha fundiária tipicamente de minifúndio. Tratava-se da mais dinâmica do estado do Pará até a década 
de 1960. O abastecimento da capital do estado do Pará, Belém respondia, em grande parte pela dinâmica econômica. 

Após a desativação da EFBB, na década de 1960, e a construção das rodovias BR-316 e BR-010 (Belém-Brasília), a região do Rio Guamá passou 
por mudanças substanciais. Cidades como Castanhal e Capanema reconheceram revigoramento urbano, ao passo que a maioria dos núcleos localiza-
dos nas margens da EFBB entraram em um período de decadência econômica. 

Em termos de estrutura de povoamento, a Região de Integração do Rio Guamá apresenta três padrões: o primeiro padrão é o eixo do antigo po-
voamento ao longo da antiga estrada de ferro, destacando as sedes municipais de São Francisco do Pará e Igarapé-Açu. O segundo padrão, representa 
a região do Salgado com uso da terra associado a atividades turística, pesqueira e de mangue, principalmente em Vigia, São Caetano de Odivelas, 
Curuçá e Marapanim. O terceiro e último padrão é o representado pelo eixo da BR-316 onde se encontra atividades agropecuárias modernas, indus-
triais e de serviços. Localiza-se a principal cidade que é Castanhal. 
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Tabela 17: População Residente por Situação Rural e Urbana para Municípios da Região do Guamá 

 FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
  Contagem Populacional 1996 e 2007
  (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE
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Em termos da sua distribuição interna, 260.711 habitantes vivem no eixo da BR-316. Na região do Salgado, vivem cerca de 171.668 habi-
tantes. O restante se concentra ao longo da antiga EFBB. Castanhal concentra 152.126 da população total da região de integração do Rio Guamá. 
Os municípios de Santa Izabel e Viga, juntos abrigam mais de 80.000 habitantes. Em números absolutos e relativos, Santa Izabel é o segundo 
município em tamanho populacional, 51.763 habitantes, seguido de Vigia com 43.847. O município de São João da Ponta é o que apresenta menor 
contingente populacional com 4.715 habitantes.

Tabela 18: Taxa de crescimento anual da população residente nos municípios da região do Rio Guamá (2000-2007)
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Continuação da Tabela 18

Tabela 19: Taxa de Urbanização para os Municípios da Região do Rio Guamá (1970 –2007)

FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
              Contagem Populacional 1996 e 2007
              (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
              Contagem Populacional 1996 e 2007
              (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE
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Na última década, entre 2000 e 2007, a taxa média geométrica de crescimento anual da população residente na região de integração do Rio 
Guamá foi de 1,39%. Um ritmo de crescimento equivalente a média nacional. Entretanto, a que considerar o fato de que, em geral, o comportamento 
demográfico regional é tipicamente de uma região de emigração, apesar de que internamente os municípios apresentam comportamentos diferen-
ciados. Curuçá, por exemplo apresenta ritmo elevado em relação aos demais municípios. 5,78%. 

Esse ritmo se associa às expectativas novos projetos de infraestrutura portuária como o Porto do Espadarte e a Estação Flutuante de Transbordo 
de Minério da Agloamerican ferro. A taxa geométrica anual de crescimento populacional dos municípios de São Miguel do Guamá (0,48), São Francis-
co do Pará (-2,21), São Domingos do Capim Óbidos (-0,14), São Caetano de Odivelas (0,46) e Maracanã (0,32) foram inferiores, em muito, à média do 
Estado do Pará, apresentando comportamento demográfico lento, inclusive com tendências de perda de população. Em geral, os demais municípios 
apresentaram crescimento positivo muito embora lento. 

 

   FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
                  Contagem Populacional 1996 e 2007
                                  (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

É preciso, porém, considerar que as taxas de crescimento populacional urbano foram positivas em todos os municípios integrantes da região do 
Rio Guamá (1,29%). O grau de urbanização é extremamente elevado nos municípios de Castanhal (90,21), Igarapé-Açú (58,82), Santa Izabel do Pará 
(74,30), São Miguel do Pará (63,24) e Vigia (68,62). Entretanto, pode-se reafirmar a tendência de concentração populacional urbana apresenta-se 
dominante em todos os municípios. Todos os municípios integrantes da região,apresentam tendências de êxodo rural e de acentuada urbanização. 

A população urbana da área de estudo está em torno de 310.646 habitantes.As tendências de ritmo de crescimento da população urbana e a 
urbanização, atestam a diminuição da população do campo, em 2000, em torno de 195.700 habitantes. Em geral, a população rural está localizada 
em inúmeras comunidades localizadas nas margens dos rios, das rodovias vicinais e do mar.

Contudo, cabe destacar que mais da metade da população urbana de 137.226 reside em apenas uma sede municipal, Castanhal, que é a cidade 
mais populosa da área de estudo. Santa Izabel e Vigia são as cidades mais populosas da área. Todas com população entre 40.000 e 60.000 habitantes. 
Este caráter concentrado da população urbana regional acentua o papel que as cidades desempenham no espaço regional do Rio Guamá, por meio 
dos serviços e comércio.

Gráfico 18: Evolução da população urbana da região do Rio Guamá

 

              Fonte: IBGE- Censo Demográfico, 1970, 1980, 1991, 1996 e 2000. Contagem da Populacional, 2007
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A estrutura populacional, disposta por sexo e faixa etária demonstra características de subdesenvolvimento. Apesar do ritmo de crescimento 
populacional lento, a Região do Rio Guamá tem a maioria de sua população na faixa de 7 a 24 anos. Esse fato, associado a economia, em geral, deca-
dente dos municípios aponta para situações de desemprego e de problemas de inclusão social dos jovens. Outra característica importante é o número 
de mulheres superior aos de homens reforçando o papel de zona de emigração.

  FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
                 Contagem Populacional 1996 e 2007
                 (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

3.8 Região de Integração do Rio Caetés
A Região de Integração do Baixo Amazonas é composta pelos municípios de Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, 

Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Quantipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará,Santarém Novo, São joão de Pirabas, Tracuateua e Viseu apre-
senta uma população total de 396.549 habitantes segundo o último Censo Demográfico de  2007. Corresponde a uma das áreas de ocupação mais 
antiga do estado. Assim como a região do Rio Guamá, a Região do Rio Caetés tem o seu padrão de povoamento ligado a colonização da antiga zona 
Bragantina. 

 

 
  FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000.
                Contagem Populacional 1996 e 2007
                   (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

 
Colonizada basicamente por nordestinos, teve um processo de ocupação territorial associado a pequena propriedade e a agricultura familiar, 

ao logo da antiga Estrada de Ferro Belém-Bragança (EFBB). Bragança, Tracuateua, Primavera, Peixe-Boi são sedes remanescentes desse período. 
A mudança no eixo de circulação do Nordeste paraense, tendo a rodovia BR-316 como eixo central, a desativação da estrada de ferro, reconheceu 
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período de declínio de sua economia com repercussões para a dinâmica populacional. Trata-se de uma região de emigração, constituindo-se uma 
bacia de mão-de-obra. Atualmente, suas principais atividades são a pesca, o turismo e produtos de lavoura temporária e permanente associados a 
agricultura familiar.

Tabela 20: População residente na região do Rio Caetés, entre 1970 e 2007

 Fonte: IBGE- Censo Demográfico, 1970, 1980, 1991, 1996 e 2000. 
              Contagem da Populacional, 2007
              (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

Em termos da sua distribuição interna, a maioria da população vive em cidades. Bragança, Vizeu, Capanema e Salinópolis são os municípios de 
maior concentração populacional. Concentram juntos cerca de 254.843 habitantes. Em números absolutos e relativos, Bragança é o primeiro muni-
cípio em tamanho da população: 101.728 habitantes. Capanema é o segundo município em tamanho populacional, 61.350 habitantes, seguido de 
Viseu com 53.217. O município de Santarém Novo é o que apresenta menor contingente populacional (6.007).
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Tabela 21: Taxa de Urbanização para os Municípios da Região do Rio Caeté (1970 –2007)

Fonte: IBGE- Censo Demográfico, 1970, 1980, 1991, 1996 e 2000. Contagem da Populacional, 2007

Tabela 22: Taxa de crescimento anual da população residente nos municípios da região do Caetés (2000-2007)
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FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000
              Contagem Populacional 1996 e 2007
              (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

Na última década, entre 2000 e 2007, a taxa média geométrica de crescimento anual da população residente do Estado do Pará foi de 1,67% 
ao ano. Na região de integração do Rio Caetés o ritmo de crescimento populacional esteve abaixo da média nacional e estadual (1,01% ao ano). A 
maioria dos municípios, tem apresentado ritmo de crescimento populacional lento, geralmente abaixo de 1% ao ano. 

Gráfico 21: Evolução da população urbana da região do Caetés

Continuação da Tabela 21

 
Fonte: IBGE- Censo Demográfico, 1970, 1980, 1991, 1996 e 2000. Contagem da Populacional, 2007
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As taxas de crescimento populacional urbano foram positivas na maioria dos municípios integrantes da região do Rio Capim (1,53% ao ano 
para toda a região). Cachoeira do Piriá e Tracuateua apresentaram as maiores taxas geométricas de crescimento, 6,17 e 4,89 respectivamente. Peixe-
-Boi e Santa Luzia tiveram taxas de crescimento negativas com perdas populacionais.

Os municípios integrantes da região do Rio Caetés, apresentam baixo grau de urbanização. Somente Bragança (63,66%), Peixe-Boi (56,99), 
Primavera (64,29), Salinópolis (86,09) apresentam taxa de urbanização superior a 50%. 

Há certo equilíbrio entre a população urbana e a população rural da área de estudo. As tendências de ritmo de crescimento da população 
urbana e a urbanização, atestam, por outro lado que a população rural cresce em um ritmo mais lento que a urbana, se considerarmos os dados 
censitários desde a década de 1970.

Cabe destacar o papel de Brangança, que é a cidade mais populosa da área de estudo na polarização espacial regional. Vizeu, Capanema e Sali-
nópolis exercem papéis complementares, uma vez que depois de Bragança são as cidades mais populosas da área. As duas primeiras com população 
entre 50.000 e 62.000 habitantes. Este caráter concentrado da população urbana de Santarém acentua o papel que a cidade desempenha na polari-
zação do espaço regional do Rio Caetés, por meio da prestação de serviços médico – hospitalares, educacionais, informação e de comércio e bancos

A estrutura da população, expressa na pirâmide a seguir tem uma composição em termos de sexo e faixa etária uma distribuição irregular, 
tipicamente de uma unidade territorial de característica de subdesenvolvimento. Uma base larga representando um número expressivo de popula-
ção jovem. No primeiro caso, no que diz respeito a estrutura sexual, a maioria da população é constituída de homens. Em termos de faixa etária, a 
população da região do Rio Caetés é jovem, concentrando-se na faixa de 7 a 24 anos.  

3.9 Região de Integração do Rio Capim
A Região de Integração do Rio Capim é composta pelos municípios de Abel Figueiredo, Aurora do Pará, Bujaru, Capitão Poço, Concórdia do Pará, 

Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Ourém, Paragominas, Rondon do Pará, Tomé-Açu e Ulia-
nópolis apresenta uma população total de 534.715 habitantes segundo a contagem populacional de 2007. Corresponde a uma das áreas de grande 
diversidade de ocupação do território. Alguns dos municípios apresentam sedes municipais cujas origens se associam ao processo de povoamento 
tendo o a bacia de drenagem como principal via de circulação. 

No entanto, o novo modelo de ocupação fundado no eixo de transporte rodoviário redefiniu a estrutura espacial regional. Hoje é possível 
distinguir dois padrões: um mais antigo onde as principais áreas são representadas por Irituia, Tomé-Açu, Ourém, capitão Poço e Bujaru. O segundo 
período, de origem mais recente, está associado a construção da rodovia Belém-Brasília. Ao longo dessa rodovia (BR-010) emergiram desde os anos 
de 1950 um novo sistema de povoamento que, no estado do Pará, Paragominas foi sua maior expressão. 

Ao longo da segunda metade do século XX e inicio do século XXI as principais atividade foram a agropecuária (agricultura familiar e a pecuária 
de corte. Extensiva), a atividade madeireira e mais recentemente o agronegócio (agricultura de grãos como a soja) e a mineração do caulim. O perfil 
demográfico do Rio Capim, demonstra e espelha a transformação do processo de povoamento do território estadual e de redefinição dos fluxos.
Trata-se de ritmos de crescimento associados à dinâmica fluvial de cidades de antigo povoamento, herança do período colonial. Os diferenciais de 
ritmos, e que diga-se de passagem pontuais estão associados aos novos eixos de transporte, as rodovias e às novas atividades econômicas referidas.

 
               FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000
                              Contagem Populacional 1996 e 2007
                             (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE
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Tabela 23: População residente na região de integração do Rio Capim no período entre 1970 e 2007.

Em termos da sua distribuição interna, a maioria da população se concentra nos municípios de Paragominas, Capitão Poço, Tomé-Açu, Rondon 
do Pará e Ulianópolis o equivalente a 265.636 habitantes, ou 50% da população total da região de integração do Rio Capim. Os municípios de Para-
gominas e Capitão Poço concentram, juntos, aproximadamente 141.658 habitantes, ou seja, 26% da população. Em números absolutos e relativos, 
Capitão Poço é o segundo município em tamanho populacional, 50.839 habitantes, seguido de Tomé-Açu com 47.081. O município de Abel Figueire-
do é o que apresenta menor contingente populacional (6.592).

FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000
Contagem Populacional 1996 e 2007
(1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE
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Tabela 24: Taxa de crescimento anual da população residente nos municípios da região do Capim (2000-2007)

FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000
              Contagem Populacional 1996 e 2007
             (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE
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Na última década, entre 2000 e 2007, a taxa média geométrica de crescimento anual da população residente do Estado do Pará foi de 1,67% 
ao ano. Na região de integração do Rio Capim, no mesmo período, foi de 1,21%. Um ritmo de crescimento abaixo da média nacional e estadual. 
Entretanto, a que considerar o fato de que internamente os municípios apresentam diferenças internas. Ulianópolis e Ipixuna do Pará, por exemplo 
apresentam ritmos galopantes em relação aos demais municípios. 6,51 e 5,83% respectivamente. 

Esse ritmo se associa a atividade madeireira e aos novos projetos de exploração mineral na região. A taxa geométrica anual de crescimento 
populacional dos municípios de Aurora do Pará (0,93), Bujaru (0,02), Concórdia do Pará (0,28), Dom Eliseu (-044) e Tomé – Açu (-0,09) foram infe-
riores, em muito, à média do Estado do Pará, apresentando comportamento demográfico lento, inclusive com tendências de perda de população. O 
município de Ulianópolis, (3,27) apresentou uma das mais altas taxas de crescimento populacional da região do Rio Capim. 

Tabela 25: Taxa de Urbanização para os Municípios da Região do Rio Capim (1970 –2007)

  FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000
  Contagem Populacional 1996 e 2007
    (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

É preciso, porém, considerar que as taxas de crescimento populacional urbano para a do região do Rio Capim foi positiva (2,42). Dos dezesseis 
municípios integrantes da região, oito apresentam tendências de êxodo rural e de acentuada urbanização. Esse fato também tem importância fun-
damental. A metade dos municípios integrantes da região do Rio Capim apresenta taxa de urbanização superior a 50%. As taxas de urbanização de 
Paragominas (76,72), Rondon do Pará (72,04), Ulianópolis (77,66), Tomé-Açú (60,43), Mãe do Rio (80,71) são representativas.

Como um todo, a população urbana da área atingiu o patamar de habitantes residentes, isto é, 300.240 habitantes. As tendências de ritmo de 
crescimento da população urbana e a urbanização, atestam a diminuição da população do campo, em 2007, em torno de 232.475 habitantes. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em estudo desenvolvido sob o título “Tendências demográficas – Uma 
análise dos Resultados na Amostra do censo demográfico de 2000”32 , o município de Ulianópolis é um dos municípios do estado do Pará e da Ama-
zônia legal que mais cresce em termos demográficos.

 Gráfico 23: Evolução da população urbana da região do Capim

    FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000. Contagem Populacional 1996 e 2007

32  Tendências demográficas – Uma análise dos Resultados na Amostra do censo demográfico de 2000 - Estudos e pesquisas, informação demográfica e socioeconômica, IBGE, 2004.
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No período 1991-2000, a população de Ulianópolis teve uma taxa média de crescimento anual de 4,19%, passando de 13.494 em 1991 para 
19.254 em 2000. Porém a taxa de crescimento geométrico esteve na ordem de 11,25% no mesmo período e a taxa de urbanização cresceu 3,58, 
passando de 59,72% em 1991 para 61,85% em 2000. A atividade madeireira em Ulianópolis, provavelmente, estimule esse substancial crescimento 
populacional e urbano.

  FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000
                Contagem Populacional 1996 e 2007
                (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

A população das vilas corresponde a somente 9,21% do total da área de estudo, sendo que os percentuais municipais não estão muito distantes 
de média geral (Tomé-Açu – 6,06%; Aurora do Pará – 12,6%; Ipixuna do Pará – 16,25%; Paragominas – 9,54%, com a exceção para Ulianópolis, 
com apenas 3,02%). Desta forma, a menor participação das vilas na população municipal total é registrada em Ulianópolis, sendo maior em Ipixuna.

No primeiro município, destaca-se, somente, uma vila (Arco-Íris), ao passo que, em Ipixuna do Pará, apesar da parcela da população em ques-
tão ser a soma dos residentes de 4 vilas, mais da metade se encontra em um único local (Vila Novo Horizonte, com 2335 hab. ou 57,16% da população 
dos povoados do Município). Quanto aos demais Municípios, percebe-se uma maior distribuição da população residente nas vilas, com 5 vilas em 
Aurora do Pará, 4 em Tomé-Açú e 11 em Paragominas (incluindo vilas que correspondem a antigas colônias rurais – Uraim, União e Caip).  

A população rural, residente nas propriedades (fazendas, sítios etc.) e nos assentamentos rurais, bem como nos diversos povoados, está em 
declínio. Inversamente aos menores índices de residentes urbanos, os índices de população rural são mais elevados em Aurora do Pará, com 61,95%, 
e em Ipixuna do Pará, com 63,90%. Em ambos os Municípios, mas, sobretudo, em Ipixuna, estes altos percentuais podem ser explicados pela presença 
significativa dos assentamentos rurais.

O Município com menor participação de população rural é Abel Figueredo(87,65% vivem na cidade), que registra somente 12,35% de residen-
tes no campo. Além da excessiva concentração de pessoas na sede municipal, outro fator que contribui para isto é a presença do latifúndio, o que se 
constitui em um fator para a não permanência da população na área rural. 

É ainda importante destacar o papel de Paragominas na Região de Integração do Rio Capim. No período 1991 a 2000, a população do município 
de Paragominas  teve uma taxa média de crescimento anual de 4,19%, passando de 53.581 em 1991 para 76.450 em 2000. Demograficamente, o 
município tem passado por mudanças importantes. A população rural tem declinado ao passo que a concentração urbana tem se acentuado: A taxa 
de urbanização cresceu 27,57, passando de 59,72% em 1991 para 76,18% em 2000. Isto tem demonstrado não somente o processo de crescimento 
urbano de Paragominas mas igualmente o papel assumido pela cidade como pólo econômico e sub – centro regional, constituindo uma cidade média 
e intermediária da região onde concentra grande parte das principais atividades econômicas e de prestação de serviços.
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Em 2000, a população do município representava 1,23% da população do Estado, e 0,05% da população do País.A faixa de 0 – 19 anos, 
entendido como população jovem, apresenta 50,49% homens e 49,51% mulheres, enquanto que os idosos, 65 ou mais anos, são representados 
respectivamente por 56,59% homens e 43,41% mulheres. A pirâmide de idade resultou em uma configuração simétrica com base larga e cume 
afunilado, isso é característico dos lugares que apresentam elevado índice de fecundidade e em processo de desenvolvimento de equipamentos e 
infra-estruturas sócio-espaciais. A composição etária e por sexo da população na área de estudo, é constituída por um ligeiro predomínio de homens 
(51,82%) sobre o de mulheres (48,18%).

 

   FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000
                  Contagem Populacional 1996 e 2007
                  (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

3.10 Região de Integração do Tocantins
A Região de Integração do Tocantins é composta pelos municípios de Abaetetuba,, Acará, Baião, Bacarena, Cametá, Igarapé-mirim, Limoeiro 

do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia apresenta uma população total de 681.863 habitantes segundo a contagem populacional de 
2007. Muito embora, trata-se de uma das áreas de ocupação mais antiga do território estadual, demograficamente, a região apresenta dinâmicas 
associadas a implantação de grandes projetos industriais como o complexo Albrás - Alunorte. O gráfico a seguir, demonstra a influência desses 
empreendimentos na demografia local.
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FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1980, 1991 e 2000 Contagem Populacional 1996 e 2005 
(1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE
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   FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000
                  Contagem Populacional 1996 e 2007
                  (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

Em primeiro lugar, atesta-se um ritmo de crescimento presente tanto na população das cidades como do campo. A superioridade da população 
do campo sobre a da cidade se associa às características ribeirinhas da população regional, dispersa em pequenos povoados ao longo do Tocantins. 
Conta-se, hoje com cerca de 350.685 habitantes no campo.

Tabela 26: População residente na região de integração do Tocantins no período entre 1970 e 2007

 

 FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000
               Contagem Populacional 1996 e 2007
               (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE
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A população urbana, entretanto, está em torno de 331.178 habitantes. Se considerarmos a distribuição geográfica por município, veremos que 
280.084 habitantes, quase 41,07% da população total da região de integração do Tocantins se concentra nos municípios de Abaetetuba, Barcarena e 
Tailândia. Em números absolutos e relativos, Barcarena é o segundo município em tamanho populacional, com cerca de 84.560 habitantes, seguido 
de Acará com 70.696 e Tailândia com 64.281. O município de Mocajuba é o que apresenta menor contingente populacional (23.258).

Tabela 27: Taxa de crescimento anual da população residente nos municípios da região do Tocantins (2000-2007)

FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000
               Contagem Populacional 1996 e 2007
              (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

Entre 2000 e 2007, a taxa média geométrica de crescimento anual da população residente da região de integração do Tocantins foi de 2,48%, 
apesar de que os municípios apresentam comportamentos diferenciados. Antes da intervenção federal “Arco de Fogo”, o município de Tailândia 
apresentava um ritmo de crescimento explosivo (em torno de 6,64% ao ano) graças a exploração e o processamento da madeira. Acará e Barcarena 
apresentam ritmos acima de 3% ao ano. Os demais estão entre 1% e 3%. 
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Tabela 28: Taxa de Urbanização para os Municípios da Região do Tocantins (1970 –2007)

FONTE: IBGE - Censos Populacionais de 1970, 1980, 1991 e 2000
               Contagem Populacional 1996 e 2007
              (1) Elaboração e Cálculo SEPOF/DIEPI/GEDE

Em geral, a população da região do Tocantins tende a concentração urbana, apesar de que a maioria dos municípios tenha população superior 
no campo do que na cidade. As séries históricas (1970 a 2007) O grau de urbanização é ainda diversamente baixo. Os municípios mais populosos 
apresentam taxas de urbanização entre 40% a 60%.

Gráfico 28: Evolução da população urbana da região do Tocantins

 

Contudo, cabe destacar a importância das cidades de Abaetetuba, hoje com cerca de 77.792 habitantes, Cametá com 47.984 e Barcarena com 
53.198 habitantes para a dinâmica regional. A oferta de serviços e o comércio são funções de importância cabal para o atendimento das necessidades 
econômicas e sociais dos habitantes locais, por meio da prestação de serviços médico – hospitalares, educacionais, informação e de comércio e bancos.

O perfil da população do Tocantins é semelhante à população regional. Trata-se de população jovem, geralmente na faixa de 07 a 19 anos. Há 
na região uma maior concentração de mulheres, principalmente na fase adulta.

Fonte: IBGE- Censo Demográfico, 1970, 1980, 1991, 1996 e 2000. Contagem da Populacional, 2007
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4 - A URBANIZAÇÃO E O PROCESSO DE POLARIZAÇÃO ESPACIAL 
NA CALHA NORTE E ZONA LESTE DO ESTADO DO PARÁ33

            Ana Paula Vidal Bastos
            Gilberto de Miranda Rocha
            Mário Pinheiro

4.1 Estruturação espacial e o processo de urbanização
Um dos temas de grande interesse no âmbito da ação pública e do ordenamento territorial na Amazônia, diz respeito a compreensão do pro-

cesso de povoamento regional. Considerando em sua dimensão histórica e geográfica, o processo de povoamento da Amazônia apresenta um aspecto 
que do ponto de vista de sua ocupação a diferencia de outras grandes fronteiras de povoamento.

Esse aspecto é o papel dominante da urbanização no sistema de povoamento regional, ou seja, a urbanização define o que é, para todos os 
efeitos, o “modo de produção” do espaço regional. Não se trata, portanto, de um elemento com o mesmo peso de outro qualquer na confi-
guração do espaço regional, preenchendo a simples função de apoio ao povoamento. É o elemento organizador do sistema de povoamento, 
aquele que define sua estrutura, seu conteúdo e sua evolução atual (MACHADO, 1999).

Nesse contexto, assume importância fundamental a análise do papel desempenhado pelas cidades na estruturação do espaço regional ao 
longo do tempo34, apontando para a “necessidade de distinguir a categoria do “urbano” no passado e no presente de sua história territorial”35. Anco-
rado na concepção de que o processo de urbanização deve ser pensado no contexto de grandes estruturas espaciais entendidas como “sistemas de 
povoamento” e definidas em cada contexto histórico, podemos identificar, de forma sintética, que a formação urbana regional assume as seguintes 
características no decorrer do tempo nos espaços objeto de estudo: 

a) aglomerações populacionais na forma de fortificações ligadas ao processo de conquista territorial pelos portugueses; 
b) a proto-urbanização na época da borracha; 
c) a estrutura urbana primaz 
d) urbanização regional, por vezes expressa de forma extensiva no território. 
A gênese das cidades se situa no contexto da conquista do espaço territorial pela coroa portuguesa. A ocupação regional teve inicio no século 

XVI. Durante esse período da História regional, dois fatores foram fundamentais para a conquista e a consolidação do controle territorial: em primeiro 
lugar, as ordens religiosas em fins do século XVI e início do XVII e no século XVIII, a era pombalina, instaurada a partir da dissolução do poder mis-
sionário. A partir de 1755, com a expulsão dos jesuítas, se configurou na Amazônia um novo sistema de controle territorial apoiado em, pelo menos, 
quatro elementos: as fortificações, o povoamento nuclear, a criação de unidades administrativas e o conhecimento geográfico do território.

 No século XVII, haviam apenas as missões religiosas e pequenas vilas, freguesias e fortificações que se instalaram ao longo da extensa planície 
do rio Amazônas e seus principais tributários. A localização geográfica dessas edificações coincidiam com os sítios de maior densidade de ocupação 
territorial indígena. Estes pequenos povoados e núcleos, aglomerações populacionais, em certas áreas constituiram-se na gênese das prmeiras 
cidades da região. É o caso, por exemplo das cidades de Óbidos, Monte Alegre, Alenquer, Prainha e Oriximiná na Região de Integração do Baixo 
Amazonas36. 

Apesar da importância das fortificações (Forte dos Pauxis em Óbitos, por exemplo), o surgimento das cidades ocorre a partir da segunda meta-
de do século XIX, com a economia gomífera, de caráter extrativista e com a emergência do sistema de aviamento, condicionando a formação de uma 
rede proto-urbana (MACHADO, 1999).

A partir do final do século XIX, quando a borracha despontou para os mercados da Europa e dos Estados Unidos, tal atividade estimulou a 
moldagem de um novo padrão de ocupação territorial regional a partir do sistema redistributivo chamado aviamento. A forma dentritica da rede 
proto-urbana relacionava-se à área de influência e abrangência espacial da extração e comercialização da borracha. O sistema fluvial e a navegação 
desempenhavam funções fundamentais como vias e meios de transporte da economia extrativista.

A economia gomífera engendrou uma nova estrutura espacial. O espaço, então, construído era a expressão das necessidades do processo 
produtivo da borracha: os locais de extração com os centros exportadores de Belém se articulavam por meio de uma rede de pequenos núcleos de 
povoamento cuja função primordial era, além de servir de moradia para a força de trabalho, ser ponto de comércio e concentração da produção na 
bacia hidrográfica, extrair o excedente econômico gerado (CORREA, 1992).

33  As idéias e concepções do processo de urbanização regional estão presentes nos trabalhos desenvolvidos por Machado (1999) e Becker (1991). Igualmente, estão presentes idéias do relatório “Análise Espacial do Processo 
de Urbanização da Amazônia” de autoria de Silvana Amaral Kampel Gilberto Câmara e Antônio Miguel Vieira Monteiro. Relatório Técnico, Inpe, 2001. Alimenta as análises aqui desenvolvidas trabalhos de campo realizados 
ao longo do ano de 2009 nas áreas de estudo, levantamento de dados estatísticos e tratamento da informação a partir de vários indicadores, utilizados na construção dos mapas de polarização espacial.

34 E, em particular, para efeito do Zoneamento Ecológico-Econômico como as cidades participam na organização dos espaços regionais da Calha Norte e da Zona Leste do Estado do Pará.
35  Machado, Lia O. Urbanização e Mercado de Trabalho na Amazônia Brasileira. Cadernos IPPUR/UFRJ 13 (1): 109 -138, 1999.
36  Para efeito do presente trabalho adotamos o recorte espacial da área da Calha Norte, abragência espacial do Zoneamento Ecológico – Econômico da Calha Norte e Zona Leste do Estado do Pará.
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A rede de núcleos que deu origem à rede urbana dendrítica de caráter redistributivo teve, nas interações entre os centros, de natureza comercial 
atacadista, a dinâmica que assegurava a participação de cada núcleo no âmbito da divisão do trabalho. No processo de circulação da produção, cada 
núcleo da rede recebe e envia para um núcleo maior e mais próximo da cidade primaz. A rede urbana da Amazônia, na época, se deveu à cristalização, 
no espaço geográfico, do sistema de aviamento.

A evolução e aprofundamento da economia regional aliçerçada da borracha, conduziu ao surgimento da estrutura urbana primaz onde se 
evidenciaram as diferenças entre as cidades maiores e o conjunto de pequenos núcleos. Belém se destacou pela concentração populacional, centra-
lização de recursos financeiros (alí stavam instaladas as principais casas de comércio e de casas bancárias), pelo investimento urbano. Manaus como 
segunda cidade, responsável pelo processo de ineriorização da exploração extrativa.

Essa estrutura ocasionou o aparecimento da forma-cidade assim como dos grandes contrastes entre o centro, com infraestrutura e a periferia 
com população residindo em condições precárias. O desenvolvimento da rede urbana dentritica, entretanto, sofreu retrocesso frente a decadência da 
economia extrativista da borracha.

O período entre o colapso da economia gomífera e meados da década de 1960 é marcado por um longo período de estagnação econômica. Os 
sintomas da crise são manifestados na perda de dinamismo econômico em todo o Estado do Pará. Em alguns locais, entretanto, tentativas ocorreram 
no sentido de buscar o revigoramento econômico.

As tentativas se circunscreveram na diversificação das atividades produtivas e na substituição da borracha pela castanha-do-Pará. Paralela-
mente à extração e exploração do látex, existiam outras atividades complementares nas margens dos rios e em terras consideradas boas para a roça 
e a criação.

A castanha-do-Pará respondeu como o principal produto que alicerçava a economia do Estado do Pará. A região do Médio Tocantins, área de 
influência de Marabá e Tucuruí conheceram “revigoramento” em função dessa atividade. A coleta da castanha se tornou a principal atividade dos 
moradores da região. No âmbito da economia estadual, a região se tornou o primeiro produtor de Castanha-do-Pará. 

Nesse contexto, duas cidades37 se destacavam, sobretudo pelas suas posições estratégicas e funções que exerciam: Marabá e Tucuruí.  A primei-
ra, localizada na confluência dos rios Itacaiúnas e Tocantins, desenvolveu-se em virtude do comércio da castanha e pelo fato de ser o centro produtor 
da economia extrativa (DIAS, 1959, pág. 84). Marabá exercia domínio absoluto sobre o comércio da castanha na região do Tocantins.

Tucuruí, por sua vez, configura-se como uma localidade rupture de charge (DIAS, 1959), entreposto comercial, nódulo de articulação dos fluxos 
ascendentes e descendentes entre Belém e Marabá, através da navegação no rio Tocantins e da rede de canais que compõem a bacia hidrográfica do 
rio Itacaiúnas. Lá foram construídos armazéns para a estocagem da castanha e das mercadorias vindas de Belém para o abastecimento de Marabá e 
de ampla área para a qual passou a cumprir a função redistribuidora (VELHO, 1972). Além das duas referidas cidades, Conceição do Araguaia e São 
João do Araguaia assumia posição importante como postos fiscais no contexto do comércio regional.

Por outro lado, é importante acentuar que, no contexto da crise e estagnação econômica regional, a colonização ao longo da Brangatina – uma 
das áreas mais antigas de ocupação regional – assume importância fundamental no que diz respeito ao abastecimento de Belém. Bragança se cons-
tituiu a sgunda cidade do estado do Pará.

37  Além dessas cidades, situadas no Médio Tocantins, destaque especial deve ser dado a Belém. Uma vez que trata-se da cidade primaz, centro não somente político como financeiro e comercial/exportador. Nela se localizam 
as usinas de beneficiamento da castanha e para onde converge toda a produção regional.
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Ao longo da Estrada de ferro Belém – Bragança, a colonização deu origem ao conjunto de pequenos núcleos urbanos alicerçados na economia 
de base agrícola: Timboteua, Peixe-Boi, Capanema, Castanhal, São Francisco do Pará e outras.

A partir de 1960, genericamente, as mudanças advindas da intervenção do Estado na Amazônia, intensificou a ocupação e o processo de 
urbanização38. A politica de desenvolvimento regional expressa nos grandes projetos de colonização, investimentos de infraestrutura, de exploração 
dos recursos naturais regionais, desencadeou um novo processo de povoamento por meio das migrações interregionais. O crescimento urbano, a mul-
tiplicação do número de cidades e a urbanização do território se generalizam substituindo a estrutura urbana primaz pela urbanização regional.

A disposição espacial dos investimentos foi alterada pelos investimentos federais a partir das décadas que se seguiram. A abertura das rodovias 
(BR-316 no Nordeste Paraense redefinindo os fluxos e revalorizando espaços e cidades), os projetos de colonização ao longo da Transamazônica, nas 
proximidades de Marabá, a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí e os projetos de desenvolvimento regional no contexto do POLAMAZÔNIA, 
comandam assim o dinamismo dos núcleos e a rápida organização da nova rede urbana. Entre 1970 e 1980 a população urbana da Amazônia Oriental 
passou de 36% para 43% da população total. Nesse contexto, afirma Becker (1980):  

38  Ainda no contexto dao Plano de Metas de Juscelino Kubschek, no contexto da construção de Brasília foi construída a rodovia Belém – Brasília que trouxe repercursões importantes para o processo de povoamento e de 
urbanização na zona leste do estado do Pará: O surgimento de Paragominas e de várias cidades ao longo da rodovoa como Mãe do Rio, Ulianópolis, e revigormento de São Miguel e Santa Maria do Pará.

Figura 1: Mudanças estruturais na rede urbana regional expressa na articulação e 
desarticulação de nós pela redefinição dos eixos de circulação regional, segundo 
Thery, 2001.
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Quatro movimentos podem ser identificados quanto ao crescimento urbano na década 1970-80: a) a expansão-consolidação de centros 
regionais e locais que constituem a base de operações produtivas de frentes ao grupo das rodovias Belém-Brasília, Transamazônica e Cuiabá-
-Porto Velho, destacando-se a concentração de cidades da Belém-Brasília; b) a expansão-concentração nas capitais estaduais, principalmen-
te a de Belém; c) a reprodução de povoados e vilas dispersas, vinculados àmobilidade do trabalho que, finda a frente de trabalho, se retraem 
ou extinguem, reaparecendo junto a novas frentes; d) a retração de centros tradicionais vinculados à circulação fluvial.

Ainda conforme Bekcer (1991), a rede urbana desenvolvida por incentivo estatal ao longo das rodovias configurou gigantesco arco em torno 
da Amazônia; essa configuração altera-se hoje pela implantação das franjas urbanas avançadas das cidades das companhias, por iniciativa do capital 
transacional. 

Nesse sentido, na década de 1980, acentua-se um novo movimento na urbanização da fronteira: o crescimento das “cidades das companhias’’. 
São núcleos urbanos que se diferenciam profundamente da urbanização regional. Conforme Rocha (1999): “a implantação desses núcleos urbanos 
representa um modelo de urbanização totalmente novo, que expressa um caráter diferenciado do surgimento de núcleos urbanos recentes e do 
passado na região”39.

Na caracterização desses núcleos, Gilberto Rocha acentua que três fatores asseguram a especificidade desses núcleos urbanos:

a) Denotam pelas suas características e funções básicas, uma extensão da linha de produção do próprio empreendimento, “raison d’être” de 
sua existência. 
b) O caráter planejado desses núcleos, que já nascem dotados dos equipamentos urbanos (rede de água, esgotos, serviços e centro comercial 
e de serviços), diferencia-os do padrão regional de urbanização .
c) Nutrem-se certa autonomia econômica e “política” em relação ao contexto local e regional onde se inserem, dado que centralizam decisões, 
dispõem dos recursos financeiros e concentram a maior parte do pessoal qualificado.
d) Expressam uma concepção urbanística fechada, na forma de “enclave” urbano, que assegura a funcionalidade das atividades da empresa e 
o controle da força de trabalho mobilizada durante a construção e na fase de operação da obra40.

No Estado do Pará e, especificamente na área do Calha Norte e da Zona Leste, se concentram a maioria das cidades da companhia da região 
Amazônica. Todas vinculadas a grandes empresas de exploração de recursos naturais – Projeto Ferro – Carajás ou mesmo a Albrás – Alunorte - e a 
projetos de infraestrutura como a usina hidrelétrica de Tucuruí (quadro 2) .

Quadro 2: Grandes Projetos e suas cidades – empresa na área do Calha Norte e Zona Leste do Estado do Pará.

Fonte: Adaptado de Trindade Jr. (2005).

4.2 Padrões de Urbanização 
Bertha Becker (1991) realiza esforço no sentido de caracterização e diferenciação do processo de urbanização na Amazônia. Grande parte das 

formas de manifestação urbana regional apresentam expressão na área da Calha Norte e da Zona Leste do Estado do Pará. Na concordância com a 
autora, destacamos os seguintes padrões de urbanização:
39  Apesar de se constituir um fato urbano novo na Amazônia, algumas cidades da região surgiram em decorrência da implantação de núcleos urbanos dessa natureza. Na década de 50, no baixo amazonas, foi construído o 

núcleos urbano de Fordlândia, para atender o complexo de produção-exploração da borracha pela empresa americana Motor Ford Company, abandonado posteriormente depois do fracasso do projeto. Mais recentemente, 
vizualiza-se a transformação da vila amazonas, na serra do navio, construída pela ICOMI S.A no Amapá, em novo município do Estado. 

40  Rocha. G.M. A Construção da Usian Hidrelétrica e a redidivisão político – territorial na área de Tucuruí (Pa).Tese de doutorado. Universidade de São Paulo, 1999.
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A urbanização como expressão da ação pública de organização do território e da rede urbana na perspectiva de integração da Amazônia ao 
espaço global. Para a autora ela se desenvolve em duas formas: a) a urbanização dirigida das áreas de colonização governamental (no nosso caso, 
evidencia-se no entorno de Marabá ao longo da rodovia Transamazônica) e privada (a cidade de Tucumã, na região de integração do Araguaia é 
exemplar no contexto da colonização implementada pela Andrade Gutierrez); b) a urbanização das áreas de povoamento subespontâneo, “sob ação 
apenas indutora do Estado (rodovia, subsídios e créditos a fazendeiros e empresas na Amazônia Oriental), cuja rede se apresenta segmentada em 
centros regionais desenvolvidos por incentivo estatal, e povoados e vilas destinados à circulação da mão-de-obra” (BECKER, 1991). Ao longo das rodo-
vias PA–150, BR–422, Belém-Brasília, surgiram diversidade de cidades. Paragominas, Goianésia do Pará, Tailândia, Eldorado do Carajás e Redenção, 
Xinguara, Rio Maria, ligadas a exploração madeireira e às frentes agropecuárias no sul do estado do Pará. O Garimpo também constituiu atividade 
indutora para o surgimento de cidades como Cumaru do Norte e Ourilândia do Norte.

A urbanização vinculada à circulação da força de trabalho; existindo quase que exclusivamente como residência e mercado alternativo de 
trabalho para assalariados temporários e camponeses pobres, destituídos de serviços e de duração efêmera, os povoados e vilas constituem em si um 
“circuito”, no caso o circuito informal da rede formal de cidades; Parauapebas, no contexto no contexto de implantação do Projeto Ferro-carajás no 
inicio da década de 1980, exemplifica essa tipologia.

A urbanização dos grandes projetos de infraestrutura e de exploração mineral de grandes empresas estatais e privadas. Apresentam, como 
mencionado anteriormente, um tipo de urbaização totalmente novo na região, as Company Towns. O Núcleo urbano de Carajás, a Vila Permanente da 
Eletronorte em Tucuruí e a Vila dos Cabanos no Complexo Industrial da Albrás-Alunorte, em Barcarena são exemplos;

A urbanização como expressão da forma de organização tradicional, “onde se preservou o padrão de um centro regional comandando uma rede 
de povoados numa artéria fluvial” (BECKER,1991). Nesse padrão, se destaca o conjunto de cidades que emergiram ao longo do processo inicial de 
povoamento regional. Cidades nas margens dos rios Tocantins como Marabá, Tucuruí e Conceição do Araguaia que reconhceram revigoramente frente 
às novas vias e fluxos regionais. Cametá, Mocajuba, sob a dinâmica do rio, Abaetetuba agora em área de influência de grandes projetos. Caberia nessa 
categoria grande parte das cidades existentes nas regiões do Calha Norte e Zona Leste do Estado do Pará.

4.3 Calha Norte e Zona Leste do Estado do Pará: concentração populacional urbana como tendência
No Estado do Pará vivem, segundo a contagem populacional de 2007, uma população de 7.065.573. A população do Estado teve um incremen-

to de 30% no período entre 1991 a 2000, apresentando uma taxa de crescimento médio de 2,26% ao ano. O acréscimo mais significativo refere-se 
à população urbana, que passou de 2,59 milhões em 1991, para 4,11 milhões em 2000, com uma taxa média de crescimento anual de 4,71%.  A 
população rural, em contrapartida, sofreu um decréscimo de 2,35 milhões, em 1991, para 2,07 milhões de habitantes em 2000. 

A urbanização constitui o traço mais marcante da dinâmica populacional recente. Entre 1991 e 1996, a composição populacional rural/urbana 
mantinha-se mais ou menos equilibrada, em torno de 50%.  No entanto, em 2007, o contingente demográfico urbano passa a constituir 70,05% da 
população total.

Em 1970, a população rural era maioria com um contingente de 1.145.803 habitantes. A população urbana era de cerca de 1.021.195 habi-
tantes. A pártir de 1991, ocorre a ultrapasagem da população urbana sobre a rural. Em 2000, ocorre inversão completa em termos de distribuição 
populacional. E, em 2007 atinge o patamar de 4.949.502 habitantes de um total que passa das casas de sete milhões de habitantes. Em termos de 
ritmo de crescimento, a taxa geométrica anual de crescimento populacional, segundo o Censo demográfico de 2000 (IBGE,2000) está em torno de 
2,51% ao ano. Enquanto a população urbana cresce em um ritmo de 5,24% ao ano, observa-se um crescimento negativo do campo na ordem de 
-1,38%. Na contagem populacional de 2007, a taxa de crescimento populacional do estado do Pará está em 2,01%. 

Na área da Calha Norte, o quadro é o seguinte: dos 639.946 habitantes, 428.561 são urbanos. Ou seja, mais do doblo da população rural. É ainda 
importante destacar que a população urbana cresce a um ritmo de 3,01 % ao ano, enquanto a população rural conhece um decrescimo na medida em 
que apresenta crescimento negativo (-2,41% ao ano).

Na Zona Leste do Estado do Pará, nas regiões de integração do Rio Caetés, Rio Guamá e Rio Capim é a seguinte. Na RI do Rio Caetés, do total de 
432.900 habitantes, 238.638 vivem em cidades. A população urbana cresce a um ritmo de 1,53% enquanto a rural está em 0,46% ao ano. Na Região 
do Rio Guamá, vivem cerca de 565.392 habitantes. 344.247 vivem em cidades. O ritmo de crescimento é, todavia, semelhante: 1,29%(urbana) e 
1,54%(rural). Na região do Rio Capim, 302.240 habitantes do total de 534.715 são urbanos. A população urbana cresce a um ritmo de 2,42% frente 
a população rural de -0,18%.

Na região do Lago de Tucuruí, a população urbana cresce de forma galopante: 4,19% frente à taxa de crescimento negativa da população 
rural (-1,53%). Deve-se considerar ainda o fato de que a população urbana é de 224.551 habitantes, mais do doblo da rural. Em Carajás a situação é 
semelhante: 387.908 habitantes vivem em cidades do total de 497.937 habitantes do total. O ritmo de crescimento da população urbana é de 4,77% 
enquanto a rural é de -2,39%. Somente na região do Araguaia que temos uma situação diferente. Ainda que a população urbana seja superior em 
número da rural, estando em 252.925 habitantes do total de 415.693 habitantes, o ritmo de crescimento tanto da urbana (2,82%) quanto da rural 
(2,30%) são positivos.

Esses dados apontam para o fato de que, no estado do Pará, intensifica-se, cada vez mais, a urbanização. Trata-se de um processo que se gene-
raliza atingindo em ritmos diferenciados os espaços regionais e locais do território estadual
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4.4 Cidades e Polarização: Calha Norte e Zona Leste do Estado do Pará
Para entender a dinâmica de ocupação do espaço e a expansão das atividades sócio-econômicas para que o planejamento desta ocupação se 

efetive julgou-se pertinente fazer uma análise da polarização das cidades paraenses. Neste sentido, segundo Parr (2002), a principal característica 
da teoria do lugar central é agregar o sistema urbano à análise, desenvolvendo um modelo hierárquico para explicar a localização de atividades de 
acordo com as urbanidades inerentes a cada lugar central de maior ou menor hierarquia. 

Nesse capítulo, esse mesmo princípio será o norteador da discussão sobre as características da estrutura das atividades econômicas e de ser-
viços ás populações na determinação de sua influência na configuração da rede de cidades. A ocupação humana da Amazônia esteve ligada aos rios, 
mas desde que se implementaram novos eixos de transporte rodoviário, a dinâmica vem se alterando. A navegabilidade dos rios, e a existência de 
importantes recursos naturais, explorados em ciclos econômicos datados determinou a ocupação rumo ao interior estabelecendo redes de localida-
des que serviam de apoio á produção/extração e ao comércio destes produtos. 

Assim, a hierarquia e polarização dos centros urbanos foi sendo estabelecida pela atividades econômicas. A partir dos anos 1960, a região 
passou a fazer parte dos planos de integração nacional dos diversos governos que se fizeram presentes com maior presença do Estado sob a forma 
de serviços de saúde, educação, comunicações, rede viária e elétrica, etc. Ainda que insuficiente para promover o desenvolvimento sócio-econômico 
da população em geral, esta presença promoveu o que MONTE-MÓR (2005) chama de urbanização extensiva. Nas suas palavras “extensão das con-
dições gerais de produção urbano-industriais para além das cidades” tradicionais pólos de atração destas atividades e da população. Assim se criam 
redes e hierarquias não somente baseadas nas distâncias aos mercados, matérias–primas ou produção, mas por um conjunto de variáveis sociais, 
econômicas e político-administrativas. Ainda que intuitivamente se perceba a polarização dos aglomerados urbanos só uma metodologia cuidada 
permite aferir a sua hierarquia no espaço. 

O surgimento e crescimento de densidades urbanas permitem o aparecimento de economias externas derivadas dessas aglomerações, refor-
çadas pelo desenvolvimento de uma série de atividades ligadas ao setor de serviços, direta e indiretamente complementares à atividade econômica 
principal da aglomeração. A análise desta possibilidade, segundo Crocco et al (2005) requer o entendimento de que a urbanização possa ser caracte-
rizada por dois movimentos simultâneos: concentração e centralização. 

A Concentração está relacionada ao processo de urbanização das cidades; Centralização, por usa vez, de acordo com Christaller (1966), consiste 
no desenvolvimento desigual dos centros urbanos, com um grande centro urbano se sustentando no fornecimento de serviços especializados – cen-
trais – cuja produtividade é superior à encontrada em centros urbanos menores. A centralidade característica de dos pólos de com maior potencial de 
atração (ver mapa) é um atributo ligado diretamente à densidade de população e as atividades econômicas existentes em uma determinada região, 
permitindo o fornecimento de bens e serviços centrais tais como, comércio atacadista e varejista, serviços bancários, organizações de negócios, 
serviços administrativos, facilidades de educação e diversão, etc. O lugar central atua como um centro de serviços para si mesmo e para áreas mais 
próximas (região complementar). 

A partir desta definição, Christaller (1966) admite a existência de uma hierarquia de lugares centrais de acordo com a menor ou maior dispo-
nibilidade de bens e serviços oferecidos por uma localização (bens e funções centrais). A ordem de um bem ou função central é tão maior quanto 
mais sofisticado for este bem e maior for seu alcance (por exemplo, hospitais de maior complexidade, presença de pólos universitários, etc). Baseado 
nestes conceitos se determinou a estrutura espacial polarizada das regiões de integração do Estado buscando revelar a interdependência existente 
entre os diversos centros localizados dentro da área e com o exterior (FERREIRA, 1989). 
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A capacidade de polarização dos municípios de cada região, entendida com resultados obtidos utilizando o modelo gravitacional de Isard 
(1960), os resultados quantitativos e mostram o poder que alguns municípios possuem em um conjunto da região. O modelo gravitacional permite 
o delineamento inicial dos limites das áreas de influências dos centros, ou seja, do desenho da estrutura de polarização de um sistema de municípios 
de cada uma das oito regiões de integração. Para o ano de 2006, foram selecionadas 46 variáveis após levantamentos, estudos e comparação com 
outras pesquisas socioeconômicas e agrupadas por tipo de fundamento econômico: capital físico, capital humano, capital social ou capital natural. 
Relativamente à qualidade da educação ministrada nos municípios, como número de professores, matrícula e taxa de alfabetização. Distribuição do 
pessoal ocupado nos diversos setores e ramos de produtivos (no extrativismo vegetal, nos setores rurais, na indústria e nos serviços em geral: banco, 
comércio e transportes), além de variáveis do setor agrário: extrativismo, culturas temporárias, culturas permanentes, horticultura, silvicultura e 
pecuária. Sobre o setor público, o valor total das receitas e despesas municipais próprias, das transferências constitucionais e o Valor do Fundo de 
Participação dos Municípios. 

Sobre os serviços vitais à saúde, verifica-se: número de leitos hospitalares, número de postos de saúde e o pessoal ocupado no setor. Subme-
teram-se as 46 variáveis a uma análise de componentes principais, foram encontrados componentes significativos, para as regiões em estudo e que 
determinaram o potencial de atração de um município sobre o outro numa mesma região.

Na Região de Integração da Calha Norte é interessante verificar a nova centralidade estabelecida pelas estradas, estudos anteriores de polari-
zação da região (ZEE BR163, 2006) e o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável da Região do Xingu (2008) demonstraram que o município de 
Santarém exerce uma força de atração nos municípios da área de influência das duas estradas federais, mas a dinâmica do Rio Amazonas estabelece 
um outro tipo de atração entre os municípios que se estendem ao longo da margem esquerda. Podemos ainda verificar que apesar de Oriximiná 
exercer uma força de atração maior, esta é sobre menos municípios que Alenquer.

Por região verificou-se que nem sempre os municípios que exercem a força de atração maior são aqueles que são centrais para um maior núme-
ro de municípios. Deste modo se julgou importante estabelecer as hierarquias de diferentes níveis de centralidade indicando por cores os municípios 
sobre os quais essa atração se verifica. 

ZEE Volume 1.indd   92 03/12/2010   16:48:58



C A P Í T U L O  5

Gilberto Marques

Extrativismo vegetal na área de abrangência do 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Estado do Pará

ZEE Volume 1.indd   93 03/12/2010   16:48:59



ZEE Volume 1.indd   94 03/12/2010   16:48:59



95Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 1

5 - EXTRATIVISMO VEGETAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO 
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE) DO ESTADO DO PARÁ

Gilberto Marques

5.1 Principais Produtos Extrativistas
Até meados do século XX o extrativismo “tradicional” (animal e vegetal) desempenhou papel destacado na economia paraense. A borracha 

foi o produto que alcançou maior evidência. Além do látex, produzia-se castanha-do-pará, madeira, óleos, essências, etc. Mesmo quando, nos anos 
1950, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) caracterizou esta atividade como a causa do “atraso” da região 
esta produção permaneceu contribuindo significativamente à economia estadual. A partir do final dos anos 1970, o extrativismo mineral conduzido 
pela grande indústria (estatal ou privada) passou a ocupar espaço expressivo na produção regional.

Atualmente, o valor da produção vegetal paraense tem se expandido. Em 2007 totalizou R$ 1,24 bilhões, equivalendo a uma expansão de 81% 
em relação ao ano de 2000. Este extrativismo é hegemonizado pelas atividades decorrentes da extração madeireira (Tabela 29), particularmente 
a madeira em tora. Afora estes, apenas o açaí tem significância. O Valor de sua produção, mesmo com oscilações negativas em 2003 e 2004, está 
ascendente, alcançando R$ 96,95 milhões em 2007.

A produção de madeira em tora, ainda que tenha reduzido o seu volume físico produzido no intervalo dos últimos oito anos analisados (Tabela 
30), obteve uma expansão do valor da sua produção em aproximadamente 94%. No ano 2000 o valor total deste produto foi de R$ 534,6 milhões e 
em 2007 alcançou R$ 1,04 bilhão. Lenha e carvão vegetal contribuem de forma mais modesta ao valor da produção do extrativismo vegetal do Pará, 
sendo que o último vem presenciando uma queda no montante de valor produzido.

Tabela 29: Valor da produção na extração vegetal do Pará – total e principais produtos (mil reais)

 

Fonte: IBGE/SIDRA – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura

Gráfico 30: Valor da produção do extrativismo vegetal paraense, 2000 e 2007.

        Fonte: IBGE/SIDRA – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura

A presença do valor da madeira em tora é muito forte no conjunto do extrativismo vegetal paraense. No ano 2000 os R$ 534,57 milhões ob-
tidos pela extração deste produto corresponderam a 77,89% do valor total produzido por este setor da economia do Pará. Em 2007 esta proporção 
aumentou ainda mais: do total de R$ 1,25 bilhão alcançando pelo extrativismo vegetal do Pará, R$ 1,04 bilhão decorreu da produção da madeira em 
tora, correspondendo a 83,30% do valor de tudo que foi produzido na extração de vegetais.
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Em relação ao volume extraído, os principais produtos registraram redução em suas produções. A madeira em tora reduziu seu volume em 
15,69% entre 2000 e 2007, caindo de 10.781.501 m³ para 9.090.150 m³. Apesar da expansão da demanda externa, o açaí também sofre retração em 
sua produção extrativa. Em 2000 extraiu-se 112.676 toneladas e em 2007 este volume foi de 93.783 toneladas, 16,77% a menos que no primeiro 
ano. Se tomarmos o ano de 2003 como referência, veremos que a queda foi ainda maior, 30,45%.

Tabela 30: Quantidade produzida na extração vegetal do Pará – total e principais produtos

Fonte: IBGE/SIDRA – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura

O gráfico a seguir apresenta a evolução do volume dos principais produtos paraenses no intervalo entre o ano 2000 e 2007. Em comum, como 
já demonstrado na tabela anterior, o movimento declinante da quantidade produzida pelo setor extrativo do Pará.

Gráfico 31: Evolução do volume produzido dos principais produtos extrativos paraenses, 2000-2007.

 

        Fonte: IBGE/SIDRA – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura

 Ao dividirmos o valor da produção pelo volume produzido obtemos o preço médio da produção. Pelo resultado, constatamos oscilação no 
valor médio de alguns produtos, mas, de modo geral, um movimento ascendente no preço nos principais produtos extrativos do Estado do Pará. 

Tabela 31: Preço médio dos principais produtos extrativos paraenses, em reais

Fonte: IBGE/SIDRA – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura

Entre o ano 2000 e 2007 o açaí cresceu 107,03%, alcançando R$ 1.033,79 em média pela tonelada do fruto. O valor médio da madeira em tora 
subiu 130%, da lenha 113% e do carvão vegetal 57%.
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Gráfico 32: Evolução do preço médio dos produtos extrativos paraenses, 2000-2007.

Fonte: IBGE/SIDRA – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura

A madeira em tora não apenas é o produto extrativo com maior valor total no extrativismo vegetal do Pará, como também responde pelo maior 
volume produzido. Dentre as regiões de integração aqui analisadas, Tocantins é a mais importante em termos de volume produzido, 2.755.043 m³ 
(Tabela 32), registrando uma expansão em relação ao ano de 2000. Em seguida, aparece a região Rio Capim, que sofreu forte queda durante o período 
abordado. No ano 2000 era a maior produtora com 3.123.465 m³ e em 2007 teve seu volume produzido reduzido em 43%, atingindo 1.781.493 m³.

Tabela 32: Principais produtos extrativos do Pará por regiões de integração
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as regiões de integração aqui analisadas, Tocantins é a mais importante em termos de volume 
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Tabela 32: Principais produtos extrativos do Pará por regiões de integração 

Região 
Açaí (t) Carvão Vegetal 

(t) 
Lenha (m³) Madeira em Tora 

(m³) 
2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 

Caetés 1.076 601 1.140 794 241.650 220.710 65.085 32.650 
Rio Capim 960 2.661 428.652 1.206 167.258 148.402 3.123.465 1.781.493 
Lago de Tucuruí 48 774 19.513 71.300 546.390 166.300 538.207 363.500 
Guamá 2.278 11.788 2.999 2.106 570.021 530.382 6.420 9.125 
Tocantins 80.115 41.921 14.184 3.507 926.264 749.664 2.120.142 2.755.043 
Baixo Amazonas* 343 1.900 1.431 1.538 972.797 978.932 794.418 721.398 
Reg. Met. Belém 283 469 175 135 37.964 22.600 - - 
Carajás - - 1.248 134.458 129.485 95.594 404.400 178.122 
Araguaia - - 150 103 261.852 200.559 1.109.457 534.202 
Fonte: IBGE/SIDRA – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 
* Apenas os municípios da Calha Norte do rio Amazonas. 
 

 
O gráfico seguinte confirma as conclusões da Tabela 32 e apresenta o volume da 

produção da extração da madeira em tora nos anos 2000 e 2007, segundo as regiões de 
integração paraenses aqui analisadas. 
 
 
 

Fonte: IBGE/SIDRA – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 
* Apenas os municípios da Calha Norte do rio Amazonas

O gráfico seguinte confirma as conclusões da Tabela 32 e apresenta o volume da produção da extração da madeira em tora nos anos 2000 e 
2007, segundo as regiões de integração paraenses aqui analisadas.
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Gráfico 33: Volume da extração de madeira em tora segundo as regiões de integração, 2000-2007.

Fonte: IBGE/SIDRA – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura
Obs: Na região Baixo Amazonas constam apenas os municípios da Calha Norte do rio Amazonas.

Os municípios da região do Baixo Amazonas que compõem a calha norte desse rio são os que mais produzem lenha dentre as regiões de inte-
gração em estudo. São 978.932 m³ produzidos, volume levemente superior ao que foi extraído no ano 2000. Seguem-se duas regiões com produção 
declinante: Tocantins (749.664 m³) e Guamá (530.382 m³). A região do Lago de Tucuruí foi a que presenciou a maior redução (70%), caindo de 
546.390 m³ para 166.300 m³ no intervalo de tempo aqui abordado.

A produção de carvão vegetal em 2007 foi significativa apenas nas regiões Carajás (134.458 toneladas) e Lago de Tucuruí (71.300 toneladas). 
Essas foram regiões com grande expansão na produção, pois no ano 2000 a primeira havia produzido apenas 1.248 toneladas e a segunda 19.513 
toneladas. Registre-se ainda a drástica redução da região do Rio Capim, que no primeiro ano havia produzido 428.652 toneladas e oito anos após 
1.206 toneladas somente.

Em relação ao açaí, a região de integração de Tocantins, com 41.921 toneladas em 2007 foi a que apresentou o maior volume, sobressaindo-se 
significativamente sobre as demais analisadas. Ainda assim, ela registrou uma redução de 47,67% no seu volume produzido quando comparado ao 
ano 2000. Movimento inverso percorreu a região do Guamá que saltou de 2.278 toneladas para 11.788 toneladas. Apesar da importância na econo-
mia e cultura regional algumas regiões produziram pequenas quantidades ou não registraram produção, foi o caso de Carajás e Araguaia.

5.2 Regiões de Integração
Na região do Caetés o extrativismo vegetal tem presenciado uma significativa redução absoluta em sua produção, particularmente do açaí, 

carvão vegetal e madeira em tora. A presença mais expressiva é do extrativismo ligado à madeira (em tora, lenha e carvão vegetal). Dos produtos 
alimentares apenas o açaí apresenta produção merecedora de análise mais detalhada. A extração de lenha tem forte presença em todos os municí-
pios e responde pela principal atividade em termos de volume produzido pelo extrativismo vegetal da região. Em 2000 foram extraídos 241.650 m³ 
de lenha e em 2007 esse volume foi de 223.950 m³. Bragança é o principal produtor com 68.000 m³, seguido por Vizeu (53.000 m³) e Augusto Corrêa 
(36.500 m³). 

A produção de carvão vegetal ocorre em toda esta região de integração e, por sua distribuição e volume, caracteriza-se mais por uma produção 
para o autoconsumo. 
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Tabela 33: Volume do extrativismo vegetal, região do Caetés, 2000-2007

Fonte: IBGE/SIDRA

Em 2007 somente três municípios extraíram madeira. Foram eles: Cachoeira do Piriá (28.000 m³), Viseu (4.500 m³) e Santa Luzia do Pará (150 
m³), mas em volume significativamente inferior ao do ano de 2000. 

O extrativismo da região do Rio Capim concentra seu volume principalmente na madeira em tora, ainda que em expressiva redução, o que 
acontece também, e mais significativamente com a produção de carvão vegetal. A extração do açaí registrou forte elevação nessa região de integra-
ção, saltando de 960 toneladas no ano 2000 para 2.661 toneladas em 2007. Isso equivale a um incremento de 117,19%. Essa expansão se explica 
principalmente pela elevação da produção do município de Irituia que em 2000 produzira apenas 21 toneladas e em 2007 saltara para 1.566 tone-
ladas. 

O carvão vegetal presenciou um grande incremento até o ano de 2003, quando a região produziu 709.497 toneladas deste produto, mas sofreu 
forte queda nos anos seguintes, de tal modo que em 2007 produziu somente 1.206 toneladas. Entre estes dois anos a queda foi de 99,83%. A princi-
pal expressão deste movimento foi Paragominas, que em 2000 contou com 247.789 toneladas, 506.888 toneladas em 2003 e quatro anos após nada 
registrou em termos de volume deste produto. 

Tabela 34: Volume do extrativismo vegetal da região do Rio Capim

Fonte: IBGE/SIDRA
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A produção de lenha, apesar de muito oscilante, em 2007 (148.402 m³) manteve um volume próximo ao de sete anos antes. A produção é bem 
distribuída por quase todos os municípios, dos quais se destacam Rondon do Pará (34.211 m³), Mãe do Rio (25.403 m³) e Concórdia do Pará (21.200 
m³). Nova Esperança do Piriá e Tomé-Açu no ano 2000 lideravam a produção nesta região, mas registraram forte queda na sua produção desde então. 

A madeira em tora, ainda que em franca redução, é extraída em grande volume em quase todos os municípios. No ano 2000 a região produziu 
3.123.465 m³ e em 2007 havia caído 42,96%, alcançando um volume total de 1.781.493 m³. Os municípios que mais se destacaram na produção de 
2007 foram Paragominas (652.715 m³), Dom Eliseu (274.945 m³) e Ulianópolis (268.958 m³).

Apesar de estar em expansão, o açaí tem tímida presença na região Lago de Tucuruí. A extração da castanha-do-Pará ocorre em todos os seus 
municípios, sendo Itupiranga o que apresenta maior produção, com 150 toneladas. Diferentemente de outras regiões, o carvão vegetal expandiu-
-se, saltando de 19.513 toneladas no ano 2000 para 73.300 toneladas em 2007, um incremento de 275,65%. Contudo, os municípios apresentaram 
desempenho diferenciado neste crescimento. Novo Repartimento que em 2000 concentrou a produção regional com 13.948 toneladas, em 2007 
produziu tão somente 320 toneladas. Nesse último ano os municípios que mais se destacaram foram Itupiranga (47.100 toneladas), Jacundá (11.100 
toneladas) e Nova Ipixuna (10.450 toneladas).

Tabela 35: Extrativismo vegetal região Lago de Tucuruí

Fonte: IBGE/SIDRA

Na produção de lenha, presente em todos os municípios da região Lago de Tucuruí, reproduz-se a dinâmica de descenso existente em outras 
regiões de integração. Entre o ano de 2000 (com 546.390 m³) e 2007 (com 166.300 m³) ocorreu uma redução de 69,56% nesta produção. Breu Branco 
(80.000 m³) e Novo Repartimento (45.000 m³) permanecem como os principais produtores regionais.

A madeira em tora, que no ano 2000 registrou 538.207 m³ extraídos, elevou-se até 2003 (597.619 m³), iniciando, desde então uma dinâmica 
de queda, atingindo 363.500 m³ em 2007, equivalente a uma redução de 39,18% nesse intervalo de quatro anos. A maior produção ocorre em Novo 
Repartimento (160.000 m³), seguido por Itupiranga (76.000 m³), Breu Branco (50.000 m³) e Goianésia (45.000 m³).

O extrativismo vegetal atualmente não é uma atividade forte na região Guamá. Apenas a extração de lenha apresenta volume significativo. 
Refletindo o aumento da demanda do açaí no mercado extrarregional, a produção desse produto aumentou 417,17% entre 2000 e 2007, alcançando 
11.788 toneladas neste último ano, mas a extração concentra-se em alguns poucos municípios: Inhangapi (2.863 toneladas), Magalhães Barata 
(2.727 toneladas), São Domingos do Capim (2.539 toneladas), São Miguel do Guamá (1.890 toneladas) e Marapanim (1.541 toneladas). 

A produção de carvão vegetal, distribuída por todos os municípios, aproxima-se do autoconsumo regional. A extração de madeira em tora 
ocorre em apenas três municípios, dos quais São Domingos do Capim, com 8.220 m³, concentra 90,08% do volume produzido. 
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Tabela 36: Volume do extrativismo vegetal região Guamá

Fonte: IBGE/SIDRA

O produto com maior expressividade em termos de volume produzido é a lenha, ainda que registrando leve queda no período, totalizando 
530.382 m³. Apesar de presente em todos os municípios da região, somente São Miguel do Guamá, que vem aumentando sua produção, responde 
por 47,11% da extração regional, somando 249.888 m³.

A região Tocantins tem forte presença do extrativismo e grande diversidade destes produtos, ainda que alguns apenas com produção residual. 
É o caso de produtos aromáticos, oleaginosas e borracha (látex líquido e coagulado). A extração do palmito ocorre em mais da metade dos municípios e 
registrou uma pequena retração nos últimos anos, totalizando 2.159 toneladas em 2007. Igarapé-Miri e Cametá são os municípios de maior destaque.

Tabela 37: Volume do extrativismo vegetal região Tocantins

Fonte: IBGE/SIDRA

Nessa região produz-se grande volume de açaí, mas enfrentou-se uma drástica redução no seu montante, reflexo, entre outros motivos, da 
queda da produção de Abaetetuba e Cametá. No ano 2000 a região havia extraído 80.115 toneladas e em 2007 diminuiu para 41.921 toneladas, 
correspondendo a uma retração de 47,67%. Cinco municípios concentram 96,18% da produção regional. O principal é Limoeiro do Ajuru (17.476 
toneladas), seguido por Oeiras do Pará, Igarapé-Miri, Mocajuba e Barcarena.
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As atividades ligadas à extração madeireira (lenha, carvão e madeira em tora) destacam-se sobremaneira na produção regional. O carvão 
vegetal sofreu forte queda de 75,27% no volume extraído. Isso decorreu principalmente da evolução negativa do município de Tailândia, que em 
2003 havia aumentado sua produção para 31.800 toneladas e no ano seguinte registrou somente 438 toneladas, sendo que em 2007 a produção foi 
de 450 toneladas.

Forte em todos os municípios desta região, apesar da redução de 17,32%, a produção de lenha alcançou 765.836 m³ em 2007 contra 926.264 
m³ oito anos antes. Os principais produtores são Baião (266.937 m³), Acará (152.450 m³) e Cametá (100.647 m³), que juntos respondem por 67,90% 
da extração regional.

Dentre as regiões de integração aqui analisadas, Tocantins é a que concentra o maior volume de produção de madeira em tora, destacando-a 
no cenário do valor do extrativismo vegetal paraense. Diferente do que vem ocorrendo em outras regiões, na região tocantina a extração de madeira 
em tora expandiu-se significativamente no intervalo entre 2000 e 2007. No primeiro ano extraiu-se 2.120.142 m³ deste produto. No último ano a 
produção elevou-se a 2.755.043 m³, representando um aumento de 29,95%. O grande produtor regional é Tailândia que subiu de 800.000 m³ para 
1.500.000 m³. 

Dos municípios da região Baixo Amazonas que ficam na calha norte do rio Amazonas constatamos que a extração de castanha-do-Pará 
oscilou negativamente atingindo 6.010 toneladas em 2007, o que significou uma redução de 22,50% em relação ao ano 2000. Oriximiná e Óbidos 
são os municípios que mais se destacam. Esses também são os principais produtores de carvão vegetal, que em 2007 totalizou 1.538 toneladas no 
conjunto dos nove municípios aqui analisados.

Tabela 38: Volume do extrativismo vegetal região Baixo Amazonas – municípios da calha norte

Fonte: IBGE/SIDRA

O grande volume da produção regional concentra-se na extração de lenha e madeira em tora. Ainda que tenha reduzido em 9,19% a produção, 
o extrativismo do segundo produto alcançou o montante de 721.398 m³ em 2007, dos quais 617.948 m³ em Almerim, ou seja, 85,66% foram produ-
zidos por um único município.

A extração de lenha, com grande presença em todos os municípios, manteve-se estabilizada num patamar elevado: 978.932 m³. Oriximá, atual 
maior produtor (320.000 m³), registrou crescimento, enquanto Almerim (215.482 m³) presenciou redução de sua produção. Óbidos (165.000 m³) 
também apresenta-se como um grande produtor regional.

A região Metropolitana de Belém, é fortemente urbana, tem presenciado nas últimas décadas a redução de seus espaços florestais. O ex-
trativismo vegetal é pouco expressivo. Em 2007 registrou-se pequena produção de açaí (469 toneladas) e carvão (137 toneladas). A lenha é o mais 
expressivo produto extrativo da RMB, somando 22.600 m³ em 2007. Santa Bárbara é o maior extrator regional.

Tabela 39: Volume do extrativismo vegetal região Metropolitana de Belém

Fonte: IBGE/SIDRA

A castanha-do-Pará, que historicamente marcou a produção da região Carajás, sofre com a redução dos castanhais nativos. Do ano 2000 para 
2007 houve uma queda 27,20% no volume produzido, alcançando somente 522 toneladas extraídas no último ano. Eldorado dos Carajás permanece 
como principal produtor local. O açaí não registrou produção comercial.
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A perda da cobertura vegetal nos municípios que compõem as regiões de interação Carajás e Araguaia implicam na diminuição das atividades 
extrativista locais. Diversos municípios encontram-se com aproximadamente 80% de suas coberturas vegetais original alteradas. Estas regiões atual-
mente são hegemonizadas expressivamente pela bovinocultura, concentrando algo em torno de metade do rebanho bovino estadual.

O carvão vegetal apresentou desempenho modesto até 2004, quando produziu-se 833 toneladas. A partir de 2005 houve grande expansão, 
alcançando o volume de 134.458 toneladas em 2007. Marabá, com 50.400 toneladas, é o principal produtor regional. 

Tabela 40: Volume do extrativismo vegetal região Carajás

Fonte: IBGE/SIDRA

A lenha presenciou retração de 26,17% no intervalo de oito anos, totalizando 95.594 m³ em 2007, tendo Marabá (28.000 m³) liderado o volume 
produzido regionalmente, seguido por São Geraldo do Araguaia e Piçarra. A madeira em tora sofreu retração de mais da metade (55,95%) do volume 
produzido entre 2000 e 2007. Quem mais reduziu sua produção foi o município de Piçarra que em 2000 havia extraído 172.500 m³ e em 2007 somente 
5.781 m³. São Geraldo do Araguaia apresenta-se como o principal produtor regional (73.500 m³), seguido por Parauapebas e Bom Jesus do Tocantins.

Na região Araguaia a castanha-do-Pará apresenta significância apenas em São Félix do Xingu. A produção de carvão vegetal também é 
pouco expressiva, tendo Conceição do Araguaia e Redenção como os maiores produtores regionais. A produção de lenha reduziu-se 23,4% entre 
2000 e 2007, tendo Redenção (65.475 m³) como principal produtor, seguido por Conceição do Araguaia (55.487 m³) e Santana do Araguaia (40.133 
m³). Entre os maiores produtores regionais, Conceição do Araguaia foi quem sofreu maior queda no volume produzido e, contrariamente, Santana do 
Araguaia conseguiu aumentar sua produção. 

Tabela 41: Volume do extrativismo vegetal região Araguaia

Fonte: IBGE/SIDRA

A extração de madeira em tora sofreu forte redução (51,85%) entre 2000 e 2007. Redenção que no ano 2000 produziu 496.026 m³ em 2007 
caiu para 151.354 m³, significando uma retração de 69,5%. Em Conceição do Araguaia a queda no volume produzido atingiu 78%. Enquanto no 
primeiro ano extraiu 198.358 m³ do produto em 2007 limitou-se a 43.487 m³. Dos principais produtores, apenas Santana do Araguaia registrou 
aumento de sua produção, saltando de 163.871 m³ para 202.897 m³.
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6 - EXPANSÃO DA ATIVIDADE MADEIREIRA NO PARÁ, 
DESMATAMENTO E POLÍTICA FLORESTAL

            Edna Maria Ramos de Castro
            Roselene de Souza Portela
            Edane de Jesus França Acioli
            Raimunda Monteiro

6.1 Introdução
A Amazônia brasileira recobre uma área de 6 milhões de km2 e corresponde a 61% do território do país. O Brasil possui a segunda maior área 

florestal do mundo (só perde para a Rússia, que possui somente florestas temperadas e boreais), somando 544 milhões de ha que ocupam 64,3% do 
território nacional, interagindo e protegendo a circulação de quase 20% da água doce disponível no planeta. A Amazônia brasileira é responsável por 
mais de 90% da produção florestal de áreas naturais do Brasil e apresenta, conforme as estimativas, apenas 24% do território reclamado como área 
privada e 29% com áreas legalmente protegidas, incluindo as Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Restam 47% da superfície ocupados por 
terras públicas, com cobertura predominantemente florestal e sobre as quais a presença do Estado é incipiente. 

No debate acadêmico e político, a preservação das florestas na Amazônia aparece com alta relevância para proteção do clima e da biodiver-
sidade. Em níveis nacional e local, a expectativa está também no desenvolvimento econômico, social e cultural com sustentabilidade ambiental. O 
interesse sobre esses recursos se coloca, certamente, em relação a agentes globais e locais, mas o que se observa na Amazônia de hoje é o aumento da 
tensão e da concorrência capitalista por mercados e, conseqüentemente, pela apropriação e uso dos recursos naturais, influenciando o acirramento 
do desmatamento e de conflitos socioambientais.

6.2 Contextualização Histórica do Setor Madeireiro 
O movimento de expansão de fronteira fortalecido nos anos 1970 com os programas governamentais, que consolidaram a colonização nas 

margens dos grandes eixos rodoviários, abriu espaços à reprodução da pequena produção familiar e de sua constituição como ator social que irá 
definir em larga escala a dinâmica política na atualidade de certas áreas, como a Transamazônica. Assim, a sucessão na terra por novos atores ca-
pitalizados, grandes empreendimentos de infra-estrutura portuária, minerais, de energia, de madeira e agronegócios se contrapõe à racionalidade 
instrumental e práticas de gestão com as lógicas e modelos dominantes de funcionamento em certos espaços do estado do Pará.

Na década de 1970, as indústrias madeireiras conseguiram incentivos especiais e suas atividades causaram um grande desmatamento. Somen-
te no Estado do Pará, a extração de madeira cresceu 4.000%. Muitas estradas (oficias ou não) foram abertas para extração de madeira, facilitando o 
desmatamento (ALLEGRETTI, 1994). 

Até a referida década, a exploração madeireira na Amazônia estava restrita a áreas fluviais (incluindo as florestas de várzeas) e a poucas espé-
cies de alto valor comercial, tal como o mogno na terra firme, como se observa em toda a calha do rio Amazonas, compreendendo praticamente toda 
a região das ilhas na sua embocadura. Com exceção de poucos produtores de compensado no delta amazônico, a capacidade de processamento era 
limitada e os baixos níveis de extração seletiva resultaram em danos mínimos à floresta.

Todavia, quando os preços nacionais e internacionais da madeira se elevaram e a construção de novas rodovias reduziu os custos de transporte, 
o número de espécies comercialmente viável e a área de floresta economicamente acessível cresceram. O que responde pelo desaparecimento de um 
estoque variado de espécies. As duas últimas décadas representam um avanço sobre os recursos florestais, uma nova fase de investimentos na in-
dústria madeireira em um mercado globalizado e de maior competitividade. Os impactos sobre o territórios e os recursos foi devastador, para alguns 
estados como o Mato Grosso, Rondônia e Pará.

Segundo dados oficiais (MMA, 1998), a área desmatada na Amazônia passou de 78 mil km² para 470 mil entre 1978 e 1994, equivalentes a 12% 
da área florestal original da Amazônia legal. A taxa anual de desmatamento chegou a 0,54% entre 1978/88, o que significa uma média de 21.130 
km² ao ano. A partir daí houve um decréscimo relativo até 1990/91, em virtude principalmente da recessão econômica e de medidas de fiscalização, 
voltando, no entanto, a crescer, com um pico entre 1994/95, seguido de um declínio para uma taxa anual ainda elevada de 0,51% ao ano entre 
1995/1996. 

Pelos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) a cada ano, em torno de 20.000 km² (19.250 km² segundo IBAMA) são desma-
tados, chegando em 2000 a um total de 587.727 km². Incluindo as taxas de desmatamento anual de 2001 até 2003 este valor aumenta para 652.908 
km². Entretanto, o desmatamento entre agosto de 2006 e julho de 2007, estimado em 11.224 km², caiu 20% em relação ao período 2005-2006, 
registrando uma queda acumulada de 59% nos últimos três anos. O número é muito próximo ao menor já registrado (11.030 km², em 1991) desde o 
início do monitoramento do desmatamento na região, em 1988.

 Atualmente, a região produz cerca de 85% da madeira em tora de florestas nativas do Brasil e gera cerca de 576 mil empregos diretos e indi-
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retos na região. As estimativas do IMAZON indicam que cerca de 30% da madeira em tora produzida no Pará, na década de 1990, veio de pequenas 
propriedades. O consumo externo de madeira amazônica (cerca de 4%) deverá crescer à medida que os estoques de madeira dura da Ásia entram em 
declínio. Esse recurso bem manejado pode gerar renda e emprego enquanto protege e mantém serviços ambientais. 

No entanto, essa importância econômica se confronta com o fato de que a exploração florestal na Amazônia é feita largamente de forma pre-
datória (BARRETO e VERISSIMO, 2005) e que geralmente os exploradores desconsideram os mecanismos de regeneração natural e nem usam técnicas 
para estimular a regeneração. Além disso, a exploração convencional deixa a floresta suscetível a incêndios florestais (PUTZ, 2005).

6.3 Dinâmica do Setor e Cobertura Florestal
Os métodos de exploração florestal continuam predatórios, apesar de um acúmulo de discussão sobre a relevância da tecnologia aplicada aos 

processos florestais. Em geral, utilizam-se tratores de esteira com lâmina para o arraste de toras, o que causa grandes estragos na floresta remanes-
cente devido à movimentação excessiva para a procura das árvores derrubadas.

De acordo com o estudo realizado por Stone (2000) sobre a atividade madeireira na região amazônica, a cultura das indústrias madeireiras era 
como ainda em sua maioria o é, carente de conscientização dos danos ambientais causados à floresta e de descaso pelo seu reflorestamento. 

O autor destaca algumas características da indústria madeireira, que são: primeiro, os equipamentos mais complexos reduziam-se a motos-
serras, selecionando-se apenas as árvores de alto valor comercial; a segunda característica é a predominância absoluta da produção e da exportação 
da madeira serrada em tábuas, com pouco ou nenhum processo adicional de industrialização; uma terceira característica da atividade madeireira é 
a participação absoluta das empresas estrangeiras, “tradings” ou multinacionais, que predominam e dominam o comércio exportador de madeiras 
no Pará; e, a última característica, é o baixo grau de participação do fator trabalho na renda por ela gerada, já que a participação da mão-de-obra na 
divisão dos lucros da exploração madeireira declinou desde 1990..

Nesse sentido, o quadro descrito por Stone (2000) demonstra que a indústria madeireira tem provocado transformações negativas na paisagem 
local, já que é essencialmente extrativa. Derrubar árvores e serrá-las em tábuas, como ocorre na maior parte dos casos, não é processo industrial de 
transformação propriamente dito, mas, fundamentalmente, mecânico, pois a maior parte da exploração madeireira ainda é praticada segundo os 
métodos convencionais, destrutivos e fundados numa visão imediatista. Esse modelo caracteriza-se pela exploração altamente seletiva e predatória 
de madeira em áreas florestais.. Em grande parte a extração convencional de madeira vem sendo feita de forma ilegal, em áreas onde a retirada das 
árvores não foi previamente autorizada pelo órgão governamental responsável, incluindo-se entre essas áreas aquelas de uso controlado, como as 
terras indígenas e unidades de conservação (FFT, 1999; SOUZA, 2002). 

Em 1998, a produção de madeira em tora no bioma Amazônia foi de 42 milhões de metros cúbicos, passando em 2004 para 31 milhões de 
metros cúbicos (IMAZON, Fatos Florestais na Amazônia, 2005). A Amazônia brasileira chegou nesse ano a quase 80% de toda a produção total dos 
países amazônicos.

Os dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) apontam um relativo declínio na evolução da indústria madeireira 
no Pará entre os anos de 1998 a 2004, no qual o consumo de madeira em tora caiu de 28,3 milhões de m³ para 24,5 milhões de m³ – diferença que 
representa uma economia de 950 mil árvores. A produção madeireira processada caiu sutilmente, passando de 10,8 milhões de m³ para 10,4 milhões 
de m³. Ou seja, em média, o rendimento médio do processamento de madeira aumentou de 38% para 42% nesse período. A renda bruta evoluiu de 
R$ 2,9 bilhões em 1998 (US$ 2,50 bilhões) para R$ 6,7 bilhões em 2004 (US$ 2,31 bilhões).

Para o IMAZON, houve uma expansão geográfica do setor entre 1998 e 2004, ou seja, o número de pólos madeireiros aumentou de 72 para 82 
(ver mapa 5). A indústria madeireira tem migrado nos últimos anos para as novas fronteiras madeireiras, com interesse principalmente nos estoques 
de matéria-prima dessas regiões. Entre essas novas fronteiras, destaca-se um extenso arco formado pela BR-163 (oeste do Pará), passando pelo 
extremo noroeste do Mato Grosso até o sul do Amazonas, nas proximidades da Rodovia Transamazônica, entre os municípios de Humaitá e Apuí. Em 
1998, havia em toda a extensão desse arco 120 indústrias madeireiras, que exploravam 1,8 milhão de m³ de madeira em tora por ano (apenas 6% 
do consumo de madeira da Amazônia). Em 2004, a região já abrigava 400 empresas, que consumiam conjuntamente mais de 3,2 milhões de m³ de 
toras (~ 13% da produção amazônica). Destacam-se principalmente os pólos madeireiros Castelo de Sonho e Novo Progresso, no Pará, em que esse 
aumento representou aproximadamente 240% (300 mil m³ para 1 milhão de m³).

As florestas densas cobrem 64% da Amazônia Legal. Cerca de 22% da área é composta de cerrados, campos naturais e campinaranas e 14% 
já era área desmatada em 2004. (IMAZON, 2005). Até 2009 esse montante só fez aumentar. Os estados que mais desmataram foram o Maranhão, o 
Mato Grosso, Rondônia e o Pará. No momento as maiores taxas de desmatamento estão no Pará. E com uma velocidade somente igualada a Mato 
Grosso que em poucos anos conseguiu destruir praticamente toda a área com cobertura florestal no norte do estado. 

Cabe ressaltar que as áreas mais preservadas na Amazônia são as Terras Indígenas. Do total de áreas legalmente protegidas na Amazônia, a 
maior extensão é formada pelas Terras Indígenas com 63%, enquanto as Unidades de Conservação de Uso Sustentável somam 6,3% e as Unidades 
de Proteção Integral 5,5%. As áreas especiais que se distribuem em 10% do território da Amazônia - assentamentos rurais e as APAs formam 9%, 
conforme os dados do MMA/IBAMA.

O Pará tinha em quase toda sua extensão cobertura florestal. Uma área tradicional que se distingue é o estuário amazônico com madeiras 
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nobre de alta qualidade como a virola que foi desaparecendo na década de 80 do século passado. Essa ocorrência florestal densa se espalha pelo vale 
do rio Amazonas e do rio Tocantins e dos seus afluentes. Igualmente importantes as florestas do sul, sudeste e oeste do estado. No entanto, a ação 
predatória dizimou grande parte da floresta concentradamente nas regiões nordeste do Estado, com grandes áreas de capoeira e o Sudeste, grande 
parte ocupada pela pecuária e por áreas degradadas.

Na área estuarina, proximidade da cidade de Belém, e de antiga ocupação, foi onde se deu a exploração madeireira de forma demorada, desde 
o início da colonização portuguesa, e com momentos de grande intensidade na exploração, como se verificou sobretudo a partir dos anos 1970 com 
a instalação de grandes empresas de madeira.

6.4 Reservas Florestais e Tensões no Território: o mercado e a circulação de madeira ilegal 
Informações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) dão conta de apreensões de enorme quanti-

dade de madeira ilegal no Pará no montante de 21.000 m3, apenas no primeiro semestre de 2009, surpreendendo a sociedade em geral que esperava 
mais eficácia no controle do desmatamento no estado e melhor controle dos recursos explorados. Os escândalos se multiplicam. As operações de 
órgãos do Estado, como a Operação Caça-fantasma, empreendida pelo IBAMA, têm mostrado a impunidade permanente nessa atividade. Por isso é 
muito importante ter conhecimento sobre a dinâmica do mercado de madeira, e pesquisas devem ser fomentadas para tornar mais visível a ação das 
empresas que esquentam o mercado ilegal de extração de madeira. 

Um desses escândalos é o caso da venda ilegal de madeira envolvendo a empresa Vale. É também uma prova que permanecem as práticas 
predadoras, e de impunidade, por parte de grandes empresas. A Vale além de ter se apropriado de grandes extensões de terras no Pará, continua a 
perpetrar um modelo que foi responsável também pelo aumento do desmatamento no Estado. Apesar de buscar a valorização de sua imagem com 
discursos de sustentabilidade ambiental bem estruturados, não esconde que gera impactos negativos e passivos social e ambiental, tendo recebido 
do IBAMA uma multa na ordem de R$ 5 milhões pela venda ilegal de 9.500 metros cúbicos de madeira e depósito ilegal de madeira no município de 
Paragominas41.
41  Um documento assinado entre o Ministro do Meio Ambiente e o Presidente da Vale teve como objetivo levar a empresa a assumir formalmente o compromisso de vender 

minério de ferro somente para aquelas siderúrgicas que comprovem a origem legal do carvão vegetal que utilizam, pois as usinas guseiras que surgiram junto com o Programa 
Grande Carajás e ao longo da Estrada de Ferro, necessitam de grandes quantidade de carvão vegetal. A floresta nativa é literalmente transformada em carvão, como pode ser 
vista no corredor paraense e maranhense da ferrovia. O Ministério do Meio Ambiente anunciou multas aplicadas por uso ilegal de carvão que totalizaram R$ 414 milhões - dos 
60 punidos, 34 eram clientes da Vale.

 

Fonte: IMAZON, 2005

Mapa 5: Pólos Madeireiros
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O Pará é o maior exportador de madeira tropical no país. O Ministério Público Federal mantém a investigação sobre o comércio ilegal da madei-
ra no Pará. Investigou a situação de 113 empresas fantasmas que ‘legalizaram’ madeiras derrubadas de áreas preservadas no Pará. Nessa dinâmica de 
mercado incluem-se pequenas, médias e grandes empresas do setor madeireiro. 

Além de madeira retirada e beneficiada em processos legais, uma parte envolve centenas de empresas que tem sistematicamente extraído ma-
deira de áreas onde a floresta está mais preservada, ou seja, de terras indígenas e de unidades de conservação federais e estaduais. Por mecanismos 
ilegais conseguem “limpar” a sua origem fazendo com que ela entre na cadeia produtiva e ser exportada pelo porto de Belém, de forma legalizada. 
Como comenta Newton Scheinkman (O GLOBO 12/07/2009) referindo-se ao esquentamento da floresta. Empresas sem existência física fazem parte 
da cadeia e acabam por aquecer o mercado em função do volume de recursos movimentado. A quantidade de containers no porto de Belém espe-
rando os navios para serem exportados, o ano inteiro, dá uma dimensão do interesse do mercado exportador. A madeira é exportada para os setores 
moveleiros e de construção civil dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Essas empresas de fora acabam alimentando, municiando os circuitos internos de 
procedimentos ilegais. O porto de Le Havre, na França, é uma das entradas para o mercado europeu, abastecendo a França da melhor qualidade da 
madeira tropical. O Pará é hoje o maior exportador de madeira tropical do país.

Gráfico 34: Quantidade produzida na extração vegetal por tipo de produto extrativo - Meso Regiões – Madeira em Tora (m³), de 2002 a 2007
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2008.

Tabela 42: Quantidade produzida na extração vegetal por tipo de produto extrativo 
Variável = Quantidade produzida na extração vegetal
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Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2008.
Tabela 43: Quantidade produzida na extração vegetal por tipo de produto 
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extrativo – Regionalização - Variável = Quantidade produzida na extração vegetal
Nota: Os municípios sem informação para pelo menos um produto da extração vegetal não aparecem nas listas. 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2009

Gráfico 35: Quantidade produzida na extração vegetal por tipo de produto extrativo – Madeira em Tora (m³), de 2002 a 2007 (Regionalização)
           Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2009.

No Relatório da Pesquisa Socioambiental na região Mamuru Arapiuns, no oeste do Pará, realizado pela Universidade Federal Rural da Ama-
zônia, Instituto Sócio Ambiental e dos Recursos Hídricos, em 2009, os autores consideram, quanto ao uso da terra (Tabela 44), que o maior uso que 
se destaca nessa área onde se inclui municípios da Calha Norte, é de florestas, com 494.880 hectares, o que corresponde a 47,1% do uso do solo na 
região estudada. Conforme esses dados, Santarém “detém a maior porção do uso da terra com floresta, cerca de 166.000 hectares e Juruti a menor 
fração de uso, com apenas quase 20.000 hectares. O uso do solo para pastagens é a segunda expressão; são cerca de 371.448 hectares utilizados com 
a pecuária, ou seja, 35,4% do uso da terra. Em terceiro lugar aparece a área agrícola, com 183.924 hectares, correspondendo a 17,5% do total de uso 
do solo regional”.

Tabela 44: Uso da terra: municípios do Entorno Dinâmico (ED), 2006.
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Segundo dados do IMAZON, em 2004, a indústria madeireira na Amazônia gerou aproximadamente 380 mil empregos, dos quais 124 mil 

empregos diretos (processamento e exploração florestal) e 255 mil empregos indiretos. Calculam para cada emprego direto, a criação de 2,06 postos 
de trabalho relacionados à área comercial (venda de madeira processada e de equipamentos para a indústria), marcenarias, transporte de madeira 
processada e serviços especializados, como consultorias técnicas e manutenção de equipamentos (maiores detalhes nos Apêndices) (Tabela  45).

Tabela 45: Empregos Diretos
   Fonte: Lentini et al. (2005) e dados de pesquisa.

   Em média, cada emprego direto gera 2,06 empregos indiretos

Em 2004, havia 3.132 madeireiras em funcionamento na Amazônia Legal. A maioria dessas indústrias (60%) eram serrarias com serras-de-fita. 
O consumo médio desse tipo de empresa era 8.600 m3 em tora por ano. As microsserrarias (32% das empresas) consumiam em média 1.500 m3 em 
tora por ano. As laminadoras (6% das empresas) consumiam cerca de 15.000 m3 em tora por ano, enquanto as fábricas de compensados (2% das 
empresas) consumiam 28.000 m3 em tora por ano (Tabelas 46 e 47).

Tabela 46: Tipos de indústria Madeireira
    Fonte: IMAZON, 2005.

Tabela 47: Consumo de madeira em tora, empregos e custo médio de processamento por tipo de empresa na Amazônia Legal, 2004.1
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   Fonte: IMAZON, 2005

   Câmbio médio de 2004: US$ 1,00/ R$ 2,92 (Ipea, 2005).

O setor florestal é responsável por cerca de 4% do PIB brasileiro e gerou aproximadamente 21 bilhões de dólares em 2001, com recolhimento 
de 2 bilhões de dólares em impostos. A geração de empregos diretos e indiretos está em torno de 2 milhões, incluindo florestas nativas e plantadas, 
segundo análise da Secretaria de Produção do Governo do Pará. Mas o consumo mundial de madeira também é crescente, conforme Scholz (2003), 
que calcula estar por volta de 300 milhões de metros cúbicos por ano (nativas + plantadas para todos os fins), sendo 100 milhões de metros cúbicos 
originários de florestas plantadas para uso industrial, mostrando o papel das florestas nativas no atendimento dessa demanda (2003).

Os estoques florestais do Pará acessados pela via fluvial (incluindo as florestas de várzeas) foram os primeiros a serem exploradas, como se ob-
serva em toda a calha do rio Amazonas, compreendendo praticamente toda a região das ilhas na sua embocadura. A concentração da exploração de 
madeiras na várzea do estuário amazônico, com a instalação de grandes empresas na segunda metade do século XX, responde pelo desaparecimento 
de estoques de várias espécies. As florestas de terra firme foram incorporadas ao mercado nacional e internacional a partir da abertura das estradas, 
especialmente as grandes rodovias de integração nacional construídas nos governos militares e posteriormente, com as demais estradas secundárias 
abertas seja pelo poder público ou por iniciativa privada, notadamente de fazendeiros e madeireiros. 

Tabela 48: Exportações de Madeira do Estado do Pará 2003-2005

No segmento extrativista vegetal, a produção nacional de madeira em tora foi de 20,66 milhões de metros cúbicos, em 2003, e o Estado do Pará 
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Continuação Tabela 48

foi responsável por cerca de 52% desse total. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os principais municípios produtores 
do Estado (Tailândia, Portel, Paragominas, Almerim, Baião, Ulianópolis, Dom Eliseu e Altamira) foram também os principais do País, concentrando, 
juntos, 27% da produção nacional.

Em 2004, as exportações do Pará ultrapassaram meio milhão de dólares, expressando um aumento real de produção, embora corresponda 
ao período de aplicação de medidas de ordenamento territorial com decretação de Unidades de Conservação em áreas de potencial madeireiro no 
Estado, notadamente no Oeste do Pará. 

6.5 Rentabilidade do Setor Madeireiro e Perfil das Empresas 
O sucesso das exportações de madeira tropical da Malásia e da Indonésia esteve baseado, de fato, na exaustão de grandes áreas de floresta 

nativa. Hoje, a tecnologia de produção dos novos painéis de fibra ou partículas de madeira reduz de forma sensível as possibilidades de a madeira 
tropical de floresta nativa competir com a madeira de plantações. 

No Brasil, a crescente importância desta fica evidente, pois o volume da madeira em tora de plantações consumida pela indústria madeireira 
nacional (excluindo-se celulose e papel) atingiu apenas 17 milhões de m3 em 1995, mas ele está crescendo de forma mais acelerada do que o con-
sumo da madeira nativa. Entre 1990 e 1995, o primeiro cresceu 43% enquanto o segundo cresceu apenas 24%. Em 1999, a indústria madeireira 
nacional (excluindo-se celulose e papel) já consumiu 24 milhões de m3 de madeira em tora de plantações. Em 1999, a indústria de compensados 
consumiu mais madeira de plantações do que madeira nativa. A participação dos diferentes segmentos de produção no mercado doméstico mudou 
entre 1994/95 e 1999. A produção de aglomerados e MDF cresceu drasticamente, enquanto os serrados e os compensados apresentaram taxas de 
crescimento mais moderadas (ver tabela 49).

Tabela 49: Crescimento da Produção de Serrados, Compensados, Aglomerados e MDF entre 1995 e 1999 (em m3) no Brasil.
     Fonte: www.sbs.org.br

Os estoques florestais do Pará, apesar dos crimes ambientais e do desmatamento intensivo que já remonta 35 anos, ainda são um dos mais 
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expressivos do país e do mundo. O registro histórico mostra ter sido a madeira um dos produtos da floresta mais apreciados e explorados desde as 
Fábricas Reais, exportado para Portugal e comercializado nos países da Europa.

Atualmente, o quadro da economia florestal-madeireira no Pará apresenta um perfil dinâmico, com grande esforço de exploração, por meio de 
frentes de empresas que avançam em direção aos últimos estoques do Oeste do Estado. As empresas apresentam um perfil bem diversificado quanto 
a sua origem, porte e tecnologia de exploração e beneficiamento. 

Tabela 50: Representação do setor madeireiro no Pará
Fonte: AIMEX, junho de 2006. 

Gráfico 36: Quantidade produzida na extração vegetal por tipo de produto extrativo – Madeira em Tora (m³), 

de 2002 a 2007, segundo Regionalização do Governo do Estado do Pará.
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2009. Elaboração nossa.

Dados da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (AIMEX) registram 33 pólos madeireiros no Pará, com proces-
samento de 4.628,106 m³ e exportação no ano de 2004 na ordem de 543.442 US$.

A AIMEX aponta 1.592 empresas formalizadas atuando no setor. Embora muito expressiva, principalmente nas frentes mais avançadas da 
fronteira, não há dados sobre a informalidade no setor. Em 2002, o IBAMA levantou 24 empresas “fantasmas” atuando em Novo Progresso, quatro em 
Itaituba, três em Trairão, uma em Placas e uma em Juruti (CASTRO, MONTEIRO e CASTRO. C., 2002, pág. 41), e em todos os estados os registros com 
denúncias de clandestinidade na atividade feitas a órgãos públicos se multiplicam.

Para entender o uso de recursos florestais não é suficiente ver dados de produção. Pelos dados oficiais constata-se que dos 11.150.000 m³ de 
toras extraídas anualmente apenas 25% são processados, com rendimento médio de 41,5% no processamento. Esse dado revela que a maior parte da 
madeira que sai do Estado apresenta pouco aproveitamento. De acordo com os dados da Aimex, o Pará exportou em 2004 US$ 543.442 milhões em 
madeira serrada e em pisos. Para o Imazon, as exportações no mesmo ano foram de 1,07 milhão m³, correspondendo a US$ 488 milhões. 
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A produção paraense de madeira em 2003 foi de 12,84 milhões de m³, elevando o Pará ao primeiro lugar no ranking de produção da região 
Norte, que produziu 17,45 milhões de m³ naquele ano.

Existem no Pará 33 pólos madeireiros, sendo oito com produção superior a 600 mil m3 ao ano, estando a maior parte concentrada no sudeste 
do Estado. Apenas um se localiza no Oeste do Pará, em Novo Progresso. São 13 municípios na faixa de produção de 200 a 600 mil m3, entre os quais 
estão Uruará, Trairão e Altamira (Castelo de Sonhos), municípios da área de abrangência do ZEE da BR-163. Não aparece Itaituba, embora seja um dos 
municípios com aumento recente significativo da exploração madeireira.

Mesmo com o declínio da exploração imposta pelo controle por parte do governo federal com ações integradas entre IBAMA e Polícia Federal 
autuando empresas fraudulentas, o setor demonstrou que tinha estoques capazes de suprir a demanda por certo tempo. Atualmente, 56,74% das 
vendas de madeira do Pará para o exterior são de produtos com maior valor agregado. A madeira serrada, representando 43,62%, continua liderando 
as exportações, acompanhada do segmento de pisos, com 38,12%42,.

Esse bom desempenho, porém, está ameaçado diretamente por dois problemas: a baixa cotação do dólar e a crise no suprimento de matéria-
-prima. O bom desempenho das exportações no semestre anterior ocorreu devido aos elevados estoques e aos contratos firmados no ano passado, 
quando não havia problemas na taxa de câmbio, explica Guilherme Carvalho, diretor técnico da Aimex, que acredita ser possível reverter a situação 
a partir do segundo semestre de 2006. Declara que os números já apontam nesta direção, argumentando que houve uma desaceleração no segundo 
trimestre com as exportações crescendo somente 16,59% em valor, se comparadas com os 25,51% do primeiro trimestre do corrente ano, consideran-
do o mesmo período de 2004. Houve queda também de 1,19% dos valores exportados no segundo trimestre comparados com os valores do primeiro 
trimestre.

O setor madeireiro no Pará apresentou um crescimento exponencial na década de 1990 e nos primeiros cinco anos da década de 2000, aumen-
tando drasticamente o desmatamento, o que motivou medidas cautelares por parte do Estado, como a regulamentação da exploração nas florestas 
públicas, dentro de uma ação ampla de ordenamento territorial em curso.

Para o IMAZON (VERÍSSIMO et al, 2002), a atividade madeireira se distribui em 24 pólos, situados em cinco zonas de exploração. A região ao 
longo das rodovias PA-150 e Belém-Brasília concentram 65% da produção atual. A segunda maior zona de extração é a do Baixo Amazonas e estuário 
amazônico, de onde saem 12% da produção paraense de madeira. As regiões sul e sudeste do Estado geram em torno de 10% da produção, percen-
tual semelhante ao da região oeste do Pará. A margem esquerda do rio Amazonas, também conhecida como “Calha Norte”, se mantém como uma 
região pouco explorada (SEPROD, junho de 2006). O que se observa é que a Calha Norte está sendo incorporada informalmente como fornecedora de 
matéria-prima, atualmente processada em Santarém e Breves.

O Estado do Pará (1,25 milhão de km²) é largamente (73%) coberto por florestas, enquanto as áreas antrópicas e a vegetação não-florestal 
totalizam 27%. As condições de relevo (em geral, plano a suavemente ondulado), a grande extensão de rios navegáveis e o clima chuvoso, porém com 
estação seca definida, oferecem condições favoráveis para a atividade madeireira. Em 1998, as madeireiras instaladas no Pará extraíram 11,3 milhões 
de m³ de madeira em tora. O desdobro dessas toras resultou em uma produção de aproximadamente 4,25 milhões de m³ de madeira processada (isto 
é, serrados, laminados, compensados e madeira beneficiada). A grande maioria (89%) das 676 madeireiras era formada por serrarias equipadas com 
serras-de-fita, enquanto as laminadoras somavam 6% e as fábricas de compensados, 5%. A madeira serrada representou 3,26 milhões de m³ (77%) 
da produção madeireira do Estado. Por sua vez, os laminados totalizaram 408 mil m³ (10%), os compensados somaram 329 mil m³ (7%) e a madeira 
beneficiada, 253 mil m³ (6%), conforme dados da Secretaria de Produção do Governo do Estado do Pará, de 2005.

Nas florestas de terra firme, o sistema de exploração é geralmente mecanizado, sendo caracterizado pelo corte das árvores através das mo-
tosserras e pelo arraste de toras feitos por tratores. O sistema manual, caracterizado pelo uso do machado no corte e arraste feito com as mãos (em 
geral, grupos de dez a quinze pessoas fazem essa operação), estava restrito ao estuário e representou somente 7% do volume extraído no Estado. 

As grandes propriedades (maiores do que 5 mil ha) contribuíram com o fornecimento de 36% da madeira extraída no Estado; as médias pro-
priedades (entre 500 ha e 5 mil ha) participaram com 23% do volume consumido, enquanto as pequenas propriedades (menores de 500 ha) supriram 
32% da madeira utilizada no Pará. As áreas públicas contribuíram com cerca de 9% do volume de madeira extraído no Pará, um valor provavelmente 
subestimado, considerando que há uma proporção maior de madeira extraída ilegalmente de terras indígenas e Unidades de Conservação. 

A atividade madeireira é rentável, com a receita líquida oscilando entre 10% e 26%, excluindo-se os custos de capital e os gastos com lega-
lização. Em 1998, a renda bruta do setor madeireiro foi expressiva, atingindo US$ 1,026 bilhão. Nesse mesmo ano, foram gerados na extração, no 
transporte e no processamento, um total de 54,6 mil empregos diretos. A maioria da produção madeireira do Pará (78%) foi destinada ao mercado 
doméstico, enquanto o restante (22%) foi exportado, principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. No caso do mercado interno, as princi-
pais regiões consumidoras são o Nordeste e o Sudeste (27% cada).

No Pará, como no resto da Amazônia, a exploração madeireira é feita de forma predatória, causando impactos severos ao ecossistema florestal. 
Nos últimos anos, porém, o manejo florestal teve um crescimento razoável. Em 2002, por exemplo, a área florestal certificada de acordo com os cri-
térios do Conselho Mundial de Florestas (FSC) somou aproximadamente 232 mil ha no território paraense. O padrão predatório de uso dos recursos 
florestais tem ocasionado a redução drástica dos recursos madeireiros nas zonas leste e sul do Pará. De fato, estima-se que ocorreu uma redução de 

42  SEPROD, maio de 2006.
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aproximadamente 11% no volume de madeira extraído no leste do Pará entre 1998 e 2001. Em conseqüência disso, as madeireiras estão migrando 
em direção à zona oeste do Estado e, em menor proporção, para a zona central, nas áreas de influência dos pólos madeireiros de Portel, Altamira e 
Uruará43. 

6.6 Ordenamento Territorial e Recursos Florestais
A ação governamental de decretar como Unidades de Conservação áreas identificadas pela alta biodiversidade dos ecossistemas tem sido 

uma das políticas ambientais mais importantes como freio ao desmatamento na Amazônia. Mas sua eficácia depende de vários fatores de ordem 
administrativa, de probidade, de recursos financeiros e, evidentemente, da capacidade política de lidar com as dinâmicas de desmatamento no en-
torno da reserva. Os dados sobre preservação mostram que na Amazônia as Terras Indígenas e as Reservas Extrativas mantêm, com maior eficácia, a 
biodiversidade, ao mesmo tempo em que reproduzem a diversidade étnica ancorada em saberes milenares sobre os recursos naturais e um modo de 
integrar a vida social à natureza, ao domesticá-la. 

A tentativa de implantar uma política pública específica, na área ambiental, para o setor florestal, marcada pela aprovação da Lei que consagra 
a Gestão de Florestas Públicas pelo setor privado, não deixa de ser uma macropolítica, não só para o país, mas principalmente para a Amazônia. Cer-
tamente, o setor florestal é de grande importância na política ambiental, embora esta dependa também de iniciativas que são tomadas em outros 
Ministérios, vinculadas às políticas econômica, tributária, fundiária e creditícia.

No entanto, medidas têm sido tomadas, do ponto de vista da institucionalização do controle governamental, e de acordos estabelecidos entre 
partes interessadas onde se considera como matriz principal do ordenamento, o interesse público. No entanto o embate se dá entre atores interes-
sados em diferentes usos e serviços da floresta, alguns deles em franca oposição, como as organizações da sociedade civil, do governo e do mercado.

O ordenamento territorial desencadeado pelo Governo Federal entre 2003 e 2006 foi decisivo para estabelecer os parâmetros para a gestão 
florestal.  Mas, passados alguns anos, mostra-se insuficiente e sua aplicação ficou muito aquém do que deveria ter sido feito.

O novo arcabouço legal que resultou no compartilhamento de ações entre os órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, especialmente 
relacionados à ênfase na atuação do Estado na fiscalização e controle, também contribuiu para alicerçar novas bases de responsabilidades.  A Lei 
nº. 11.284, amplamente pactuada entre os setores interessados e que estabelece que as florestas públicas devem continuar públicas e que o acesso 
privado só pode ocorrer com base em Planos amplamente discutidos e processos  concorrenciais  são um marco de ruptura com a concepção e prática 
de uso privado e desordenado das florestas como ativos cujo acesso se deva pela regra de domínio e poder econômico.

O estado do Pará, embora mais lentamente que estados como Acre, Amazonas e Amapá, também acompanhou as ações de ordenamento 
territorial, tendo como passo decisivo o macrozoneamento econômico e ecológico, aprovado em 2006 e que foi uma das exigências do BIRD para a 
aprovação do Programa Pará Rural. O ZEE da BR-163 e a construção do Plano BR-163 sustentável, assim como o ZEE da Calha Norte e Leste do Pará 
também serviram de referência para pactuações de uso territorial amplo, tendo como pano de fundo, concepções avançadas de desenvolvimento e 
sustentabilidade.

Importante observar que as medidas para o ordenamento de macro-territórios ocorreram como acúmulo da academia regional, uma cons-
tatação ampla por todos os segmentos pensantes e pelo movimento social organizado. Da parte do governo federal, foi criado o Plano Amazônia 
Sustentável (PAS). 

A partir de 2007, o Governo do Estado do Pará intensificou as medidas para criar o ambiente institucional, normativo e de políticas públicas 
necessárias para estabelecer a gestão territorial como uma política de Estado. O fortalecimento de instituições se deu pela criação do Instituto de 
Desenvolvimento Florestal (IDEFLOR), órgão responsável pelo gerenciamento da oferta de matérias-primas de florestas públicas estaduais; foi criada 
a Secretaria de Meio Ambiente, adaptada para as atividades de licenciamento, fiscalização e controle, mas também para a gestão das unidades de 
conservação, assim como uma diretoria para os recursos hídricos; e o Instituto de Terras do Pará (ITERPA) também foi fortalecido em sua capacidade 
operacional. 

No que se refere às políticas de gestão florestal, houve avanços relacionados à criação dos sistemas de controle de uso das florestas, por meio 
do: i) CAR - Cadastro Ambiental Rural, que permitirá um controle sobre os passivos de Reservas Legais e Áreas de Proteção Permanente de todas as 
propriedades rurais do Estado; ii) do SISFLORA (sistema de controle da comercialização de produtos florestais) que permite detectar ilícitos em várias 
fases das cadeias de produção madeireira; iii) as unidades de conservação estaduais estão em plena construção de seus conselhos gestores, que 
significa envolvimento dos atores locais na gestão desses territórios e resignificação dos mesmos no desenvolvimento local e regional. As Flotas da 
Calha Norte devem ter seus planos de manejo concluídas em 2010. 

Quanto às florestas estaduais situadas em glebas não destinadas, ou seja, que continuam abertas quando ao tipo de uso, passaram a ter grande 
importância na gestão florestal. Por estarem nas bordas de frentes regionais de desmatamento e serem vistas, como “áreas sem dono”, se tornaram 
alvo de apropriação irregular e uso desordenado das florestas. É o caso crítico das glebas estaduais situadas em Portel e Melgaço, onde as florestas 
passam por um processo erosivo de uso dos ativos, em regime legalizado ou por ilícitos. Glebas que estão em frentes ativas de uso desordenado, em 

43  Veríssimo et. al, extraído do site do Imazon, maio de 2006. www.imazon.org.br.
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vários fatores de ordem administrativa, de probidade, de recursos financeiros e, 
evidentemente, da capacidade política de lidar com as dinâmicas de desmatamento no entorno 
da reserva. Os dados sobre preservação mostram que na Amazônia as Terras Indígenas e as 
Reservas Extrativas mantêm, com maior eficácia, a biodiversidade, ao mesmo tempo em que 
reproduzem a diversidade étnica ancorada em saberes milenares sobre os recursos naturais e 
um modo de integrar a vida social à natureza, ao domesticá-la.  

A tentativa de implantar uma política pública específica, na área ambiental, para o 
setor florestal, marcada pela aprovação da Lei que consagra a Gestão de Florestas Públicas 
pelo setor privado, não deixa de ser uma macropolítica, não só para o país, mas 
principalmente para a Amazônia. Certamente, o setor florestal é de grande importância na 
política ambiental, embora esta dependa também de iniciativas que são tomadas em outros 
Ministérios, vinculadas às políticas econômica, tributária, fundiária e creditícia. 

No entanto, medidas têm sido tomadas, do ponto de vista da institucionalização do 
controle governamental, e de acordos estabelecidos entre partes interessadas onde se 
considera como matriz principal do ordenamento, o interesse público. No entanto o embate se 
dá entre atores interessados em diferentes usos e serviços da floresta, alguns deles em franca 
oposição, como as organizações da sociedade civil, do governo e do mercado. 

O ordenamento territorial desencadeado pelo Governo Federal entre 2003 e 2006 foi 
decisivo para estabelecer os parâmetros para a gestão florestal.  Mas, passados alguns anos, 
mostra-se insuficiente e sua aplicação ficou muito aquém do que deveria ter sido feito. 
 
 
Mapa 6: Mapa do Estado do Pará identificando diversos usos do território. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mapa 6: Mapa do Estado do Pará identificando diversos usos do território.

áreas dinâmicas de uso madeireiro, que se tornaram UC (Flota), mas sem controle, também passam por uso acelerado, na lógica de “quem chegar 
primeiro leva”, antes que o Estado chegue. É o caso da Flota do Iriri, na BR-163. 

 É nesse cenário de grande pressão da demanda por áreas legalizadas para a produção florestal que o Governo do Estado optou por iniciar a 
outorga florestal em um contexto de quatro glebas não destinadas na região Mamuru-Arapiuns. São 1,2 milhões de hectares, habitados por aproxi-
madamente 105 comunidades tradicionais e indígenas, que estão passando por um processo de ordenamento territorial, no qual os ativos florestais 
serão destinados: a) às comunidades tradicionais e indígenas com direitos constitucionais assegurados; b) aos entes privados que têm direitos (títu-
los); c) à unidades de conservação; d) à concessões florestais, as áreas que estão sob domínio comunitário e privado. 

A realidade da região Mamuru-Arapiuns é comum a todas as glebas não destinadas: comunidades tendo seus ativos florestais sob intensa 
pressão; ativos florestais remanescentes valiosos; inúmeras pretensões de posse concorrendo entre si e com as comunidades locais. 

6.7 Situações das Glebas não Destinadas
Essas situações de pressão e de conflitos com comunidades têm no ordenamento territorial – de micro e meso territórios, uma medida in-

dispensável e complementar no âmbito do detalhamento do ZEE do Estado Pará. A pacificação dos conflitos, associada à perda de expectativas dos 
segmentos que fazem mal uso da floresta, contribui para estabelecer políticas de desenvolvimento regional mais firmes. 

A regularização das florestas comunitárias resulta na formalização do mercado de produtos florestais na relação entre empresas e comuni-
dades. O ordenamento florestal, nesse contexto, também representa controle do Estado sobre as estimativas de produção e arrecadação sobre os 
estoques que serão ofertados ao mercado. O Estado passa a ter controle das áreas por meio da destinação não onerosa (comunitárias e familiares) 
que entram no mercado formalizadas; e das outorgas de uso onerosas, pelas quais as empresas assinam contratos de 30-35-40 anos para utilizarem 
territórios florestais, pelos quais também compartilham o controle. 

Nesse contexto, é possível se projetar paisagens sustentáveis e tendo seus usos articulados, com as diferentes gradações e abordagens sociais 
de uso. O Estado também cumpre papéis decisivos desde o ordenamento fundiário, a estruturação de fomentos direcionados à modernização das 
relações entre ofertantes e demandantes nas cadeias de produção florestal. Principalmente, permitirá a inserção de milhares de hectares de florestas 
comunitárias no mercado, formalmente, permitindo que florestas sejam um componente estratégico do desenvolvimento local e regional. 
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6.8 Trajetórias Espaciais e Sucessão na Terra em Áreas de Potencial Florestal
Apesar da reconhecida importância do setor madeireiro, na percepção de alguns empresários a madeira é uma atividade passageira, e por isso 

a estratégia é aproveitar as oportunidades econômicas de forma imediata e massiva. Alguns estimam em torno de 10 anos a duração de um ciclo que 
é por eles representado, espacialmente, como um território com estoques disponíveis, alimentando a idéia de outros “ciclos”, ou áreas geográficas 
que se abrem à expansão da atividade. Há uma percepção de esgotabilidade do recurso, mas essa constatação não significa para a maioria uma razão 
suficientemente forte para orientar mudanças de práticas predatórias. 

Consideram que é uma atividade que mantém as oportunidades econômicas, justificando a racionalidade do investimento. Pela observação do 
movimento portuário em Belém e Santarém, o setor é dinâmico, apesar da queda verificada no conjunto da economia da madeira a partir de 2006. 
Essa inflexão não é necessariamente negativa, pois a conversão do setor em tecnologia, na gestão dos estoques e na geração de valor agregado pode 
representar um salto qualitativo na renda regional, a médio e a longo prazo. 

Gráfico 37: Exportações de madeira do Estado do Pará registradas nos portos de Belém e de Santarém de 2005 a 2009.
 Fonte: Companhia Docas do Pará - CDP/PA
 * Dados de 2009 referentes ao período 01/12/2009 a 30/08/2009

Os dados da Companhia das Docas do Pará (CDP) indicam os registros de saída dos navios dos portos do Estado, são nesses dois portos que 
aparece registro significativo de madeira para exportação. No porto de Vila do Conte não aparece nenhum registro de madeira. É importante frisar 
que os dados da CDP nos informam uma série de elementos de identificação do transporte, como o nome da embarcação, a procedência do navio, o 
destino, as toneladas expedidas. 

Nesses dados é possível identificar que a partir de 2007 se começa a registrar uma queda nas exportações. Segundo pesquisa realizada pelo 
IDESP (2009) o setor madeireiro registrou um saldo negativo no valor das exportações. Existem duas hipóteses que podem explicar essa dinâmica. 
Primeira, em nível local, a legislação ambiental é cada vez mais rígida e restritiva, no que se refere às exigências de Plano de Manejo e Certificação da 
madeira para exportação. A segunda se refere à dinâmica econômica internacional, em 2007 começou a crise imobiliária norte-america e que logo 
depois, meado de 2008 atingiu com grande força a Europa, diminuindo consideravelmente as suas importações. Acrescenta-se que nesta dinâmica, 
a taxa cambial sofreu alterações, houve uma baixa do dólar, provocando diminuição nos lucros efetivos nesse período.

O impacto da redução da atividade madeireira sobre o mercado atinge um arco maior devido à interação desse setor com os demais, em função de 
uma informalidade: a não-regulação da atividade madeireira, que permite uma plasticidade funcional, ou seja, pessoas de outros ramos de atividade 
entram no setor para fazer caixa, para gerar pequenas ou grandes rendas. Essa plasticidade funcional só é possível pela madeira, sucedendo outra fase, 
ainda mais volátil, a do garimpo, que se estendeu pela BR-163 no Vale do Jamanxim – Castelo de Sonhos e Itaituba, incluindo a área de Crepori, que 
pertencia ao município de Itaituba, em que muito pouco deixou em estrutura econômica sólida e capaz de alavancar o desenvolvimento da região. 

 O pecuarista chegou ao mesmo tempo em que as empresas que atraíram identicamente levas de migrantes que vinham do mundo rural de outras 
regiões do Mato Grosso ou oriundos das frentes de grandes obras do Pará (Tucuruí, Projeto Ferro Carajás etc.), para o trabalho extrativo ou como peões 
para as atividades de desmate nas fazendas. O ciclo da exploração do mogno, em meados dos anos 1990, e o esgotamento das reservas nos municípios 
da Transamazônica acabam por orientar a entrada de grupos para as novas áreas de ocupação, na direção da Calha Norte e da BR-163, lado paraense.
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O preço da terra, reputada por todos como de excelente qualidade, “terra roxa”, e propícia para a pecuária e a agricultura, é certamente o mo-
tivo maior da vinda crescente de pessoas capitalizadas para adquiri-la. A grilagem, porém, é um processo fundamental para a alta rentabilidade das 
fazendas, aliada aos outros processos clandestinos de apropriação ilícita de recursos, extração e venda desenfreada de madeira de lei, garantidos, 
na maior parte das vezes, por pistoleiros que barram a entrada de outras pessoas nas áreas griladas e asseguram o trabalho de desmatamento e 
constituição de pasto. Esses processos não são novos, bem sabemos, mas são reatualizados em cada nova fronteira aberta à pecuária na Amazônia.

A partir de 2000 os movimentos no sentido de fiscalização da destruição do meio ambiente começaram a se intensificar, nacional e internacio-
nalmente; em contrapartida intensificam-se também trabalhos do governo, sobretudo Federal, para conter o desmatamento. Passou a ser adotada a 
política de criação de Unidades de Conservação (UCs) como: Reservas extrativistas (RESEXs), Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDSs), assim 
como Florestas Nacionais (Flonas), entre outras modalidades de ordenamento do território. 

Uma maior fiscalização dos trabalhos com a madeira também foi implementada: centenas de madeireiras ilegais foram fechadas, planos de 
manejo considerados legais anteriormente e que não conseguiram comprovar essa legalidade a partir dos novos parâmetros também foram can-
celados, assim como a permissão para novos planos não foram dadas. Essa retaliação se deu por pressões tanto de atores de fora do país como por 
aqueles que atuam diretamente nessas áreas – incluindo a sociedade civil, que passou a ter um papel mais significativo nessa problemática –, muitos 
impulsionados, é claro, por ONGs (nacionais e internacionais), sem contar a participação significativa da igreja.

A análise das trajetórias mostra trajetórias espaciais dos atores sociais bastante diversificadas.  Podem-se visualizar as seguintes seqüências, na 
relação atividade x território, como síntese para muitas regiões de estado do Pará:

       Garimpo + comércio         pecuária            madeira + pecuária  
       Pequena agricultura          pecuária            madeira           pecuária + madeira

A sucessão das atividades no espaço está diretamente relacionada ao interesse dos grupos que se deslocam, à capitalização anterior, aos custos 
de oportunidades, ao estoque de recursos naturais e às condições de sua exploração. Alguns afirmaram que seus avós ou seus pais “mexiam” com a 
madeira. A questão da cultura na atividade acumula-se de uma para outra geração. Observa-se, no que se refere à pecuária, esse mesmo procedi-
mento de herança na atividade. As trajetórias espaciais refletem a transmissão geracional, trazendo para as novas áreas de adoção uma cultura que 
se transfere também espacialmente. Portanto, uma sucessão geracional na economia do desmatamento segue junto, verificada em seus estados de 
origem ou de adoção em fases intermediárias até chegar ao Pará.

O movimento de expansão de fronteira fortalecido nos anos 1970 com os programas governamentais, que consolidaram a colonização nas 
margens dos grandes eixos rodoviários, abriu espaços à reprodução da pequena produção familiar e de sua constituição como ator social que irá 
definir em larga escala a dinâmica política na atualidade de certas áreas. No entanto a modalidade padrão de apropriação da terra logo seria definida 
pela presença de novos atores que se sucedem na terra, como os fazendeiros capitalizados, os grandes empreendimentos minerais, os projetos de 
energia e de madeira, que se contrapõem, pela própria lógica de funcionamento, à lógica da pequena produção. 

6.9 Conclusão
A presença do Estado no ordenamento territorial impõe efeitos encadeados  exigentes em gestão e governança, desafio para o qual o Estado 

ainda não está preparado ou interessado para impor o que se poderia chamar de interesse público na condução dos rumos econômicos no Pará. Não 
se pode perder de vista que os Zoneamentos Econômicos e Ecológicos do Mato Grosso, Amazonas e Pará resultaram muito mais da iniciativa externa 
de financiadores da área ambiental e do próprio Banco Mundial, do que da percepção dos dirigentes de Estado sobre a pertinência do Zoneamento na 
conjuntura de intensificação da pressão sobre os estoques de recursos naturais. Ao contrário, nos três estados, os governos vinham empenhados em 
programas de estímulo e na promoção do agronegócio. 

Deve ser considerado também que entre os grupos sociais mais refratários às medidas de contenção da fronteira estão os agentes econômicos 
externos – pecuaristas, madeireiros e produtores de grãos estabelecidos na região ou não. 

No processo de mobilização contra as medidas restritivas do governo federal,  desencadeadas em 2003 e 2005, ficou demonstrado que o go-
verno do Estado não concordava com a política de restrição e houve movimento contrário. Durante 2005, o Governo Federal desencadeou uma série 
de campanhas de fiscalização dentro do Plano de Controle do Desmatamento estruturado em 2004 e fortalecido politicamente com a repercussão 
do assassinato da Irmã Dorothy Stang. Pela primeira vez, houve ação combinada entre IBAMA, INCRA, Forças Armadas, Polícias Federal e Rodoviária 
Federal, Ministério Público, entre outros órgãos para conter os desmatamentos ilegais, tendo como alvo a grilagem de terras e as fraudes na extração 
e transporte de madeiras.  Operações como a Curupira contribuíram para desmontar uma parte do enredamento da ilegalidade e corrupção que 
minam as relações entre os órgãos ambientais e os sujeitos econômicos na fronteira historicamente. 

Certamente, essas operações surtiram o efeito de choque, mas não de ruptura com os meios mais estruturados que perduram na burocracia e 
nas relações entre os agentes de mobilização popular conclamada pelas empresas nas regiões Oeste do Pará e Calha Norte do Pará, em 2004. Interes-
sante observar também que as vozes ambientalistas mais ouvidas junto aos poderes públicos federais também foram de entidades, ou de fora ou com 
fortes influências externas, com forte capital de formação de opinião pública nacional, e internacional, que as tornaram porta-vozes dos movimentos 
sociais da Amazônia.

==> ==> ==>
==> ==> ==>==>
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O Estado agiu deliberadamente como indutor da concentração fundiária por determinados grupos econômicos: da pecuária por meio da SU-
DAM, da soja por meio da pesquisa, de incentivos locais e, atualmente, financiamentos massivos e eufóricos  do Banco da Amazônia; da madeira, pela 
liberação de planos de manejo ilegais em áreas públicas e, ultimamente, na destinação direcionada para grupos econômicos de médios proprietários 
e profissionais liberais do Sul que vêem na aquisição de terras públicas na Amazônia, uma poupança de longo prazo. 

Do lado do Estado, tem-se até 2002, uma política combinada do nível municipal ao federal favorável ao apossamento latifundista na região, 
com estreitas alianças entre os setores  que  buscavam a concentração de terras e grupos políticos estabelecidos. Essa aliança incluía estruturalmente 
os esquemas de indicação dos espaços de ocupação de acordo com o poder dos grupos que se instalavam na região. 

Em geral, estruturalmente no Brasil e na América Latina,  os grupos que se revezam no poder em todas as esferas de governo são oriundos 
das atividades econômicas com maior peso em seus níveis locais, regionais, estaduais e nacionais. Na Amazônia se repete essa regularidade, com 
raras exceções. Relações clientelistas, coronelistas e paternalistas continuam estruturais na política local e estadual, com acentuações mais ou menos 
relevantes de acordo com o grau de modernização institucional e de controle social. 

Um perfil predominante entre os prefeitos que se elegem e que exercem influência  local e estadual é composta majoritariamente por pecua-
ristas, madeireiros, grandes comerciantes que, invariavelmente, são orgânicos da economia agrária e integrados ao mercado de terras. Profissionais 
liberais que alcançam posições de destaque em cargos públicos também são, invariavelmente, integrados ao sistema agrário dominante. Em São 
Félix do Xingu, foi possível identificar como a pecuária é orgânica em praticamente todo o capital circulante, sendo objeto de investimentos e pou-
pança de comerciantes e profissionais liberais de todos os portes que utilizam o sistema de criação de meia. São Félix representa um padrão de todos 
os municípios pecuaristas da fronteira brasileira. 

A circulação sistêmica do capital madeireiro durante a vigência dos seus ciclos também explica por que donos de empresas madeireiras ou seus 
prepostos alcançam o controle das máquinas públicas tão facilmente nos municípios em que se instalam. O capital de subsistência que flui numa 
grande cadeia de empregos eventuais e sub-remunerados, um fluxo de comércio de equipamentos, combustíveis e mercadorias de aviamento para 
serviço nas aberturas de mata, o incremento de venda das farmácias pelo acometimento de doenças e outros efeitos micro-encadeados fazem com 
que a exploração madeireira seja estrutural ao sistema irrigando a economia por prazos que dependem da capacidade de fornecimento dos estoques. 

A lógica desse processo é a apropriação de informações públicas (jazidas minerais, estoques florestais, áreas com aptidão agrícola, situação 
fundiária das áreas) para destinação e uso privado. Nessa lógica, além do acesso facilitado pelos órgãos públicos que detém as informações e do 
mercado que se organiza sobre as informações estratégicas, ocorre a transformação das prefeituras, das estruturas públicas de administração em 
verdadeiras empresas privadas dos setores que dominam a economia e utilizam as máquinas públicas como sua face institucional. Dessa forma, o 
posicionamento dos grupos que se apropriam dos recursos naturais é funcional ao sistema de limpeza de suas atividades. Por isso, o jogo político 
nessas regiões não admite contrários.
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7 - ATIVIDADE DA PECUÁRIA, ATORES, MERCADO E CADEIAS PRODUTIVAS

            Edna Maria Ramos de Castro
            Gilberto de Sousa Marques 
            Edane de Jesus França Acioli

7.1 A Pecuária no Brasil
O rebanho bovino brasileiro em 2007 alcançou o efetivo de 199.752.014. Ele está concentrado na região Centro-Oeste, com 34,09% do total. O 

restante divide-se proporcionalmente entre as outras regiões. Na Região Norte, com 37.865.772 de cabeças em 2007. Ele presenciou a maior expan-
são do rebanho na última década, correspondendo atualmente a 18,96% do plantel nacional, ficando muito próximo do existente na região Sudeste 
(19,32%) e superando o Nordeste (14,37%) e Sul (13,27%). No entanto, o efetivo regional se concentra principalmente no Estado do Pará (veja a 
tabela e o gráfico a seguir). 

abela 51: Rebanho bovino brasileiro por regiões, 2007

                    Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal.

Gráfico 38: Distribuição do rebanho bovino brasileiro entre as regiões, 2007

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal.

O Brasil teve mais de 1,6 milhões de toneladas de carne exportada em 2007, totalizando uma divisa de mais 4,4 milhões de dólares. No ano 
seguinte, o país perdeu em volume, com um total exportado de 1,3 milhões de toneladas, mas somando uma divisa de 5,3 milhões de dólares, ocor-
rendo dois movimentos: o decréscimo de 14% na taxa de exportação e o crescimento de 20% no valor exportado. Isso significa que houve oscilação 
no preço no preço da carne no mercado internacional permitindo que o País valorizasse seus produtos bovinos, dando um aquecimento ao mercado. 

Também reflete a expansão do setor e a modernização que tem sido incorporada, desde a introdução de melhorias genéticas, de matrizes 
reprodutivas, de conservação frigorífica e maior eficiência no transporte, até as mudanças de caráter organizacional, de gestão e de diversificação, ao 
longo da cadeia produtiva. O país exporta hoje para mais de 170 países e o setor é responsável por 28% do comércio exterior segundo informações 
obtidas junto à Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC).
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Tabela 52: Exportações de carne bovina do Brasil em 2007 e 2008

Fonte: MDIC - SECEX/DECEX; Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes – ABIEC.

É importante frisar que o Brasil vem ganhando lugar nas exportações em vários países. A partir de 2000 iniciou a exportação para os países do 
Leste Europeu, como a Rússia que pelos dados de 2007 e 2008 (Tabela 52) representava em torno de 22% e 26% do total das exportações brasileiras, 
respectivamente. Esse incremento ocorreu a partir de 2000 com a decisão da Comunidade Européia de parar gradativamente com todos os subsídios 
aos produtores de gado nos países europeus. Os produtores perderam subsídios de quase 50% em seus produtos, provocando um aumento do preço 
para a exportação, conseqüentemente os países importadores de carne, procuraram alternativas de compra mais barata. Assim, o Brasil ampliou os 
mercados de destino de suas exportações atendendo a demanda.

7.2 Ação Governamental e Expansão Pecuária na Amazônia e no Pará
Entre as atividades predominantes na economia do Estado do Pará encontra-se a agricultura tradicional (notadamente familiar se conside-

rarmos a geração de emprego e renda, a cobertura territorial e diversidade da produção). A ela são associados os sistemas agroflorestais e a pecu-
ária. Esta última é encontrada em todas as regiões do Estado, ainda que em estabelecimentos de tamanhos diferentes. Na pauta de exportações 
paraense, a pecuária apresenta expressão crescente. Outras atividades significativas, além do setor de comércio, serviço e governo, são a extração e 
beneficiamento da madeira, a mineração em vários níveis de intervenção tecnológica, de investimento e gestão e, mais recentemente, a agricultura 
mecanizada.

Assim, a economia paraense está fortemente assentada no setor primário, embora com a presença, em alguns municípios, de algumas plantas 
industriais seja do setor agroalimentar, madeireiro e mineral. Há estreita relação entre as diversas atividades econômicas encontradas nas fronteiras 
de recursos no Pará. É o caso dos empreendimentos que têm como base a disponibilidade de recursos, mas com necessidade de algum investimento, 
como a própria exploração de madeira, de minério e a pecuária (CASTRO, MONTEIRO; CASTRO, 2002). 

A expansão da agropecuária na Amazônia, incluindo a produção bovina, foi incentivada pelas políticas públicas desde meados dos anos 1960. 
O Pará configurou-se como um dos estados que mais se destacou nesse processo. Deste então, a pecuária apresentou-se como uma atividade esti-
mulada e estimuladora da concentração de terras e do relativo fácil acesso aos recursos públicos, através dos incentivos fiscais e de outras fontes de 
financiamento governamental. 

Essa situação atraiu proprietários e produtores de outras regiões do país que passaram e migrar e adquirir terras na Amazônia. Presenciou-se 
o deslocamento de produtores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste (Goiás) do Brasil estabelecendo-se no Mato Grosso, Sul e Sudeste do Pará e, também, 
em Rondônia (MARQUES, 2007).

Apesar do abate de gado amazônico destinar-se principalmente ao mercado local, o rebanho bovino registrou sucessivos crescimentos desde 
então. Ainda que não linear, essa configuração permaneceu nas décadas seguintes. Para Margulis (2003), no sentido inverso da baixa rentabilidade 
havia, além dos incentivos fiscais, o baixo preço de aquisição das terras e o fato de que a venda da madeira da área que se desmatava cobria os custos 
da terra, do desmatamento, da formação das pastagens e do rebanho inicial. Por outro lado, as técnicas de manejo, os pastos pouco produtivos e 
uma inadequada estrutura de transporte inibiram a maior expansão do gado na região. Contudo, mesmo com a baixa produtividade por hectare e a 
redução dos incentivos fiscais desde a década de 1980 o rebanho continuou a se expandir. Para tal contribuiu o fato de a terra poder ser usada como 
mecanismo de especulação e investimento, pois formação de pastos é um dos mecanismos menos custosos para a demonstração do uso produtivo da 
terra, condição para a titularização das terras brasileiras (ARIMA et al., 2005; MARQUES, 2007; HECHT, 1993; NEPSTAD et al., 2008).

Do ponto de vista da distribuição espacial, a pecuária na Amazônia iniciou no século XVII, quando os colonizadores, recorrendo às pastagens 
naturais, introduziram o gado para criação na região do Baixo Amazonas, de Santarém ao Marajó (VEIGA, et al., 2004; TEIXEIRA, 1953). Junto à 
construção das estradas e à adoção da agropecuária, pelos governos militares, como atividade destacada na ocupação da Amazônia, ocorreu paula-
tinamente um deslocamento do eixo principal da produção regional e paraense. No caso do Pará, o Sul e Sudeste passaram a figurar como as regiões 
de maior rebanho. Para isso, a pecuária deslocou-se das áreas tradicionais de várzea para as de terra firme e floresta alta.

O elevado crescimento anual médio do efetivo de animais da pecuária na Amazônia nas últimas décadas, além dos fatores ligados à maior 
facilidade de aquisição de terras, explica-se pela baixa comercialização das novilhas para abate e à importação de gado de outras regiões do país, 
sejam animais machos para engorda ou fêmeas reprodutivas para a ampliação do rebanho local (VEIGA, et al., 2004). Ademais, segundo a própria 
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argumentação dos pecuaristas, essa atividade apresenta alta capacidade de liquidez: diferente de outros produtos, particularmente da agricultura, 
o gado pode esperar para ser comercializado em um momento mais favorável e, numa situação econômica emergencial do produtor, pode ser facil-
mente negociado. Esse último elemento, além da abertura de linhas de crédito especial por parte do governo federal, estimulam parte agricultura 
familiar a migrar para a pecuária.

A consolidação da Amazônia como região abastecedora do mercado interno brasileiro e estrangeiro é um fenômeno da década atual. Segundo 
Smeraldi e May (2009), essa consolidação foi quase que inteiramente financiada com recursos e subsídios públicos. De acordo com Nepstad et al. 
(2008), a forte expansão recente decorreu, entre outros, do progresso da erradicação da febre aftosa, da desvalorização cambial do Real, da ocorrência 
da doença “vaca louca” na Europa, da liberação de mercados externos e de melhoras no sistema de produção de carne (melhoramento genético e de 
técnicas de manejo do pasto, frigoríficos, etc.). Para Cordeiro (2002), a pecuária paraense passa por uma evolução persistente e contínua.

Ainda em relação ao financiamento, a década 2000 presencia a entrada de fortes grupos econômicos no Pará, apoiados, entre outros, no crédito 
governamental. Em 2008, os grandes grupos de beneficiamento de carne acessaram R$ 6 bilhões junto ao BNDES, equivalente à metade dos inves-
timentos de toda a área industrial do banco (SMERALDI e MAY, 2009). Nesse ano, segundo levantamento do Greenpeace (2009), o comércio de gado 
no Brasil (carne, couro, etc.) movimentou US$ 6,9 bilhões. 

Ademais, também segundo o Greenpeace, entre 2006 e 2009, as cinco maiores empresas da indústria pecuária receberam US$ 2,65 bilhões do 
BNDES, repassando em troca ações para o governo brasileiro.43 JBS Figoboi, Bertin, Independência e Marfrig obtiveram as quatro maiores operações 
do total da área industrial do BNDES no conjunto do país. Ausentes até 2005, as grandes indústrias frigoríficas passaram rapidamente a instalar-se 
na Amazônia.44 Até o início de 2009, 61% da indústria frigorífica amazônica com SIF (Serviço de Inspeção Federal) já estava nas mãos desses grupos 
(SMERALDI e MAY, 2009).

 
7.3 Expansão das Áreas de Pastagens e Produtividade
Como desdobramento, ocorreu uma expansão da área de pastagens na região. Para tal contribuiu, desde há muito, além das políticas públicas 

de ocupação da Amazônia, o aumento do preço das pastagens em outras regiões e a substituição de áreas ocupadas pela pecuária bovina pela agri-
cultura de larga escala, em certos casos, mais rentável45 (estimulando a busca por terras mais baratas). Também interferiu a elevação dos preços da 
carne e das exportações nacionais desse produto e, recentemente, o fato de que a metade sul do Pará recebeu a classificação de área livre de aftosa, 
estimulando a venda do produto para outras regiões e para fora do país. 

Analisando dos dados preliminares do censo agropecuário de 2006 observa-se que ocorreu uma redução absoluta de 3,83% na área de pasta-
gem brasileira em relação a 1985, enquanto que na Amazônia Legal ocorreu uma expansão de 44,18%. Aproximadamente 75 milhões de hectares, 
correspondente a 15% da área da região, já está ocupada pela agropecuária, sendo que 62 milhões de hectares são pastagens (Tabela 53).

Tabela 53: Área ocupada por pastagens nos estados da Amazônia Legal, em ha

FONTE: IBGE, Resultados Preliminares do Censo Agropecuário 2006.
Obs.: Pastagens naturais e plantadas (degradadas e em boas condições)

Em 1975 a Amazônia Legal dispunha de 20,33 milhões de hectares de pastagens, correspondendo a 12,28% do total nacional. Em 2006 esta 
proporção saltou para 35,75%, equivalendo aos 61,60 milhões que o IBGE registrou. No primeiro ano o Pará, com 3,04 milhões de hectares, dispunha 
de 1,83% do total de pastagens brasileiras e 12,28% da Amazônia. Em 2006 o estado paraense, com 13,17 milhões de hectares, subiu para 7,64% 
do equivalente do país e 21,38% da região amazônica. Se tomarmos apenas os estados da região Norte o montante das pastagens paraenses sobe 

43  Essas empresas passam por forte processo de expansão externa, inclusive comprando outras empresas no exterior: EUA, Austrália e Argentina, por exemplo.
44  Na realidade, esse processo é um pouco anterior. No Pará, os frigoríficos de grande porte começaram a se instalar a partir dos anos 1990, inicialmente no Sudeste do Pará (Paragominas, Redenção, Xinguara e Marabá) e 

estendendo-se para outras regiões do mesmo.
45  Pois ocorreu a subida dos preços dos grãos e da produtividade da grande agricultura.
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a 40,36%.46 Mato Grosso permanece como o estado com maior área destinada à pastagem, mas enquanto em 1975 ele concentrava 55,30% das 
pastagens da Amazônia Legal, em 2006 este percentual havia caído para 37,03%. 

Assim, os dois principais estados da região percorreram caminhos diferentes no intervalo em questão. No caso paraense 10,13 milhões de 
hectares foram transformados em pastagens. Isso representou um incremento de 333,55% entre 1975 e 2006. Somente no decênio compreendido 
entre os censos de 1996 e 2006 um montante de 5,71 milhões de hectares foram ocupados por pastagens no Pará. 

O gráfico a seguir apresenta a significativa evolução das áreas de pastagens do Estado do Pará no intervalo entre 1970 e 2006.

Gráfico 39: Evolução da área de pastagens no Pará, 1970-2006.

               Fonte: IBGE, Censos Agropecuários

As pastagens resultam, entre outros, do sistema de corte e queima, em grande parte, como verificado nas últimas décadas, de forma agressiva, 
muitas vezes precedida do avanço de frentes madeireiras que abrem as vias de acesso às terras novas para extrair madeira demarcando assim o pro-
cesso de ocupação com sucessão na terra pela pecuária. Na prática, a pecuária manteve no Pará a tradição verificada no país: ser uma atividade que 
avança sobre novas terras e efetiva uma interiorização do mercado na medida em que incorpora novos territórios à economia nacional.

A grande procura por terras do Pará para a atividade pecuária elevou os preços das mesmas. Os municípios paraenses que concentram a produ-
ção bovina foram os que mais sentiram a pressão dos preços, de modo que em alguns valores já se aproximam ou mesmo superam aqueles praticados 
em Goiás e em algumas regiões de São Paulo – Presidente Prudente, por exemplo. Na tabela a seguir observa-se que os estados do Sul e Sudeste 
brasileiro apresentam os maiores preços médios do hectare de terra, mas no Pará estes montantes alcançaram R$ 3.420,00. Quando comparado aos 
demais estados da região Norte, os preços paraenses ficam acima da média regional.

Tabela 54: Preços médios de terras para pastagens em alguns 
estados/municípios brasileiros e no Sul do Pará, R$/ha em 2008

Segundo estimativa da empresa Scot Consultoria a taxa média de lotação da pecuária paraense é de 1,0 unidade animal por hectare de pasta-
gem (UA/ha), ficando um pouco abaixo da média da Amazônia Legal em 2007, que foi de 1,08. Apesar dos índices mais elevados em Rondônia, Acre 

46  A expansão das pastagens é um forte indicador do aumento dos investimentos.
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e Mato Grosso, com 1,2 UA/ha, conclusão é que esta atividade ainda apresenta uma produtividade baixa na região e no Pará (comparado aos centros 
de alta produtividade do país). Reverter esse quadro é um desafio não apenas do ponto de vista econômico, mas também ambiental, pois o aumento 
do número de animais criados por hectare de pasto, guardados outros fatores, reduziria a área necessária para pastagens - estima-se que 44% das 
emissões de gases de efeito estufa no Brasil sejam decorrentes da pecuária.

Mas a produtividade média ainda baixa, se comparada aos centros de maior produtividade do país, não implica necessariamente pouca renta-
bilidade sobre o investimento realizado.  Segundo Arima et al. (2008), o retorno do investimento na pecuária de larga escala na região Norte é maior 
que aquele se realiza nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, para o qual contribui ainda o potencial de valorização das terras. Essa maior lucratividade 
tende a estimular novos investimentos.

Figura 3: Produtividade da pecuária brasileira

 

Fonte: MB Associados/SMERALDI e MAY (2008)

Por outro lado, a pecuária intensiva (e mesmo a semi-intensiva) exige mais investimento, o que contrasta com a facilidade de acesso e aquisição 
de grandes extensões de terra (relativamente baratas), gerando estímulos à permanência na pecuária extensiva. Do total de financiamento obtido 
pela pecuária amazônica estima-se que 75% destinam-se ao custeio e aquisição de animais. Nesse quadro, a atividade pecuária tende a permanecer 
como impulsionadora do desmatamento da região. 

Ademais, quando comparada às áreas mais produtivas do Brasil, levando em consideração o ainda relativo reduzido investimento tecnológico, 
observa-se que a degradação das áreas de pastagens no Pará estimula a abertura de novas áreas para substituir aquelas que estão sendo descar-
tadas, de modo que em muitos casos ainda se considera mais vantajoso economicamente abrir uma nova área do que recuperar as antigas e muito 
degradadas. 

É importante demarcar a memória do território e da sucessão na terra.  A pecuária é responsável por intensa dinâmica territorial, favorecendo o 
acesso a extensas terras públicas e condições que permitem a sua apropriação ilícita. As pastagens e criação de gado têm contado com condições bio-
físicas favoráveis como chuvas suficientes e bem distribuídas, ausência de baixas temperaturas, solos apropriados e extraordinária drenagem natural. 

Nesse contexto, onde a apropriação fundiária e os mecanismos para manter-se sobre a terra constituem os principais objetivos dos pecua-
ristas, geralmente não se observa maior interesse pelo uso de tecnologias já disponíveis de manejo de pastagem e do rebanho, e sim por práticas 
poupadoras de mão-de-obra (máquinas agrícolas, avião) e que substituam a queima para abertura de pastagens, de modo a evitar problemas com o 
Ministério do Trabalho (trabalho escravo) e com o IBAMA (monitoramento de queimadas). Mas devido ao longo período de “ausência” do Estado nesta 
região, não há respeito à legislação ambiental que prevê a manutenção das áreas para Reserva Legal e de Preservação Permanente nos imóveis rurais.

Os sinais de esgotamento das terras, desde início da década atual, já apareciam em regiões como a Araguaia e Carajás e constatava-se a redução 
da lâmina d’água dos pequenos rios. Com exceção de Marabá que se encontra com toda sua área agrícola convertida a pasto, os demais estão em 
processo de rápida conversão, atingindo seu ápice. Na Transamazônica, a elastização da fronteira da pecuária se dá principalmente pela incorporação 
dos lotes dos agricultores familiares, nos polígonos de assentamento e pelo apossamento das terras para além da área da colonização nos sentidos 
norte e sul da rodovia. 
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O gráfico seguinte apresenta a evolução do rebanho bovino e da área desmatada na Amazônia. O crescimento do número de animais foi acom-
panhado da expansão do desmatamento. Isso acontece destacadamente nos municípios localizados no chamado arco do desmatamento: Oeste do 
Maranhão, Sul/Sudeste do Pará, Norte do Mato Grosso e, extensivamente, Rondônia e Acre. Alguns municípios paraenses mais antigos, localizados 
neste arco, como Conceição do Araguaia e Redenção, apresentam índice de desmatamento superior a 60%, dos quais 90% destinados a pastagem.

Gráfico 40: Evolução do rebanho bovino e da área desmatada na Amazônia

FONTE: IBGE/PPM, IERVOLINO/Mercado Ético (2009).

De acordo com Margulis (2003), impulsionada até então pelas políticas governamentais, a dinâmica do processo de ocupação na Amazônia 
tornou-se autônoma na década de 1990. É o que demonstraria a expansão do desmatamento, ainda que tenha ocorrido redução significativa dos 
incentivos estatais.47 Contribuiu para isso, as mudanças tecnológicas e gerenciais da pecuária às condições geo-ecológicas da Amazônia oriental, 
possibilitando reduzir custos e aumentar a produtividade.48

7.4 Expansão do Rebanho Bovino Paraense
A tabela a seguir apresenta a evolução do rebanho da agropecuária paraense no intervalo entre 2003 e 2007. Observa-se a importância da 

pecuária bovina em relação aos demais rebanhos. No censo agropecuário de 1975 o Pará dispunha de 1.441.851 cabeças bovinas, alcançou 3.478.875 
animais em 1985 e 6.080.431 em 1995. A dinâmica crescente permaneceu até 2005, a partir do qual caiu nos dois anos seguintes, totalizando em 
2007 um efetivo de 15.353.989 cabeças de bois. 

Tabela 55: Efetivo do rebanho da agropecuária paraense (cabeças), em 31 de dezembro

Fonte: IBGE/Pesquisa Pecuária Municipal

47  É preciso relativizar essa afirmação, pois se é verdade que houve redução significativa dos incentivos fiscais tradicionais, ocorreu, por outro lado, a reafirmação da presença estatal no financiamento da atividade 
agropecuária na Amazônia.

48  O autor também calculou os custos sociais do desmatamento em US$ 100,00/ha/ano, enquanto que a renda privada da pecuária seria de US$ 75,00/ha/ano.
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Apesar do declínio bovino nos dois últimos anos, a dinâmica presente na década tem sido de expansão. Registre-se também a participação do 
rebanho bubalino, que conta com 435.775 cabeças, apesar de presenciar movimento decrescente durante a série em estudo, e, quando comparado 
aos dados dos censos anteriores, uma taxa de crescimento relativamente menor que a da produção bovina.

A produção suína sofreu forte redução durante os anos em análise, o que aponta para uma tendência mais permanente e não apenas con-
juntural como ocorre na pecuária bovina (que segue um movimento nacional, permeado, entre outros, por elementos derivados das oscilações do 
mercado internacional). No censo de 1985 o Pará registrou 1.256.746 suínos, 1.116.731 em 1995, 1.105.213 em 2003 e em 2007 este efetivo havia 
sido reduzido a 779.307 cabeças, representando uma redução absoluta de 29,5% apenas no intervalo entre os quatro últimos anos apresentados na 
tabela em questão. Movimento semelhante ocorreu com a criação de aves, pois em 2003 o estado dispunha de um total de 13.981.176 bicos de galos, 
frangas, frangos e pintos (em 31 de dezembro) e 3.298.768 galinhas. Em 2007, o efetivo era de 10.069.783 bicos de galos, frangas, frangos e pintos 
e 2.993.559 galinhas.

Tabela 56: Rebanho bovino dos Estados da Amazônia Legal (cabeças), 2001-2007

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal, efetivo em 31/12

O Pará, com 15.353.989 cabeças, conta com o maior rebanho bovino do Norte do país e o segundo maior da Amazônia Legal (Tabela 56). Em 
2001 o rebanho paraense correspondia a 6,26% do total nacional, subira a 8,72% em 2005 e caiu para 7,69% em 2007. Essa dinâmica foi seguida pela 
própria região que em 2001 representava 29,3% do rebanho bovino nacional, elevou-se a 36,0% em 2005 e caiu a 35,1% em 2007.

Além da redução dos estoques bovinos brasileiros, dois elementos são apontados por Smaeraldi e May (2009) para explicar essa queda: a ele-
vação dos preços estimula o abate, o que, no caso da Amazônia, inclui o descarte das matrizes, pois o que caracteriza a produção local é a atividade 
de cria; a instalação de novos frigoríficos também aumentou a capacidade de abate.

Ao cruzarmos os dados do Pará com os da Amazônia Legal, verificaremos que ele perdeu espaço no conjunto do rebanho regional, de modo 
que a redução foi mais intensa neste Estado, pressionando negativamente o efetivo da região. Em 2004 o total de cabeças de bois paraenses era 
equivalente a 24,33% do conjunto regional. Em 2007 este percentual havia caído para 21,88%. Ainda que conjunturalmente, o Pará perdeu espaço na 
produção bovina da região. Esse movimento foi seguido também pelo maior produtor amazônico, o Mato Grosso, que em 2001 respondia por 38,54% 
do rebanho regional e em 2007 correspondia a 36,61% - apesar de seu ritmo de redução nos dois últimos anos ter sido menor do que o do estado 
paraense. Se essa dinâmica permanecer, podemos concluir que estará ocorrendo uma redefinição espacial de parte da produção bovina amazônica 
entre os estados locais. Somando apenas o efetivo dos estados da região Norte, o rebanho bovino paraense alcança aproximadamente 40% do total.

A redução do rebanho da bovinocultura paraense correspondeu a um movimento conjuntural. Essa é a constatação que se chega ao analisar 
os dados da levantados pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). Segundo os mesmos, em maio de 2009 havia 17.806.373 
cabeças de bovinos no território paraense. Como esses dados ainda são preliminares, é preciso verificar a divulgação final e cruzar com os novos nú-
meros a serem divulgados pelo IBGE para estabelecermos conexões. Em todo caso, possíveis ajustes nos dados não deve produzir informações muito 
distantes das já divulgadas.

Os gráficos a seguir ilustram o efetivo do rebanho bovino dos estados da Amazônia Legal no período de 2001 a 2007 e o movimento seguido 
pelos mesmos, dos quais se destaca o movimento ascendente do Pará até 2005 e sua oscilação negativa em 2006 e 2007.
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Gráfico 41: Efetivo do rebanho bovino (cabeças) da Amazônia Legal, 2001-2007.

        Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

Gráfico 42: Evolução do rebanho bovino da Amazônia Legal, 2001-2007.

                   Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

A participação significativa do Pará na bovinocultura brasileira se expressa não apenas na criação dos animais, mas, também, no crescimento 
do abate, para o qual tem contribuído a expansão frigorífica. Na tabela a seguir constatamos que o Estado paraense responde por 22,07% do total de 
abates da Amazônia Legal e 8,03% do total brasileiro. Em relação à região Norte é ele quem realiza o maior número de abates. Segundo as estimativas 
de Scot Consultoria (SMERALDI e MAY, 2009), o total de bovinos abatidos no Brasil foi de 28.824.320 cabeças em 1998, cresceu ininterruptamente até 
2006 quando atingiu 47.253.420 animais e caiu nos dois anos seguintes, somando 43.205.864 cabeças em 2008. 

Em 1998 o Pará abateu 1.377.232 bois, cresceu até 2001 quando registrou leve queda e voltou a se expandir até 2006, quando alcançou 
3.771.749 animais abatidos. Nos anos seguintes, ocorreu uma redução do abate, somando 3.468.805 bovinos abatidos em 2008. Esse último número 
representa uma evolução de 151,87% em relação a 1998, enquanto que no Brasil a média foi de 49,89% para igual período.

Tabela 57: Abate bovino por estados da Amazônia Legal comparativamente ao total regional e nacional – 2008

 

 

Fonte: Scot Consultoria
Obs.: As estimativas incluem abate formal e informal. As estimativas do abate informal 
foram feitas baseando-se na produção de couros.

ZEE Volume 1.indd   132 03/12/2010   16:49:15



133Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 1

Ademais, baseados em dados do IBGE, Pesquisa do Orçamento Familiar (POF, 2003), Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM, 2007) e Pesquisa 
Nacional por Amostra dos Domicílios, pode-se inferir que o Pará em 2007 produziu 819.427,61 toneladas de carne (Toneladas Equivalente Carcaça – 
TEC), das quais 286.510,50 toneladas destinaram-se ao seu próprio consumo, 15.068,21 toneladas foram exportadas e 517.848,90 toneladas foram 
vendidas para outros estados.

Para a expansão do rebanho e da comercialização da bovinocultura paraense contribuiu, além da incorporação de novas técnicas de produção, o 
avanço da cobertura vacinal no Estado. Essa evolução fez com que a porção sul recebesse a classificação de área livre de aftosa, possibilitando exportar 
a produção para outros estados e países. Assim, o Pará conta em seu território com três classificações em relação à aftosa: baixo risco, risco médio e 
alto risco de incidência da doença.

Figura 4: Classificação de risco da febre aftosa no Pará em 2009.

                            Fonte: Adepará – arquivos de trabalho.

 
A área 1 é que apresenta o maior rebanho bovino do Estado e é onde a cobertura vacinal contra a febre aftosa é mais ampla, de modo que 

isso estimula a expansão do rebanho. Por outro lado, podemos deduzir que a própria expansão do rebanho e a necessidade de vender para mercado 
nacional e internacional impulsionou a ampliação da vacinação na mesma. A entrada dos novos frigoríficos e a maior exigência sanitária também 
atuam nesse sentido.

O Pará dispõe de 104.009 propriedades produzindo bovídeos, das quais 1.446 criam bovinos e bubalinos, 2.277 apenas bubalinos e 102.442 
somente bovinos (Tabela a seguir).  Do total de propriedades 98.515 apresentam registro de vacinação, correspondendo a 94,72% do todo. Na pri-
meira área 98,34% da população bovídea foi vacinada em 2009. Na área 2 a cobertura alcançou 97,10%. A área 3, de maior risco de aftosa, vacinou 
95,23% de seu rebanho. Incorporando o Baixo Amazonas e o Marajó, essa última é também a área de maior concentração do rebanho bubalino. 
Desse rebanho 78,15% (116.163 cabeças) está concentrado nessa região. 93,91% do mesmo está vacinado. Analisando especificamente a cobertura 
do gado bovino os percentuais de vacinação são os seguintes: 98,34% (área 1), 97,12% (área 2) e 95,39% (área 3). A média estadual de cobertura 
vacinal para toda a população bovídea é de 97,93% e de 97,96% para os bovinos.

 
Tabela 58: Cobertura vacinal do Estado do Pará, maio 2009

 

Fonte: Adepará – Departamento de Defesa Animal. Banco interno de informações.
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7.5 Financiamento
Segundo o Banco Central do Brasil (2008), em 2007 o financiamento público e privado para a agropecuária da Amazônia Legal somou R$ 

4.981.341.837,06 - dos quais 49,3% foram destinados à pecuária e 50,7% para a agricultura. Desse total, R$ 1.156.317.997,56 destinaram-se aos 
estados da região Norte, que, por sua vez, concentrou 68,7% na pecuária. O Pará recebeu 460.074.866,89 para a pecuária e 157.703.713,37 para a 
agricultura. Constata-se que no caso paraense o financiamento destina-se majoritariamente para a atividade pecuária, que correspondeu a 74,5% 
dos investimentos recebidos contra 25,5% para a agricultura.

Do total destinado à agropecuária paraense, R$ 301.550.717,08 foram destinados à aquisição e custeio de animais. Isso corresponde a 66% de 
todo o investimento concedido. Ao todo foram realizados 40.170 contratos de crédito, dos quais 19.253 restringiram-se à aquisição de animais, o que 
nos indica a concentração dos investimentos na necessidade de capital de giro para formação do rebanho em contraposição ao ainda relativo baixo 
investimento tecnológico, pois apenas um contrato foi aprovado para beneficiamento ou industrialização.

Tabela 59: Destinação do financiamento da pecuária paraense em 2007

        Fonte: Banco Central do Brasil

Na previsão de aplicação do FNO para 2008 destinou-se ao Pará R$ 172,42 milhões para investimentos em empreendimentos rurais, dos quais 
R$ 163,80 milhões na agropecuária, R$ 4,31 milhões em atividades econômicas florestais e R$ 4,31 milhões em pesca e aqüicultura. Para 2009 a 
previsão (FNO – Amazônia Sustentável) foi de R$ 223,23 milhões para empreendimentos rurais, sendo R$ 216,49 em atividades agropecuárias e R$ 
6,74 em pesca e aqüicultura.

Considerando apenas os estados de região Norte (portanto sem Mato Grosso e Maranhão, que compõem a Amazônia Legal), constatamos que 
o Pará ainda permanece como o grande captador de recursos para a pecuária regional. Do total de recursos do FNO rural distribuídos entre 1989 e 
2002 na região, o Estado paraense captou 47,9% (Tabela 60). Do volume destinado à pecuária bovina o Pará concentrou sozinho 46%, ficando 54% 
distribuídos entre os seis estados restantes. 

Tabela 60: Investimentos do FNO rural entre 1989 e 2002 nos Estados do Norte do Brasil 
- valores (em milhões de US$ de dezembro de 2002

Fonte: Arima et al. 2005
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7.6 Rebanho por Regiões de Integração
O rebanho de bovinos no Pará apresentou um crescimento de quase 100% no período de cinco anos (1999-2004), com um incremento espeta-

cular de áreas novas, como da ocupação recente no Sudeste. A comparação da evolução do crescimento do rebanho bovino entre as seis mesorregiões 
do Estado do Pará, de 1999 a 2004, indica uma distância bastante significativa do Sudeste do Pará em relação às regiões de ocupação mais antiga. 
Com 12.486.000 de cabeças, o Sudeste representava 73,5% do rebanho do estado. 

A tabela e o gráfico seguintes apresentam a evolução do rebanho bovino paraense nos últimos cinco anos. Chama a atenção o fato de que 
apesar da pecuária bovina estar presente em todos os municípios e nas doze regiões de integração do Estado, o volume do rebanho concentra-se 
em poucas regiões. Somente a região Araguaia responde por 36,36% do rebanho paraense. Somado este efetivo ao de sua região vizinha, Carajás, 
teremos um total de 51,73% do rebanho, ou seja, mais da metade, em apenas duas regiões de integração. Isso comprova o movimento histórico 
anteriormente citado, qual seja, o deslocamento do eixo dinâmico da pecuária paraense, a partir dos governos da ditadura militar. A várzea perdeu 
espaço para as regiões de terra firme do sul do Estado.

Somando os efetivos das regiões Xingu, Lago de Tucuruí e Capim aos rebanhos das regiões Araguaia e Carajás constamos que das doze regiões 
de integração somente cinco concentram 84,04% do total de cabeças de bois do Pará.

Tabela 61: Rebanho bovino paraense por regiões de integração (cabeças)

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal, efetivo em 31/12.

 
A região metropolitana tem um rebanho pouco expressivo, de modo que se pode deduzir que é insuficiente até mesmo para seu abasteci-

mento. A região do Marajó, destacada pela produção de bubalinos, apresentou uma queda no rebanho bovino em 2006, mas em 2007 obteve uma 
expansão do mesmo. 

Gráfico 43: Participação relativa das regiões de integração no rebanho bovino paraense

                       Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal
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Em sentido inverso ao que aconteceu com o Estado, a região Xingu cresceu em todos os anos da série, ainda que relativamente menos entre 
2006 e 2007. O movimento declinante mais acentuado ocorreu na região Tapajós, que presenciava um ritmo crescente até 2006, quando registrou 
1.041.132 animais e no ano seguinte caiu para 530.743 cabeças bovinas, equivalente a uma redução de 49,02% entre estes dois anos. Um dos fatores 
que explicam isso, além daqueles de ordem do mercado nacional, pode ser encontrado na possível substituição de áreas destinadas à pecuária por 
áreas voltadas para a produção agrícola em larga escala, destacadamente a soja e o arroz.

7.6.1 A Pecuária no Leste do Pará e na Calha Norte
Analisemos agora as regiões de integração objeto deste ZEE, ou seja, as da porção leste do Pará (a exceção das regiões Metropolitana e Marajó) 

e os municípios do Baixo Amazonas localizados na Calha Norte deste rio. 
A expansão da pecuária no Leste do Pará e na Calha Norte revela um processo de rápido crescimento do rebanho, porém altamente concentra-

do. As taxas de expansão são crescentes nas regiões Araguaia, Carajás, Lago do Tucuruí e Capim; na Calha Norte o crescimento não foi expressivo nos 
últimos dez anos. Nas regiões Tocantins, Caetés e Rio Guamá a média de crescimento são as menores registradas, exceto na área Metropolitana que 
apresenta um taxa sem decalagem nos últimos trinta anos.

Gráfico 44: Evolução do rebanho bovino por regiões de integração do Leste do Pará 
e Calha Norte no intervalo de 30 anos (1987-1997-2007)

                           Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal (sistema SIDRA)
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Por meio do Gráfico 39 é possível verificar não apenas o crescimento exponencial da região Araguaia e sua desproporção em relação ao restante 
do Estado, mas, também, pode-se perceber que Capim e Baixo Amazonas/Calha Norte, regiões tradicionais na bovinocultura, dispõem de rebanhos 
importantes numericamente, registram crescimento do mesmo, mas perderam espaço relativo no efetivo de animais quando comparadas às regiões 
Araguaia, Carajás e Lago de Tucuruí. Essas regiões, proporcionalmente, cresceram mais que Capim e Baixo Amazonas/Calha Norte.

A distribuição do efetivo bovino de acordo com as regiões pode ser visualizado na figura a seguir. 
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Figura 5: Rebanho bovino por regiões de integração do Pará
 

                                              
 

 

207 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal 
 
 

A região Rio Guamá (Tabela 62), responde por 1,12% do rebanho bovino paraense e 
apresenta uma produção oscilante. Reduziu o rebanho em 2004, cresceu nos dois anos 
seguintes e novamente registrou queda em 2007. Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá, 
Castanhal e Igarapé-Açu, em ordem decrescente, são os maiores produtores. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 62: Rebanho bovino da Região Rio Guamá (cabeças) 
Município 2003 2004 2005 2006 2007 
Castanhal 32.848 34.840 37.224 39.033 21.413 
Colares 330 400 400 420 431 
Curuçá  1.588 1.060 1.128 1.158 686 
Igarapé-Açu  15.165 16.509 18.229 18.702 18.899 
Inhangapi 15.846 15.208 17.035 17.546 13.068 
Magalhães Barata  790 802 770 740 988 
Maracanã 1.468 3.280 3.472 3.569 2.780 

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

A região Rio Guamá (Tabela 62), responde por 1,12% do rebanho bovino paraense e apresenta uma produção oscilante. Reduziu o rebanho em 
2004, cresceu nos dois anos seguintes e novamente registrou queda em 2007. Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá, Castanhal e Igarapé-Açu, 
em ordem decrescente, são os maiores produtores.

Tabela 62: Rebanho bovino da Região Rio Guamá (cabeças)

  Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

A região Caetés (Tabela 63), com 2,17% do efetivo bovino do Pará, diferentemente das demais regiões, manteve uma produção crescente du-
rante os últimos cinco anos analisados. Os maiores rebanhos, em ordem decrescente, encontram-se em Santa Luzia do Pará (93.430 cabeças), Vizeu 
e Cachoeira do Piriá – este último mais que dobrando seu efetivo entre 2006 e 2007. 
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Tabela 63: Rebanho bovino da Região Caetés (cabeças)

                    Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

A região Capim é uma das grandes produtoras paraenses. Seu rebanho corresponde a 11,44% do efetivo bovino paraense (Tabela 64). 

Tabela 64: Rebanho bovino da Região Capim (cabeças)

              Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

O rebanho da região Capim apresentou crescimento sustentado até 2006, quando, seguindo a dinâmica estadual, presenciou uma redução no 
número de seus animais. Paragominas e Rondon do Pará são os municípios de maior destaque, mas deve-se registrar que outros municípios ultrapas-
sam a quantidade de 100 mil cabeças de bois. São eles: Aurora do Pará, Dom Eliseu, Ipixuna do Pará, Tomé-Açu e Ulianópolis.

Lago do Tucuruí concentra 8,05% do rebanho bovino estadual, bem distribuído entre seus municípios, com destaque para Novo Repartimento 
(363.456 cabeças) e Itupiranga (290.000 cabeças). Em apenas três anos, entre 2003 e 2005, a região presenciou o crescimento de seu efetivo em 
112,69%, sendo que nos dois anos seguintes ocorreu redução do mesmo.

Tabela 65: Rebanho bovino da Região Lago de Tucuruí

           Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal
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A região de integração Baixo Amazonas dispõe de 5,99% do conjunto da pecuária bovina do Pará. Seu rebanho alcançou em 2006 o total de 
986.832 cabeças, reduzindo-se para 919.357 animais em 2007, dos quais 152.926 cabeças encontram-se nos municípios da margem inferior do rio 
Amazonas e 766.431 animais na margem superior. Na Calha Norte a maior parte dos municípios supera 100 mil bovinos em seus efetivos, sendo que, 
em ordem decrescente, os principais rebanhos encontram-se em Alenquer, Oriximiná, Monte Alegre, Óbidos e Prainha.

A pecuária bubalina também se encontra presente na região. São 97.252 animais distribuídos em todos os municípios, a exceção de Belterra. 
Destes, 80.583 localizam-se nos municípios da Calha Norte, com destaque para Almerim (35.744), Prainha (22.017) e Monte Alegre (8.088). Na 
margem inferior Santarém dispunha de 11.520 bubalinos e Juruti 5.149.

Tabela 66: Rebanho bovino da Região Baixo Amazonas (cabeças)

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

A região Tocantins (Tabela 67) dispõe de apenas 1,35% do rebanho bovino do Pará, registrando declínio a partir de 2006, totalizando 207.823 
animais no ano de 2007. Dos seus onze municípios apenas quatro concentram 91,80% do efetivo regional. São eles: Baião, Moju, Tailândia e Acará, 
em ordem descendente.

Tabela 67: Rebanho bovino da Região Tocantins (cabeças)

   Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

A região Carajás responde pelo segundo maior rebanho bovino do Estado, totalizando 2.359.977 animais, o que equivale a 15,37% do efetivo 
paraense. Sua produção mantém movimento oscilante e quase todos os seus municípios apresentam rebanhos superiores a 100 mil animais, tendo 
alcançado seu pico em 2004, quando somou 3.264.088 bovinos. 

A pecuária bovina é uma das atividades produtivas de maior destaque na economia dessa região. Marabá destaca-se com 430.300 cabeças, 
mas cinco outros municípios superam o efetivo de 200 mil animais: Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Piçarra e São Geraldo do 
Araguaia.
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Tabela 68: Rebanho bovino da Região Carajás (cabeças)

         Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

A região de integração Araguaia (Tabela 69) é a que se destaca no tocante ao rebanho bovino paraense, são 5.582.853 cabeças, o que repre-
senta mais de um terço do efetivo do Estado. Em 2004 o número de cabeças de gado havia superado o montante 6,74 milhões. Por ser uma região 
integrada aos centros consumidores extrarregionais, ela sofre mais diretamente os impactos das oscilações do mercado brasileiro. Nos últimos três 
anos seu rebanho reduziu-se 17,18%. Como seu efetivo é muito grande em relação ao total do Estado, essa queda pressionou para baixo os números 
do rebanho paraense. Pequenos e grandes pecuaristas juntos fazem dessa região a maior zona de expansão do gado bovino para exportação.

São Félix do Xingu é o município do Pará com o maior rebanho, totalizando 1.653.231 cabeças em 2007, fruto do expressivo crescimento que 
ocorreu na última década. Todos os demais municípios de grande rebanho dessa região apresentaram produção oscilante, com tendência declinante 
nos últimos anos, o que explica o movimento da região. Afora isso, cinco municípios mantêm um rebanho superior a 400 mil animais: Santa Maria das 
Barreiras, Santana do Araguaia, Cumaru do Norte, Água Azul do Norte e Xinguara, respectivamente em ordem decrescente.

Tabela 69: Rebanho bovino da Região Araguaia (cabeças)

        Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

Pelo Gráfico 45, elaborado a partir da tabela anterior, pode-se perceber a desproporção de São Félix do Xingu dentro da região Araguaia, de 
modo que a expansão recente desta região está assentada, em grande medida, no próprio crescimento do efetivo de animais desse município.
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Gráfico 45: Rebanho bovino por município da região Araguaia em 2007 (cabeças).

            Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal

7.6.2 A Pecuária em São Félix do Xingu
Por conta do tamanho de seu rebanho, São Félix do Xingu merece uma análise mais particularizada, ainda que rapidamente. Ele faz parte da 

frente pioneira mais ativa da Pará em termos de desmatamento e de agropecuária. Ele é um espaço aberto a oeste, mas enquadrado ao norte e ao sul 
por reservas indígenas. O município dispõe do maior rebanho bovino do Pará e apresenta um crescimento exponencial nos últimos anos, saltando de 
72.840 cabeças em 1994 para 1.653.231 animais em 2007, correspondendo a um incremento de 2.169,67% no seu rebanho (Tabela a seguir). Esse 
movimento, visualizado no gráfico, foi muito superior ao registrado pela região Norte e pelo Estado paraense: 110,76% e 106,65%, respectivamente.

Enquanto em 1994 o efetivo bovino em São Félix do Xingu correspondia a 0,97% do rebanho estadual, em 2007 esta proporção havia subido 
para 10,77%. Se tomássemos o rebanho desse município como o de uma região de integração ele corresponderia a quinta maior região em termos 
de efetivo de animais.

Tabela 70: Evolução do rebanho bovino comparativamente Norte, Pará e São Félix do Xingu – 1994-2007, tendo 1994 como referência

 

   Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal
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Gráfico 46: Evolução do rebanho bovino em relação a 1994, Norte, Pará e São Félix do Xingu, 1994-2007

                     Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

A expansão da atividade pecuária no município produziu uma elevação da renda local, assim como gerou pressões no sentido do crescimento 
populacional e de atividades correlacionadas com bovinocultura. Contudo, isso ocorreu permeado por contradições, não apenas do tocante à maior 
demanda por serviços que o Estado tem responder, mas, também, em relação à degradação ambiental. De acordo com Margulis (2003), no município 
os grandes pecuaristas são os principais responsáveis pelo desmatamento – inclusive mais que os madeireiros. 

A isso se deve incorporar a questão da especulação fundiária. Em função das proximidades dos frigoríficos de Xinguara e Redenção, associado 
à rede de estradas construídas por pecuaristas, madeireiros e prefeitura, é muito menor a distância física e temporal entre fronteira especulativa e 
consolidada. Para Margulis, os primeiros fazendeiros ganham mais com o processo de especulação de terras, repassando-as, a preços mais elevados 
aos demais fazendeiros que se instalam depois. 

No final do processo, a terra que começa a um preço de US$ 3/ha sobe até o preço de equilíbrio com os mercados vizinhos, que é de cerca 
de US$ 300/ha. Isso sugere que os primeiros ocupantes auferem lucros significativos com a ocupação, desmatamento, limpeza, plantio de 
pastagens, eventual legalização da posse e (re)venda da terra. Entretanto, os compradores ‘finais’, que são tipicamente fazendeiros médios 
e grandes, já pagam um preço de equilíbrio com os dos mercados vizinhos. Estes preços portanto devem se aproximar dos preços de arren-
damentos destas mesmas terras, uma vez que refletem melhor as reais possibilidades de produção das terras (MARGULIS, 2003, pág. 42).

Evidentemente, ocorre uma associação de interesses entre esses dois tipos de fazendeiros. “É a lucratividade da pecuária que sinaliza, tanto 
para os agentes iniciais quanto para os próprios pecuaristas, que o desmatamento e a conversão das florestas em pastagens é rentável” (MARGULIS, 
2003, pág. 42).

Novamente, a presença estatal é parte dessa configuração. A Tabela 71 e o Gráfico 47 apresentam a relação entre o FNO total aplicado em São 
Félix do Xingu e quanto desse valor correspondeu ao FNO bovino. 

Tabela 71: Relação entre FNO total e FNO bovino em São Félix do Xingu – 1994-2007

        Fonte: IBGE – Pesquisa Pec. Municipal; Banco da Amazônia; SILVA JUNIOR (2009)
        Obs.: Valores monetários corrigidos pelo IFP-FVG para dezembro de 2007.
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Gráfico 47: Evolução do proporcional do FNO bovino e do FNO total em São Félix do Xingu

                Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal; Banco da Amazônia; SILVA JUNIOR (2009). 
                Obs.: Valores monetários corrigidos pelo IGP-FVG para dezembro de 2007.

A Tabela seguinte apresenta a distribuição em São Félix do Xingu dos recursos do FNO por porte de empreendimentos voltados à bovinocultura. 
O intervalo temporal compreende os anos de 1994 a 2007. Nela constata-se, além dos montantes elevados, a forte oscilação do volume de recursos 
captados pelos pecuaristas com atividades no município. Por exemplo, em 1995 foram destinados R$ 2.756.840,3 à pecuária local e no ano seguinte 
este montante caiu 4/5, somando R$ 531.706,5. Em todo caso, os números são significativos para demonstrar a importância do financiamento públi-
co na expansão do efetivo bovino municipal.

Da tabela 72 derivamos o Gráfico 48. Podemos constatar que até 2001 os recursos do FNO concentravam-se principalmente nos médios e 
grandes empreendimentos. Em 1994 do total do FNO 52,86% foram repassados a médios empreendimentos. Em 1995 os grandes empreendimentos 
receberam 72,98% dos recursos e os médios 22,95%. 

Tabela 72: Proporção da distribuição dos recursos do FNO entre mini, pequenos, 
médios e grandes empreendimentos pecuários em São Félix do Xingu, 1994-2007

 

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal; Banco da Amazônia; SILVA JUNIOR (2009).
Obs.: Valores monetários corrigidos pelo IFP-FVG para dezembro de 2007.

Em dois anos desse período, em 1996 e 1997, os mini-empreendimentos conseguiram captar 92,58% e 100% respectivamente, mas estes 
anos foram marcados por forte queda dos recursos do fundo destinados ao município, de modo que não parecem invalidar a dinâmica presente até 
então de concentração dos recursos nos maiores empreendimentos – nem tampouco podem nos levar a crer que teria havido uma priorização dos 
mini-empreendimentos enquanto política de longo prazo.
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Gráfico 48: Distribuição proporcional dos recursos do FNO para a pecuária em São Félix do Xingu

             Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal; Banco da Amazônia; SILVA JUNIOR (2009).

Em 2002 ocorre uma inversão do movimento citado. Os mini-empreendimentos passam a acessar majoritariamente os montantes do FNO des-
tinados ao município. Esse novo movimento presente no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, manteve-se no governo Lula da Silva. 
Em 2006 e 2007 os mini-empreendimentos concentraram respectivamente 85,56% e 80,46% dos recursos. 

Os dados da tabela citada e sua demonstração gráfica não podem nos levar necessariamente a concluir que os recursos do FNO para a pecuária 
em São Félix do Xingu estejam concentrados na pequena propriedade. A classificação de porte de empreendimentos utilizada pelo Banco do Ama-
zônia para avaliar a liberação do crédito foi elaborada pelo Ministério da Integração Nacional. Ela define mini-empreendimento como aquele que 
apresenta receita operacional de até R$ 150 mil, pequeno de R$ 150 mil a R$ 300 mil, médio de R$ 300 mil a 1.900 mil e grande acima de R$ 1.900 
mil. Para os mini-empreendimentos a taxa de juros é menor, crescendo para os empreendimentos maiores. 

Uma pequena propriedade de agricultura familiar encontra muita dificuldade para alcançar uma receita operacional de R$ 150 mil, não é o que 
acontece com a grande produção. Por outro lado, em tese, pode ocorrer de um grande proprietário buscar classificar seu empreendimento com um 
porte menor para ter mais facilidade de acessar os recursos do fundo e as possíveis taxas de juros menores.

7.7 Modernização da Produção e o Sistema de Logística da Pecuária no Pará
Houve uma modernização nas estruturas produtivas e também na institucionalização   do setor  com reflexos diretos sobre a definição de estra-

tégias e no mercado. A pecuária paraense já iniciou seu processo irreversível de modernização técnica com vistas ao melhoramento dos rebanhos e à 
elevação da produtividade tanto leiteira como de carne.  Processo esse que acompanha o de pecuarização de pequenos e médios estabelecimentos 
anteriormente apenas agrícolas. E ao mesmo tempo cresce a incorporação de novas terras públicas à expansão da pecuária, via grilagem, ou ainda, 
a compra no mercado de terras. O acesso à informação e a proximidade de mercados mais exigentes são determinantes na mudança de padrão 
produtivo. 

As práticas inovadoras no setor, e mais comuns, são: melhoramento genético por cruzamentos, reprodução assistida de Pura Origem (PO), ado-
ção do sistema de intensificação das pastagens e inseminação artificial. Essas técnicas estão presentes em todas as sub-regiões, variando a escala. O 
alvo do melhoramento ainda está centrado no gado de corte. Os cruzamentos com matrizes introduzem melhoramentos no mercado de reprodutores, 
um dos mais rentáveis, presentes nos leilões (presenciais e virtuais) e nos circuitos comerciais. O produtor tem contado com financiamentos do FNO 
para investir em melhoramento genético das raças bovinas. Na região Norte, o Pará concentrou quase 50% do total dos investimentos no período de 
1989 a 2002, direcionados, sobretudo para o Sul e o Sudeste do estado, o que corresponde ao aumento de produção bovina nos últimos anos.

Por conta da conservação do produto, o tempo de transporte entre o abate do gado e o centro consumidor era o fator determinante para a 
organização espacial ligada à pecuária, influenciando diretamente a localização frigoríficos. O setor viveu durante muito tempo fazendo o transporte 
dos animais vivos por longas distâncias, da fazenda ao matadouro, por um custo relativamente elevado. 

Graças ao melhoramento da rede rodoviária e à eletrificação dos principais municípios do Sul e Sudeste do Pará, tornou-se possível a instalação 
gradativa de empresas frigoríficas e matadouros de grande porte e tecnologia nos últimos dez anos.

As mudanças na logística em torno da pecuária alteraram as relações de produção e comercialização em alta escala, introduzindo novos atores 
no território, especializando o serviço da grande distribuição, transformando o Pará em um grande pólo de produção com a distribuição de um pro-
duto de qualidade garantida. 

O sistema de logística deve partir, a princípio, de um sistema comercial, desenvolvido com sistemas de informática modernos para entrar em 
conexão permanente com as centrais de compra e venda do setor, para executar a distribuição imediata ou para o armazenamento dos produtos 
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destinados à indústria agroalimentar. Em seguida, ela deve responder às necessidades de produção diária dos matadouros (compra e transporte 
completo do gado), sendo que o abate deve ser adaptado em função dessa demanda. 

Após o abate, segue-se outro caminho, o de estocagem do produto, que pode ser a carcaça levada para local adequado para passar seu tempo 
de maturação da carne; pode ser o transporte direcionado ao mercado consumidor local e regional; ou ainda, a estocagem para exportação que deve 
ser preparada com alta tecnologia dentro de um sistema de congelamento que atinge a temperatura de - 50° graus para ser conservado o produto e 
entrar na filial de exportação dentro de conteiners frigoríficos adequados.

A logística se organiza e se desenvolve como consequência do consumo e da distribuição. Atualmente, os grandes grupos, principalmente os 
supermercados, para poderem adquirir seus produtos são obrigados a chamar especialistas da indústria agroalimentar, equipados de meios logísticos 
(produção, abate, leite, transporte frigorífico, depósitos frigoríficos) para responder às suas demandas, pois a estocagem de produtos é um meio em 
constante depressão, com tendência deixar de existir devido ao alto custo e à dificuldade de validade limitada dos produtos estocados. Somente 
os grupos altamente organizados poderão resistir às novas exigências da economia internacional, como é o caso do Grupo Bertin no município de 
Marabá, na região de integração de Carajás.

7.8 Cadeia Produtiva e Comercialização
7.8.1 Exportação
O maior consumo da produção de carne bovina paraense ocorre nos mercados regional e nacional, mas o Pará tem registrado o crescimento de 

suas vendas no comércio internacional. As exportações internacionais de boi vivo do Pará são concentradas para dois destinos, em primeiro lugar para 
a Venezuela e em segundo para o Líbano. 

Tomando como exemplo as exportações do Porto de Vila do Conde em 2008, saíram aproximadamente oito navios por mês para a Venezuela, 
desembarcando na cidade de Puerto Cabello totalizando um volume de mais de 640 mil toneladas nesse ano, e até junho de 2009 esse porto já 
registrava a saída de mais de 622 mil toneladas. No caso do Líbano, o destino é a cidade de Beiruti, saindo aproximadamente um navio por mês, 
totalizando um volume de mais de 123 mil toneladas em 2008. Até junho de 2009 já somavam 196 mil toneladas de boi vivo. 

Tabela 73: Exportações de boi vivo do Estado do Pará registradas 
nos portos de Belém e Vila do Conte de 2004 a 2009.

Fonte: Companhia Docas do Pará - CDP/PA
Dados de 2009 referentes ao período 01/12/2009 a 09/07/2009

Gráfico 49: Exportações de boi vivo do Estado do Pará registradas nos portos de Belém e Vila do Conde, de 2004 a 2009.
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Fonte: Companhia Docas do Pará - CDP
*Dados de 2009 referentes ao período 01/12/2009 à 09/07/2009
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Segundo o diretor da “Logística Aduaneira”, empresa responsável por vários despachos aduaneiros de gado do Pará, o volume de gado vivo para 
exportação à Venezuela no mês de julho de 2009 era maior que a quantidade de navios disponíveis para o transporte. Os navios existentes para esse 
tipo de transporte já têm demanda de viagem agendada para 2010. Muitos de seus clientes, proprietários de gado, não conseguiram realizar nenhum 
carregamento de gado devido à falta de navios (Entrevista com Logística Aduaneira, setembro, 2009).

7.8.2 Cadeia produtiva da pecuária 
A política de legislação tributária paraense favorável à pecuária incentivou o desenvolvimento industrial no Sul e Sudeste do Pará, propor-

cionando a instalação de vários frigoríficos, rapidamente se instalaram a indústria leiteira e em seguida a do couro. Em 1996 não existia nenhuma 
indústria desse setor, em 2004 já havia se instalado quatro empresas e uma estava em construção (POCCARD-CHAPUIS, 2004). Atualmente existem 
22 frigoríficos no Pará. 

Com o desenvolvimento gradativo da filial bovina, foi possível a implantação perto das cadeias produtoras, dando um salto enorme de vanta-
gens aos pecuaristas no seio das principais cadeias produtoras do Sul e Sudeste do Pará que, possuíam mais de 65% do efetivo bovino paraense em 
2007. 

Graças às profundas mudanças no transporte frigorífico, a redução desses custos rentabilizou, proporcionando uma nova localização industrial. 
Ademais, a instalação dessas indústrias dentro das cadeias produtoras, cria outros benefícios em termos de geração de emprego local e de renda 
fiscal, em comparação à situação anterior, quando os animais partiam vivos. O frigorífico é uma referência fundamental à expansão da pecuária e 
representa, para os fazendeiros, sua consolidação e modernização. Essas indústrias têm a capacidade de atenuar os problemas de isolamento e as 
rugosidades do espaço paraense, principalmente do Sul e Sudeste do Estado. O maior exemplo dentro do Pará é em Marabá que possui um frigorífico 
do Grupo Bertin, localizado na rodovia PA 150, km 8, com influência na Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins e do Rio Araguaia, estrategicamente pró-
ximo das grandes fazendas produtoras de gado. Neste contexto, o frigorífico desfruta de uma localização privilegiada para acessar as propriedades 
fornecedoras de gado, com capacidade de abater cerca de 1.600 cabeças/dia após seu projeto de ampliação (ver Quadro 1). 

Quadro 3: comparativo entre a condição anterior e o projeto de ampliação do Grupo Bertin em Marabá

Fonte: Relatório Arcadis/Tetraplam.

O Grupo Bertin tem sede na cidade de Lins em São Paulo e atua nos segmentos de alimentos, agropecuária, curtimento de peles, calçados e 
equipamentos de segurança individual, produtos para alimentação animal, higiene e limpeza. O setor de alimentos é o mais representativo, sendo 
responsável por mais de 22% das exportações brasileiras de carne bovina, o que lhe dá a posição de maior exportador do Brasil na situação atual 
(RELATÓRIO ARCADIS/TETRAPLAM). De acordo com Smeraldi e May (2009) e Greenpeace (2009), o Grupo Bertin adquiriu unidades industriais na 
China, Paraguai e Uruguai, consolidando-se como maior exportador da América Latina, além de extrapolar o setor de carnes, pois fez aquisições de 
unidades de lácteos.49

A tabela seguinte apresenta o volume de comercialização de diversas empresas frigoríficas instaladas no Pará em 2006, localizadas por região 
de integração.

49  O Grupo formalmente possui um sistema de “Procedimento de compra de gado que considera critérios socioambientais dos fornecedores. Esse método estabelece um conjunto de critérios para credenciamento de 
fazendas, que incluem a não condenação por trabalho escravo, por grilagem de terras, por violência agrária, por desmatamento ilegal e não possuir, criar ou adquirir gado em áreas indígenas” (www.bertin.com.br, visitado 
em 20/06/2009).
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Tabela 74: Vendas para fora do Estado de carne bovina de diversas empresas frigoríficas do Pará em 2006 (toneladas)

Fonte: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
* Lista não exaustiva.

A diversidade de preços e quantidade de toneladas que podemos identificar com relação ao tipo de produtos da carne expedidos do Pará 
demonstra as especificidades do Estado com relação ao baixo nível de implementação tecnológica. Apesar dos avanços, a rede de transporte ainda 
deficiente, assistência técnica especializada é insuficiente, o sistema de abate e industrialização ainda é débil e a falta de um rebanho geneticamente 
superior. Essas são barreiras à competitividade da região e do Pará. 

Ademais, o conjunto de atores que compõem a cadeia produtiva da carne apresenta enorme heterogeneidade em sua organização. Encontram-
-se pecuaristas altamente capitalizados, pequenos produtores, frigoríficos com alto desenvolvimento tecnológico, empresas de transporte logístico 
de alto padrão de segurança e tecnologia que rastreiam os caminhões frigoríficos, controlando a temperatura e localização.

Verificamos na figura e na tabela a seguir que a porção Centro-Sul do país é quem consome a menor quantidade de carne e seus derivados 
provenientes do Estado do Pará. No entanto, é ela também que consome o produto de maior valor e qualidade, como é o caso da carne resfriada. Esta 
área do Brasil conta com o seu próprio rebanho e com o abastecimento do Centro-Oeste. Mas há indicações do aumento das vendas do Pará para esta 
região. O mercado de carne paraense destina-se principalmente para a própria região Norte e para o Nordeste brasileiro. 

Figura 6: Principais destinos nacionais da carne bovina paraense
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Tabela 75: Volum
e e destino da carne e de seus derivados produzidos no Pará

Fonte: CDP, 2009.
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A baixa participação da carne congelada é um indicador das ainda limitadas condições tecnológicas de processamento do produto. Neste 
sentido, também se observa a restrita venda de derivados de carne para o Centro-Sul do país, pois é onde estão instaladas as principais indústrias de 
derivados de carne que, por sua vez, apresentam um grau de inovação tecnológica e produtividade maior que o do Pará.

Gráfico 50: Principais destinos da vendas de origem bovina do Estado do Pará em 2006.

                         Fonte: CDP, 2009

7.8.3 Comercialização Frigorífica Paraense com outros Estados
Os gráficos seguintes reúnem dados de alguns frigoríficos do Pará em 2006, localizados segundo a região de integração a que pertencem. Eles 

apresentam o tipo e a quantidade de carne e de seus derivados comercializados fora do Estado. 
Em comum a todos, observa-se a forte presença da carne resfriada, em média 2/3 da produção total, e a pequena proporção da carne congela-

da. A forte presença da carne resfriada é um indicador de que o destino principal da produção é mercados de menor distância – do qual se destaca o 
próprio mercado paraense e de alguns estados próximos. 

Afora o frigorífico localizado em Santarém (Baixo Amazonas), os frigoríficos localizados nas regiões Araguaia e Carajás apresentam um volume 
de carnes e seus derivados maior que aqueles processados por unidades frigoríficas instaladas nas demais regiões para as quais reunimos informa-
ções. Esse é um indicador de que a capacidade instalada de processamento é maior nos frigoríficos dessas regiões (Araguaia e Carajás).

A exceção do frigorífico de Altamira, a proporção de carne congelada é maior nas regiões Araguaia e Carajás, indicando uma comercialização 
com mercados mais distante e maior incorporação tecnológica. Nesse sentido, corrobora a constatação de que os derivados de carne apresentam 
proporção mais elevada nas duas regiões de destaque, do que se pode derivar que nelas há maior diversificação da produção.

Os frigoríficos da região Carajás processaram em 2006 um volume de 102.742 toneladas de carne, das quais a maior proporção concentrou-se 
na carne resfriada, mas destaca-se a presença significativa de produtos derivados da carne.

Gráfico 51: Composição das vendas de produtos bovinos para fora do Pará - frigoríficos da região Carajás, em 2006.
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            Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Os frigoríficos instalados na região de integração Araguaia apresentaram um grande volume de processamento de carnes e seus derivados. Em 
2006 comercializou-se com outros estados 326.417 toneladas desses produtos pelas unidades frigoríficas da região. O maior volume negociado ocor-
reu com a unidade localizada no município de Redenção (77.882 toneladas). A unidade de Tucumã apresenta a maior proporção de carne resfriada 
em relação à produção total. Ainda que a quantidade total produzida de carnes e derivados tenha sido pequena, o frigorífico Mafripar de Xinguara, 
entre todos que reunimos dados, é o que apresenta a produção mais equilibrada e onde o volume de carne congelada em relação à produção total é 
proporcionalmente maior. 

Gráfico 52: Composição das vendas de produtos bovinos para fora do Pará - frigoríficos da região Araguaia, em 2006.

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Nos frigoríficos analisados na região Rio Guamá há uma pequena proporção de carne congelada produzida e uma grande proporção de carne 
resfriada, ainda que o volume relativo de derivados da carne mereça registro. O montante total produzido é menor que aquele processado por unida-
des instaladas em outras regiões de integração.
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Gráfico 53: Composição das vendas de produtos bovinos para fora do Pará - frigoríficos da região Rio Guamá, em 2006.

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Na unidade instalada em Santarém não se comercializou carne congelada. Os derivados de carne responderam por 22% da comercialização 
e 78% decorreram da carne resfriada. O volume total da produção de carne resfriada e de derivados atingiu 67.493 toneladas. Dado montante co-
mercializado e o fato de que o rebanho da região Baixo Amazonas estar classificado como de alto risco de ocorrência da febre aftosa, deduz-se que a 
comercialização processa-se com estados mais próximo da Região Norte.

Gráfico 54: Composição das vendas de produtos bovinos para fora do Pará 
- frigorífico da região Baixo Amazonas, em 2006.

         Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Apesar do grande rebanho de bovinos da região de integração Xingu, a unidade frigorífica instalada em Altamira comercializou um pequeno 
volume de produtos fora do mercado paraense. Afora possíveis limitações técnicas, as dificuldades de transporte que cercam este município podem 
ser a principal explicação para isso.

Gráfico 55: Composição das vendas de produtos bovinos para fora do Pará 
- frigorífico da região Xingu, em 2006.
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7.9 Produção de Leite na Calha Norte e Leste do Pará
O Gráfico a seguir apresenta os dez municípios paraenses com maior volume de produção de leite de vaca em 2006. A exceção de Rondon do 

Pará (região Capim) e Nova Ipixuna (região Lago de Tucuruí), todos os demais municípios localizam-se nas duas regiões de maior rebanho bovino 
do Estado do Pará: Araguaia e Carajás. Mesmo assim, os dois municípios não localizados nestas duas regiões fazem parte de regiões com grande 
presença na bovinocultura paraense.

Os três maiores produtores de leite de vaca são municípios localizados na região Araguaia: Tucumã, São Félix do Xingu e Água Azul do Norte, 
em ordem decrescente.

Gráfico 56: Os maiores municípios produtores de leite de vaca no Estado do Pará – 2006

           Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal (Sistema SIDRA)

No Estado do Pará a produção de leite de vaca em 2006 foi de 416.904 (x 1000L) e os 10 maiores municípios produtores de leite representam 
50% da produção total, 205.062 (x 1000 L).

Por outro lado, o município de maior produção de leite de búfala se aproxima apenas do 35° maior produtor de leite de vaca, qual seja, o muni-
cípio de Cumaru do Norte - com a produção de 2 896 (x 1000 L) em 2006. Os dois principais produtores de leite de origem bubalina são os municípios 
de Porto de Moz e de Almeirim, que juntos concentram mais de 50% de toda a produção desse produto.

7.10 Pecuária e Especialização do Território
É possível observar no Estado do Pará, principalmente nas regiões de integração correspondentes ao Sul e Sudeste paraense uma dinâmica de 

especialização do território direcionado à pecuária. Existem lugares de concentração, de depressão, de desmatamento profundo, de especializações 
produtivas, de dinâmicas de intensificação ou de extensificação da produção, de melhoramento da qualidade. Esses territórios produzem fluxos em 
várias direções e dinâmicas espaciais que re-organizam e re-estruturam os lugares. Sabe-se que os ciclos podem ser extremamente curtos, por exem-
plo, um município pólo e concentrador de fluxos de compra e venda pode crescer exorbitantemente em dois ou três anos, chegando à um ápice e em 
cinco anos depois cair em completa decadência e isolamento, pois esse espaço pode ter perdido sua funcionalidade dentro da cadeia.

Um indicador de delimitação e de funcionalidade das cadeias de produção bovina é o desenvolvimento afinado de uma filial ou sub-filial da 
pecuária que cria uma nova roupagem para certos espaços no Pará, conduzindo à especialização desses territórios. Analisando esse processo de de-
senvolvimento no decorrer do tempo, observando as ações espaciais da filial, pode-se identificar características de organização do espaço.

7.11 Desafios e Possibilidades de Políticas de Ordenamento Territorial
Do final do século XX para a década atual, houve efetivamente ações determinantes visando um processo de ordenamento do território.  Sua 

implementação mostrou que é necessário correlacionar essas ações às macropolíticas de desenvolvimento nacional. O desejo é passar da tradição 
de intervenção pública setorial, e da “ausência” do Estado, para uma intervenção integrada e com possibilidades múltiplas – econômica, social e 
ambiental -, com objetivo de desenvolvimento e sustentabilidade. 

No caso da pecuária, com forte impacto sobre a estrutura fundiária, sobretudo pela concentração da terra e pelos conflitos gerados, seria isso 
possível? Essa é a questão. É necessário encará-la. Para isso, pressupõem-se certamente reconhecer as dinâmicas locais, suas relações com as esferas 
de ação pública e com o mercado nacional e internacional, com os quais as estruturas locais estão relacionadas. O local é uma das dimensões concre-
tas enquanto território de produção e de experiência social. 
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Em função da “ausência” do Estado ao longo de 40 anos, boa parte das experiências de gestão territorial, de ocupação da fronteira decorre de 
iniciativas dos próprios atores locais através de arranjos de instituições informais, de estratégias de gestão coletiva. Isso se processa em meio eviden-
temente a conflitos. É o caso da ocupação fundiária, do tencionando por políticas de apoio ao crédito e à produção e por políticas sociais. 

A questão fundiária é um fator determinante na situação atual. A ilegalidade do avanço sobre as terras públicas foi a marca do crescimento das 
frentes de expansão dos anos 1970 até a atualidade. Em geral, ninguém tem título de propriedade, o que inclui até mesmo aqueles primeiros colonos 
assentados pelo INCRA no início dos anos 1970. 

A ocupação pela pecuária de grande e médio portes resultou em concentração fundiária e aumento da desigualdade de acesso à terra. A apro-
priação de vastas áreas pelas empresas madeireiras também restringe as possibilidades de expansão da pequena produção familiar. Para o efetivo 
ordenamento territorial há uma urgência em concluir o ordenamento fundiário que deve ser levada em conta em função do asfaltamento da estrada 
e da dinâmica acelerada de mercado. Embora o ordenamento territorial não se restrinja a questão fundiária, tem nela a condição essencial para 
exeqüibilidade de um Zoneamento Ecológico-Econômico, sobretudo considerando a história recente dessa região. Ele é essencial, igualmente, para a 
construção de uma política de desenvolvimento do Pará.

Ademais, observam-se alterações nas relações sociais, com deslocamento de famílias rurais para a cidade e alteração na composição da produ-
ção familiar e da propriedade da terra, em função da sucessão do uso da terra, e da expansão da atividade pecuária. 

A dificuldade institucional de articulação entre a política nacional de desenvolvimento e outras políticas públicas do Governo Federal e a falta 
de articulação entre órgãos federais e destes com o governo estadual, conforme constatado nas negociações ocorridas ao longo de 2005 e 2006, e tor-
nadas públicas pela imprensa, além da insuficiência de recursos para o atendimento dos complexos problemas existentes no oeste do Pará, levariam 
a pulverizar ações e investimentos, reduzindo, a nosso ver, a eficácia das ações de ordenamento territorial, em qualquer de suas esferas.

Algumas ações do Estado, nos últimos anos, no sentido de um ordenamento territorial, foram efetivas, gerando o freio ao desmatamento 
crescente em municípios paraenses. Intensificaram-se as ações de fiscalização (iniciativas da Polícia Federal em conjunto com a fiscalização do IBA-
MA e o INCRA) e a decretação de Unidades de Conservação.  Além disso, foi testado um sistema de dados com informações geradas em tempo real, 
georeferenciadas. 

Uma estratégia importante do Estado pode ser a institucionalização de práticas que possibilitem negociações permanentes sobre um projeto 
de desenvolvimento, com participação da sociedade civil organizada, de seus segmentos sociais e empresariais, incorporando os conflitos, a plurali-
dade de interesses e a complexidade da sociedade, como dimensões das negociações, e na qual, a atividade pecuária possa encontrar estratégia de 
reprodução, mas com outra matriz de uso da terra, da forma de sua apropriação e de geração de riqueza social. A verticalização e diversificação do sis-
tema de produção também deveriam ser consideradas na busca de alternativas de convivência com a sociedade, a floresta e com os recursos naturais.
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8 - OCUPAÇÃO E USO DO SOLO E DESMATAMENTO 

Sérgio Luiz de Medeiros Rivero 

Este relatório faz a análise do perfil e padrão histórico recente (2000-2007) do desmatamento por região de integração no Estado do Pará. O 
relatório também avalia os padrões de uso do solo por região de integração mapeando os principais usos da agropecuária e avaliando o peso que 
cada uso destes tem no desmatamento. 

8.1 Padrões de Ocupação por Região
O Estado do Pará tem uma área de quase 125 milhões de hectares, distribuída desigualmente nas suas regiões de integração (Tabela 76) esta 

distribuição desigual das áreas reflete padrões históricos de ocupação que tem na região oriental do estado densidades demográficas mais altas e 
perfis de uso do solo mais intensivos. Deste total o INPE estimava em 2007 um desmatamento de aproximadamente 22 milhões de hectares, o que 
correspondia a 17,5% da área total do estado.  Este desmatamento encontra-se desigualmente distribuído. Isto pode ser visto comparando-se a re-
gião do Baixo Amazonas que tem a maior área 25,3% da área total, mas concentra 8,5 % do desmatamento com apenas 5,9% da sua área desmatada. 
Já a região do Araguaia tem 13,9% da área do estado e 28.0% do desmatamento total (35.0% de sua área está desmatada. 

As regiões com maior participação no desmatamento total no Pará são: Araguaia(13,5), Capim (14,8%), Carajás (12,0%).  Estas três regiões 
concentram 54,8% do total da área desmatada registrada pelo PRODES-INPE até 2007 (Gráfico 57), embora concentrem 22,5% da área total (Gráfico 
58). Este desmatamento encontra-se fortemente concentrado em torno de regiões onde a acessibilidade é mais fácil, com mais e melhores estradas 
e também em regiões onde há menor distância de grandes mercados consumidores. 

Gráfico 57: Participação das áreas das regiões de integração na área total
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Fonte: PRODES-INPE, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 57: Participação das áreas das regiões de integração na área total 

Araguaia 14%

Baixo Amazonas 25%

Caetés 1%
Capim 5% Carajás 4% Guamá 1% Lago de Tucuruí 3%

Marajó 8%
Metropolitana 0%

Tapajós 15%

Tocantins 3%

Xingu 20%

 Tabela 76: Área e Desmatamento (2007) das Regiões de Integração

                Fonte: PRODES-INPE, 2007

  Fonte: PRODES/SINE (Tabulaão dos autores)
* Exclusive região metropolitada de Belém
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         Fonte: PRODES-INPE, 2007

As regiões do Xingu (10,8%), Tucuruí (9%), Baixo Amazonas (8.5%) e Tapajós (6,4) juntas contribuem com 34,7% do desmatamento total e as 
últimas Tocantins, Caetés Marajó e Guamá com 10,5% do desmatamento.  Estas regiões correspondem, juntas a menos da metade da área desma-
tada. 

Observando-se também os níveis de intensidade de desmatamento pode-se ver que as regiões que apresentam o desmatamento mais in-
tensivo são Carajás(58,6%), Caetés (53%), Capim (51,6%) e Lago de Tucuruí (48,9%). Estas regiões apresentam padrão de ocupação extremamente 
intensivo em relação ao desmatamento dentro da região.  Esta intensidade reflete, para a maior parte dos municípios, processos históricos antigos de 
ocupação concentrando uma boa parte das atividades da pequena produção e da ocupação tradicional do nordeste paraense.

As regiões de média densidade de ocupação Araguaia (35,09%) e Tocantins (30,2%) representam processos mistos de ocupação. Especial-
mente a região do Araguaia tem uma ocupação com grande participação da pecuária bovina e de expansão desta atividade, avançando por áreas de 
floresta com ampliação das áreas de pastagem. 

A região do Xingu apresenta características especiais. Ao passo que municípios como Altamira, Porto de Moz e Senador José Porfírio apresen-
tam volumes de desmatamento totais menores que 5%, os municípios do entorno da transamazônica apresentam volumes de desmatamento bem 
mais altos, refletindo uma ocupação mais intensiva, similar à da região do Araguaia. 

 
Gráfico 59: Evolução do Desmatamento por região de integração 2000-2007

Gráfico 58: Participação das regiões de integração no desmatamento total (2007)

 

                                              
 

 

235 

 
Fonte: PRODES-INPE, 2007 
 

 
As regiões do Xingu (10,8%), Tucuruí (9%), Baixo Amazonas (8.5%) e Tapajós 

(6,4) juntas contribuem com 34,7% do desmatamento total e as últimas Tocantins, Caetés 
Marajó e Guamá com 10,5% do desmatamento.  Estas regiões correspondem, juntas a menos 
da metade da área desmatada.  

Observando-se também os níveis de intensidade de desmatamento pode-se ver que as 
regiões que apresentam o desmatamento mais intensivo são Carajás(58,6%), Caetés (53%), 
Capim (51,6%) e Lago de Tucuruí (48,9%). Estas regiões apresentam padrão de ocupação 
extremamente intensivo em relação ao desmatamento dentro da região.  Esta intensidade 
reflete, para a maior parte dos municípios, processos históricos antigos de ocupação 
concentrando uma boa parte das atividades da pequena produção e da ocupação tradicional do 
nordeste paraense. 

As regiões de média densidade de ocupação Araguaia (35,09%) e Tocantins (30,2%) 
representam processos mistos de ocupação. Especialmente a região do Araguaia tem uma 
ocupação com grande participação da pecuária bovina e de expansão desta atividade, 
avançando por áreas de floresta com ampliação das áreas de pastagem.  

A região do Xingu apresenta características especiais. Ao passo que municípios 
como Altamira, Porto de Moz e Senador José Porfírio apresentam volumes de desmatamento 
totais menores que 5%, os municípios do entorno da transamazônica apresentam volumes de 
desmatamento bem mais altos, refletindo uma ocupação mais intensiva, similar à da região do 
Araguaia.  
 
  
Gráfico 59: Evolução do Desmatamento por região de integração 2000-2007 

Gráfico 58: Participação das regiões de integração no desmatamento total (2007) 
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Analisando-se historicamente os dados do desmatamento (Gráfico 59) pode-se 

observar uma mudança na participação das regiões no desmatamento total. A região do 
Araguaia mantém taxas relativamente estáveis de desmatamento enquanto a região onde o 
desmatamento mais cresceu em participação foi o Xingu. Esta região subiu sua participação 
de 6,4% da área desmatada total em 2000 para 9% da área desmatada total em 2007 (Tabela 
77). A região do Araguaia também teve taxas fortes de desmatamento no período final da 
série aumentando a sua participação de 27% para 28%.  

Observa-se também que o desmatamento é um processo que tem uma dinâmica 
própria independente do grau de intensidade que as taxas ocorrem, outras evidências 
demonstram que este processo tem continuidade em todas as regiões. Isto pode refletir, 
eventualmente algum padrão de crescimento associado ao investimento na expansão das 
atividades agropecuárias que ocorre, ao menos parcialmente, dentro das propriedades nas 
regiões.  

 
Tabela 77: Evolução da área desmatada total por RI (2000-2007) 

 
Fonte: PRODES-INPE, 2007                                   Fonte: PRODES-INPE, 2007

Analisando-se historicamente os dados do desmatamento (Gráfico 59) pode-se observar uma mudança na participação das regiões no desma-
tamento total. A região do Araguaia mantém taxas relativamente estáveis de desmatamento enquanto a região onde o desmatamento mais cresceu 
em participação foi o Xingu. Esta região subiu sua participação de 6,4% da área desmatada total em 2000 para 9% da área desmatada total em 2007 
(Tabela 77). A região do Araguaia também teve taxas fortes de desmatamento no período final da série aumentando a sua participação de 27% para 
28%. 
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Observa-se também que o desmatamento é um processo que tem uma dinâmica própria independente do grau de intensidade que as taxas 
ocorrem, outras evidências demonstram que este processo tem continuidade em todas as regiões. Isto pode refletir, eventualmente algum padrão 
de crescimento associado ao investimento na expansão das atividades agropecuárias que ocorre, ao menos parcialmente, dentro das propriedades 
nas regiões. 

Tabela 77: Evolução da área desmatada total por RI (2000-2007)

  Fonte: PRODES/SINE (Tabulaão dos autores)
* Exclusive região metropolitada de Belém

8.2 Padrões de Ocupação por Tipo de Uso
Quando se observa os padrões de ocupação tanto historicamente (Gráfico 55) quanto por região (Gráfico 60) vê-se que a paisagem é dominada 

pela pecuária. Utilizando-se a densidade de ocupação por município da pecuária bovina pode-se comparar a área diretamente ocupada por cada tipo 
de uso em hectares. 

Utilizando-se as áreas plantadas por culturas perenes e temporárias pode-se ver que a pecuária ocupa em torno de 90% da área total (Tabela 
78). A segunda participação é da área de culturas temporárias, que tem sua participação entre 6 e 7%, dependendo do ano. Também se observa um 
aumento da participação da área ocupada pela pecuária em relação à área total (considerando-se as estimativas de densidade bovina utilizadas). 

Gráfico 60: Evolução da distribuição dos usos do solo e do Desmatamento

          Fonte: INPE-PRODES, IBGE-PAM, IBGE-PPM
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Tabela 78: Desflorestamento e área ocupada por tipo de uso

Observa-se que há uma redução da quantidade de bovinos nos anos de 2006 e 2007, o que reflete, então, na ocupação total. A área plantada 
tanto de culturas perenes quanto de culturas temporárias. Esta redução nas áreas plantadas e no rebanho bovino e nas áreas agrícolas reflete-se na 
redução das taxas de crescimento do desmatamento, que caíram de médias em torno de 5% a.a. no início da década, para em torno de 3% a.a. Este 
decréscimo na ocupação pela pecuária bovina, porém, não reflete na estagnação do desmatamento, mas apenas em uma redução na intensidade do 
seu crescimento.

Quando se observa a área ocupada por Região de Integração em 2007 (Gráfico 61), vê-se que a RI do Araguaia tem a maior área ocupada, 34% 
da área total. Já a segunda área em termos de ocupação é a região do Xingu (14,2%). Esta participação da região do Xingu reflete a forte expansão 
que a atividade agropecuária teve na região no período analisado.

Gráfico 61: Área Ocupada por RI (2007)

                                             Fonte: INPE-PRODES, IBGE-PAM, IBGE-PPM

 
         Fonte: INPE-PRODES, IBGE-PAM, IBGE-PPM

Este predomínio da pecuária nas diversas regiões de integração não desaparece mesmo quando as áreas têm uma participação maior da agri-
cultura. No Baixo Amazonas, o surgimento da agricultura de larga escala de grãos modificou a participação da pecuária, ampliando a área plantada de 
culturas temporárias, especialmente a soja fazendo com que a área de culturas temporárias em 2007 fosse de 23,3% da área ocupada no município. 
Nas regiões de Tapajós, Tocantins, Caetés e Guamá, a área plantada de culturas temporárias também é em torno de 10 a 20 % da área ocupada total. 
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Quando se observa a área ocupada por Região de Integração em 2007 (Gráfico 61), 
vê-se que a RI do Araguaia tem a maior área ocupada, 34% da área total. Já a segunda área 
em termos de ocupação é a região do Xingu (14,2%). Esta participação da região do Xingu 
reflete a forte expansão que a atividade agropecuária teve na região no período analisado. 

 
Gráfico 61: Área Ocupada por RI (2007) 

 
Fonte: INPE-PRODES, IBGE-PAM, IBGE-PPM 

 
Este predomínio da pecuária nas diversas regiões de integração não desaparece 

mesmo quando as áreas têm uma participação maior da agricultura. No Baixo Amazonas, o 
surgimento da agricultura de larga escala de grãos modificou a participação da pecuária, 
ampliando a área plantada de culturas temporárias, especialmente a soja fazendo com que a 
área de culturas temporárias em 2007 fosse de 23,3% da área ocupada no município. Nas 
regiões de Tapajós, Tocantins, Caetés e Guamá, a área plantada de culturas temporárias 
também é em torno de 10 a 20 % da área ocupada total.  
 
Gráfico 62: Estimativa da área diretamente ocupada pela pecuária bovina por RI 
Fonte: INPE-PRODES 
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Quanto à área ocupada pela pecuária bovina (Gráfico 62), quatro regiões (Araguaia, 
Capim, Carajás e Xingu) dominam o cenário. Estas regiões juntas têm 74% de toda a área 
ocupada pela pecuária bovina no estado. Este domínio destas regiões tem uma mudança 
importante de se notar. A região do Xingu é a que apresenta no período a maior expansão 
proporcional da área ocupada pela pecuária. Esta região enfrenta então um forte processo de 
expansão da atividade pecuária, refletindo nas taxas de ocupação por esta atividade e também 
nas taxas de desmatamento que experimentaram um crescimento médio em torno de 10% ao 
ano no período.  

A recente redução da área ocupada diretamente pelo gado bovino, conseqüência da 
redução do número de cabeças de gado não implica numa redução da importância desta 
atividade em relação à sua participação no uso do solo total, a participação da pecuária na área 
total utilizada continua em torno de 92%, o que representa, para os últimos anos, uma área 
entre 14 e 18 milhões de hectares.  

 
Gráfico 63: Principais Produtos da Agricultura Temporária  
Fonte: IBGE-PAM 

 
A área ocupada por culturas perenes apresenta uma média de 997 mil hectares, uma 

escala bem menor que a área ocupada pela pecuária. Três culturas temporárias dominam a 
paisagem, mandioca (34% da área em 2007), milho (29%) e arroz (20%)., somando mais de 
83% da área total da agricultura temporária (Gráfico 58).  Estas culturas estão fortemente 
associadas à pequena propriedade agropecuária, em geral. Um fenômeno digno de nota é o 
surgimento de plantações de soja nos últimos anos. A participação da soja na área plantada de 
culturas temporárias subiu de insignificantes 0,11% em 2000 para valores entre 6 e 7% da 
área total, o que demonstra o grande potencial de expansão desta cultura que, diferentemente 
das atividades da agricultura temporária tradicional é articulada com mercados globais e 
bastante intensiva de capital.  

 
 

Gráfico 64: Principais Produtos da Agricultura Permanente 

 

Gráfico 62: Estimativa da área diretamente ocupada pela pecuária bovina por RI

Fonte: INPE-PRODES

Quanto à área ocupada pela pecuária bovina (Gráfico 62), quatro regiões (Araguaia, Capim, Carajás e Xingu) dominam o cenário. Estas regiões 
juntas têm 74% de toda a área ocupada pela pecuária bovina no estado. Este domínio destas regiões tem uma mudança importante de se notar. A 
região do Xingu é a que apresenta no período a maior expansão proporcional da área ocupada pela pecuária. Esta região enfrenta então um forte 
processo de expansão da atividade pecuária, refletindo nas taxas de ocupação por esta atividade e também nas taxas de desmatamento que experi-
mentaram um crescimento médio em torno de 10% ao ano no período. 

A recente redução da área ocupada diretamente pelo gado bovino, conseqüência da redução do número de cabeças de gado não implica numa 
redução da importância desta atividade em relação à sua participação no uso do solo total, a participação da pecuária na área total utilizada continua 
em torno de 92%, o que representa, para os últimos anos, uma área entre 14 e 18 milhões de hectares.

Gráfico 63: Principais Produtos da Agricultura Temporária

Fonte: IBGE-PAM

A área ocupada por culturas perenes apresenta uma média de 997 mil hectares, uma escala bem menor que a área ocupada pela pecuária. Três 
culturas temporárias dominam a paisagem, mandioca (34% da área em 2007), milho (29%) e arroz (20%)., somando mais de 83% da área total da 
agricultura temporária (Gráfico 58).  Estas culturas estão fortemente associadas à pequena propriedade agropecuária, em geral. Um fenômeno digno 
de nota é o surgimento de plantações de soja nos últimos anos. A participação da soja na área plantada de culturas temporárias subiu de insignifican-
tes 0,11% em 2000 para valores entre 6 e 7% da área total, o que demonstra o grande potencial de expansão desta cultura que, diferentemente das 
atividades da agricultura temporária tradicional é articulada com mercados globais e bastante intensiva de capital.
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Gráfico 64: Principais Produtos da Agricultura Permanente

Fonte: IBGE-PPM

A agricultura permanente tem a menor área ocupada das atividades rurais. Também apresenta uma diversidade bem maior que a agricultura 
temporária. Esta paisagem mais diversificada reflete, provavelmente, um conjunto significativo de estratégias diferentes no nível regional de acor-
do com o perfil dos produtores e os padrões de organização da atividade produtiva no campo. Estes padrões refletem uma grande diversidade no 
domínio de certos cultivos por região o que acaba implicando numa distribuição bastante diversificada dos cultivos. Pode-se ver que o cultivo mais 
importante para todo o estado em termos de área plantada é o cacau (22%) depois o dendê (20%) e depois a banana (17%). 

A área plantada de agricultura permanente tem crescido nos últimos anos, mostrando uma grande estabilidade em relação a outras atividades. 
Há que se notar, porém, que, em termos de participação no uso do solo total a agricultura permanente tem uma participação extremamente reduzida 
(uma média de 235 mil ha), se comparada com a área ocupada pela pecuária bovina, em torno de 14 milhões de ha ou mesmo com a agricultura 
temporária que tem em torno de 1 milhão de ha de área utilizada. Fica claro, a partir desta análise, que o processo de desmatamento tem uma dinâ-
mica própria, associada à expansão das atividades agropecuárias na região. Mais importante que isso, parece ser o peso da pecuária na expansão do 
desmatamento, a rigor, os dados confirmam que a pecuária é a principal atividade em relação à ocupação e uso do solo no estado do Pará em todas 
as regiões de integração.
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Fonte: IBGE-PPM 
 
A agricultura permanente tem a menor área ocupada das atividades rurais. Também 

apresenta uma diversidade bem maior que a agricultura temporária. Esta paisagem mais 
diversificada reflete, provavelmente, um conjunto significativo de estratégias diferentes no 
nível regional de acordo com o perfil dos produtores e os padrões de organização da atividade 
produtiva no campo. Estes padrões refletem uma grande diversidade no domínio de certos 
cultivos por região o que acaba implicando numa distribuição bastante diversificada dos 
cultivos. Pode-se ver que o cultivo mais importante para todo o estado em termos de área 
plantada é o cacau (22%) depois o dendê (20%) e depois a banana (17%).  

A área plantada de agricultura permanente tem crescido nos últimos anos, mostrando 
uma grande estabilidade em relação a outras atividades. Há que se notar, porém, que, em 
termos de participação no uso do solo total a agricultura permanente tem uma participação 
extremamente reduzida (uma média de 235 mil ha), se comparada com a área ocupada pela 
pecuária bovina, em torno de 14 milhões de ha ou mesmo com a agricultura temporária que 
tem em torno de 1 milhão de ha de área utilizada. Fica claro, a partir desta análise, que o 
processo de desmatamento tem uma dinâmica própria, associada à expansão das atividades 
agropecuárias na região. Mais importante que isso, parece ser o peso da pecuária na expansão 
do desmatamento, a rigor, os dados confirmam que a pecuária é a principal atividade em 
relação à ocupação e uso do solo no estado do Pará em todas as regiões de integração.  
9 AGRICULTURA FAMILIAR NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ZONEAMENTO 
ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE) DO ESTADO DO PARÁ 
 

Luis Otávio do Canto Lopes 
Armando Lírio de Souza 

 
 

A questão de ordem conceitual de agricultura familiar foi o primeiro desafio que se 
evidenciou desde o início do trabalho.  Essa expressão é de uso antigo, não obstante, enquanto 
categoria analítica, se assim a podemos entender, é muito recente e não há consenso em torno 
dela. Por isso, de modo breve, foram demonstradas algumas abordagens, acerca dessa 
categoria, trabalhadas por autores que, de algum modo, fazem dela campo de pesquisas.  
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9 - AGRICULTURA FAMILIAR NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO 
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE) DO ESTADO DO PARÁ

                     Luis Otávio do Canto Lopes
                     Armando Lírio de Souza

A questão de ordem conceitual de agricultura familiar foi o primeiro desafio que se evidenciou desde o início do trabalho.  Essa expressão é de 
uso antigo, não obstante, enquanto categoria analítica, se assim a podemos entender, é muito recente e não há consenso em torno dela. Por isso, de 
modo breve, foram demonstradas algumas abordagens, acerca dessa categoria, trabalhadas por autores que, de algum modo, fazem dela campo de 
pesquisas.

O segundo grande desafio para a análise da agricultura familiar no Pará, estado de 1.247.702,7 km², deriva da problemática agrária que tem 
resultado em violência e morte pela posse da terra e, por outro lado, tem-se a grande diversidade de atores sociais que construíram seus modos de 
vida nos mais diferentes ambientes do território paraense e neles pratica a agricultura familiar como estratégia de reprodução sócio-espacial.

Neste diagnóstico, por motivos puramente operacionais (disponibilidade de dados), valorizou-se a concepção de agricultura familiar derivado 
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Ministério do Desenvolvimento Agrário - PRONAF/MDA. Da mesma maneira que, 
não se fez qualquer diferença entre “agricultura camponesa” e “agricultura familiar” (categorias muitas vezes utilizadas para diferenciar a agricultura 
familiar, mais capitalizada, comum no sul do Brasil da agricultura familiar do Norte), uma vez que a escala utilizada para execução deste trabalho 
não permite esse nível de detalhamento. 

Outro aspecto importante para auxiliar na construção do ZEE, no que concerne a agricultura familiar do Estado do Pará, foi o esforço que se fez 
em relação à espacialização de informações oficiais disponibilizadas pelas instituições do estado brasileiro, com objetivo de subsidiar o entendimento 
acerca da distribuição espacial dos possíveis lugares de existência da agricultura familiar. Assim, nesse trabalho, o território paraense foi setorizado 
em “áreas de consolidação”, “áreas especiais” e “assentamentos do Incra”, visando uma maior aproximação de onde se encontram, no território para-
ense, os agricultores familiares.  Essa aproximação poderá ser extremamente útil para pensar o zoneamento do Estado considerando a presença dos 
agricultores familiares no Estado do Pará.    

9.1 A Agricultura familiar
Para Schneider (2006), o interesse pela agricultura familiar enquanto categoria analítica é algo recente, embora como expressão não repre-

sente novidade alguma. A afirmação recente da noção de agricultura familiar decorre de um movimento sincronizado de fatores sociais, políticos e 
intelectuais. Desse modo, na dimensão social destaca que a categoria emergiu das mobilizações patrocinadas pelos movimentos sindicais, no início 
da década de 1990 (especialmente a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura – CONTAG); na dimensão política-intitucional a agri-
cultura alcançou legitimidade a partir do surgimento do PRONAF em 1996 e no campo intelectual, através dos estudos que buscam definir o universo 
de estabelecimentos rurais que não contratavam força de trabalho, denominados por isso de familiares, em oposição aos patronais. A partir dessa 
perspectiva, avançaram as pesquisas que definem a agricultura familiar como a que opera a partir da articulação das dimensões trabalho, gestão e 
propriedade familiar. 

De acordo com Abramovay (1992), quando analisa os limites da racionalidade econômica camponesa, afirma que há um modo de vida cam-
ponês, onde a família e a comunidade tem sentido fundamental para a sua reprodução social. Sua característica fundamental é a integração parcial 
aos mercados, uma vez que há dificuldades de acesso a determinados produtos e crédito. Por outro lado, o acesso e o vínculo completo aos mercados 
levariam, provavelmente, ao seu fim. Não obstante, é importante chamar a atenção para o fato de que o fim do campesinato não significaria o fim da 
produção familiar. Assim, “o ambiente no qual se desenvolve a agricultura familiar contemporânea é exatamente aquele que vai asfixiar o camponês, 
obrigá-lo a se despojar de suas características constitutivas, minar as bases objetivas simbólicas de sua reprodução social” (ABRAMOVAY, 1992, p.131).

Na perspectiva de Martins (1991), existe no Brasil uma clara oposição entre regime de propriedade capitalista e regime de propriedade familiar. 
A propriedade capitalista está baseada no princípio da exploração que o capital exerce sobre o trabalhador, enquanto que a familiar, é instrumento 
direto de trabalho de quem nela trabalha e não tem por objetivo a exploração do trabalho de outrem e os seus resultados sociais não são regulados 
pela necessidade do lucro do capital. Desse modo, diz o autor: 

A propriedade capitalista é uma das variantes da propriedade privada, que dela se distingue porque é propriedade que tem por função asse-
gurar ao capital o direito de explorar o trabalho; é fundamental instrumento de exploração. Por isso não podemos confundir a propriedade 
capitalista com a propriedade familiar, ainda que propriedade privada. São coisas completamente diferentes, ainda que a passagem de uma 
para a outra seja muito sutil e a muitos pareça não existir diferença alguma [...] Quando o capital se apropria da terra, esta se transforma em 
terra de negócio, em terra de exploração do trabalho alheio; quando o trabalhador se apossa da terra, ela se transforma na terra de trabalho. 
São regimes distintos de propriedade, em aberto conflito um com o outro. (MARTINS, 1991, pág. 54-55).
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No relatório Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) & Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), 2000, o universo familiar foi caracterizado pela relação direta com os estabelecimentos rurais, atendendo às seguintes condições simultanea-
mente: 

1- A direção dos trabalhos do estabelecimento exercida pelo produtor.
2- O trabalho familiar superior ao trabalho contratado. 
3- Para evitar inclusão de latifúndios no universo de unidades familiares, foi estabelecido um limite da extensão da área por região.  Na Região 

Norte a área máxima corresponde a 1.122 hectares.
 Para o PRONAF, 2004, (www.pronaf.gov.br) o universo familiar corresponde aos que:
1- Explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário do Programa Nacional de Reforma 

Agrária. 
2- Residam na propriedade ou em local próximo.
3- Não disponham de qualquer título de área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor.
4- Obtenham, no mínimo, 80% da renda familiar da exploração agropecuária e não agropecuária do estabelecimento.
5- Tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, utilizando apenas eventualmente o trabalho assalaria-

do, de acordo com as exigências sazonais da atividade agropecuária.
No diagnóstico relativo à agricultura familiar realizado para as adjacências da rodovia Cuiabá-Santarém, BR-16350, considerou que agricultura 

familiar é aquela que usa como predominância a força de trabalho familiar na produção. De modo geral, no Estado do Pará, a agricultura familiar 
está fortemente baseada na agricultura de pousio com uso de técnicas tradicionais de corte e queima, condição que a torna bastante diferente da 
agricultura familiar realizada na Região Sul do Brasil. 

Conclui-se, portanto, que não há uma unidade intelectual em torno da definição de agricultura familiar, embora, em muitas circunstâncias, 
possam se aproximar bastante. Este estudo, por sua vez, não comporta o propósito de superar esse longo debate, por isso definiu-se que, para a 
elaboração deste diagnóstico, fosse valorizada a definição (de agricultura familiar) utilizada pelo PRONAF. 

Tem-se clareza das dificuldades e desafios para qualquer análise relativa à agricultura familiar no Estado do Pará, dada a grande extensão 
territorial e complexidade, caracterizada pela diversidade de ambientes, de territórios e de atores sociais que, ao longo da história, passaram a fazer 
parte da vida do Estado. Assim, são: ribeirinhos, varzeiros, terrafirmeiros, pescadores, colonos, agricultores itinerantes, extrativistas, além de grandes 
quantidades de migrantes recentes (dos anos de 1960 aos dias atuais) que vieram engrossar o conjunto dos atores sociais e que fazem uso diferencia-
do da terra no processo de construção do novo espaço rural paraense51. 

9.2 Os Atores Sociais e a Agricultura Familiar no Estado do Pará 
O universo agrário paraense é extremamente complexo devido às diferentes origens dos seus atores sociais, seus interesses múltiplos e a 

enorme diversidade dos ecossistemas, onde esses agrupamentos criam e recriam as suas formas de reprodução social, econômica e cultural. Portanto, 
é importante realizar algumas diferenciações e identificar as suas principais características que poderão auxiliar no entendimento da agricultura 
familiar no Estado. Nesse contexto, uma pergunta que permeia o debate é: como categorizar os atores sociais do rural paraense?

Velho (1979) utiliza a idéia de beira e centro para se referir a dois importantes grupos sociais existentes na Amazônia e certamente no Estado 
do Pará. Ele analisa que, a beira tinha o sentido de lugar onde se situavam os povoados maiores e mais antigos o que poderia se referir como sendo 
a civilização52. Em contraste estava o centro, ligado a idéia de centro da mata, mais próximo de uma natureza ainda não controlada pelos humanos. 
Afirma este autor que, ‘a oposição centro-beira sintetiza uma série de outras oposições através da qual a fronteira camponesa definia a sua identidade 
ligada a uma expansão continental em contraste com uma expansão anterior predominantemente fluvial’. Assim, ligada ao centro estava à agricultu-
ra, o campo, a roça, o isolamento e muito próximo de uma natureza ‘intocada’; ligado a beira estava à cidade, a vila, predominância da pesca e próximo 
de uma natureza controlada e conhecida.

Essas categorizações têm reconhecida funcionalidade e buscam envolver o maior número possível de atores sociais familiares no campo. Porém, 
no Pará o universo das unidades familiares revela tantas contradições que fragilizam qualquer planejamento que não leve em consideração funda-
mentalmente dois aspectos básicos: O primeiro diz respeito às especificidades dos grupos sociais, reconhecidos em muitos casos como agricultores 
familiares. O segundo são as especificidades do ambiente em que vivem, uma vez que, no Estado do Pará existem grupos sociais vivendo, nos mais 
diferentes ambientes, alguns ainda dentro daquilo que, de certo modo, poderíamos chamar de lógica da primeira natureza, a exemplo disso, poder-
50  No ZEE da BR-163, utilizou-se a concepção de agricultura familiar utilizada por Costa, como pode ser observado no texto a seguir, “Neste diagnóstico o termo “agricultura familiar” é usado como conceito operacional para 

qualquer unidade de produção, onde a mão-de-obra familiar predomina em mais de 90% no pessoal ocupado. Na Amazônia, segundo os trabalhos de Costa (1992), isso é válido em geral para os estabelecimentos até 
200 ha. Na região Norte, o tamanho dos estabelecimentos com uma participação do trabalho familiar acima de 90% na força de trabalho usada alcança em geral até 200 ha (COSTA, 1992). Mas, além dessa dificuldade 
real, dever-se-á também considerar que num segundo plano as categorias usadas na Amazônia ainda estão muito enraizadas numa visão depreciativa sobre o mundo rural que, desde a colonização, raras vezes foi 
entendida numa forma não ideológica (COSTA, 1992). Mas, além dessa dificuldade real, dever-se-á também considerar que num segundo plano as categorias usadas na Amazônia ainda estão muito enraizadas numa visão 
depreciativa sobre o mundo rural que, desde a colonização, raras vezes foi entendida numa forma não ideológica (COSTA, 1992)”. ZEE-BR 163, 2007.

51  Referindo-se a essa diversidade no Pará, Hébette (2004, pág. 12-13) arrola as seguintes denominações ou autodenominações regionais: “lavradores, agricultores, camponeses, ribeirinhos, quilombolas, extratores, 
posseiros, colonos, assentados, atingidos por barragens, catadores de babaçu, castanheiros, seringueiros, pescadores, catadores de caranguejos e catadores de siris”.  (CARVALHO, 2005, pág. 68).

52  Grifo do autor.

ZEE Volume 1.indd   166 03/12/2010   16:49:31



167Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará Volume 1

-se-ia citar o caso de comunidades encontradas no rio Mapuá, centro-oeste da ilha do Marajó, que de acordo com estudo realizado por Lírio e Canto 
(2002), demonstra uma temporalidade muito diferente daquela encontrada na capital do Estado, embora tão próxima dela. As comunidades do 
Mapuá ainda vivem uma espécie de tempo lento, para lembra as formulações encontradas em A Natureza do Espaço de Santos (1996).

 Existe uma tendência de colocar a agricultura familiar no Pará enquanto uma unidade, embora as suas diferenças sejam enormes, como são 
os atores sociais que a praticam. Portanto, vejamos algumas diferenciações entre esses atores sociais que praticam a agricultura familiar no Estado 
do Pará.

Primeiramente, destacam-se aqueles grupos familiares que chegaram ainda no período colonial e se reproduziram social e espacialmente atra-
vés de uma estreita relação com os rios. Muitas famílias, ao longo do tempo, formaram verdadeiros aglomerados que, posteriormente, passaram a 
se reconhecer pelo nome de comunidade53. Esses agrupamentos surgiram como instrumentos de reprodução socioespacial através de modos de vida 
próprios. Entretanto, uma característica comum a todas elas se expressa através da relação que estabelecem, ao mesmo tempo, com a terra e com o 
rio. Assim sendo, na relação sociedade-natureza a terra e a água fazem parte de um só corpo, um amalgama, que se objetiva naquilo que entendemos 
ser a categoria social denominada de Ribeirinho (CANTO, 2007).

De modo geral, as comunidades ribeirinhas são as mais antigas, tendo suas origens ligadas às formas de ocupação através dos rios. São comu-
nidades que desenvolveram uma espécie de relação orgânica com o rio (CANTO, 2007), onde o rio é o caminho, fonte de alimento, higiene, história, 
etc, essas são verdadeiramente aquilo que entendemos como comunidades ribeirinhas. 

É importante frisar que essas comunidades não são ribeirinhas meramente por estarem à beira de rios, lagos e igarapés. Se fossem assim, mui-
tas cidades estariam repletas de ribeirinhos, uma vez que, razões como a especulação imobiliária, empurram os menos favorecidos economicamente 
para as beira de rios, lagos e canais, por isso muitas pessoas passam a viver nesses ambientes por pura imposição socioeconômica e não por escolha 
vinculada ao seu modo de vida. Não obstante, encontremos ribeirinhos instalados às margens de rios em muitas cidades do Pará, mas isso não lhe 
dá a condição de cidade ribeirinha, haja vista que, em alguns casos, permitem abrigar populações ribeirinhas lhe oferecendo algumas condições em 
consonância com o seu modo de vida. 

O ribeirinho constitui um ator social da maior importância no Estado do Pará. Sua ação produtiva se caracteriza por atividades múltiplas organi-
zada fundamentalmente de modo familiar, onde a agricultura familiar, objeto central deste estudo, tem significativo destaque. Eles criam territórios 
híbridos, uma vez que as suas atividades produtivas se materializam nas águas (rios, lagos e igarapés), na terra firme e em áreas alagáveis, chamadas 
de várzeas. Nesse sentido, um ribeirinho pode ser terrafirmeiro quando mora na terra firme e varzeiro, quando mora na várzea. 

Vivendo na várzea, os ribeirinhos varzeiros, precisaram desenvolver estratégias específicas de sobrevivência, ora sobre a terra, ora sobre as 
águas. Por exemplo, as suas casas são edificadas na forma de palafitas e por vezes utilizam-se de um sistema aplicado para proteger criações de gado 
no período de cheia do rio, chamado de maromba. Por outro lado, o ribeirinho terrafirmeiro, vive em ambiente de áreas mais altas, livres de inunda-
ções e, da mesma maneira que o varzeiro desenvolve atividades múltiplas e estratégias específicas de sobrevivência, como por exemplo, a permuta 
do rebanho de gado entre a terra-firme e várzea à medida que o ciclo da água evolui, ao longo do ano. 

No Estado do Pará, os ribeirinhos podem ser encontrados em todas as doze Regiões de Integração, acompanhando principalmente o curso dos 
grandes rios, tais como: Amazonas, Nhamundá, Trombetas, Curuá, Surubiú, Jarí, Guamá, Tapajós, Arapiuns, Xingu, Iriri, Tocantins, Araguaia, Mapuá 
etc. Além do destaque para os Lagos Juruti Velho, Salé, Grande da Franca, Curuai, Grande de Monte Alegre, Tucurui, além de outros. 

Outro importante ator social são os colonos bragantinos, originários do processo de colonização da Zona Bragantina a partir da construção da 
estrada de ferro Belém-Bragança, construída na primeira metade do século passado. Na chamada Zona Bragantina se estabeleceram agricultores 
familiares que desenvolveram uma agricultura do tipo itinerante de pousio, voltada para atender as demandas do mercado de Belém. A partir dos 
anos de 1940 esse processo de colonização se estendeu para a Região Guajariana, onde se destacaram Capitão Poço e Irituia. 

De maneira mais recente, surgiram comunidades as margens dos grandes eixos rodoviários construídos no Estado a partir da década de 1960, 
assim foi com a Belém-Brasília (BR-010), Cuiabá-Santarém (BR-163), Transamazônica (BR-230) e suas vicinais, além de um grande número de rodo-
vias estaduais e ramais, muitos deles construídos clandestinamente por madeireiros, garimpeiros e fazendeiros. 

As grandes rodovias promoveram uma nova dinâmica de ocupação no Estado. Elas serviram como via de penetração e assentamento de mi-
lhares de famílias originárias dos mais diferentes lugares do país. Muitas dessas famílias foram levadas a se instalarem às margens de rios, mas que 
jamais se transformaram em ribeirinhas, uma vez que o rio não passou a fazer parte da sua lógica de reprodução sócioespacial. Ficaram como se 
estivessem de costas para ele, ou seja, o rio não passou a fazer parte do seu modo de vida. Um exemplo típico desse quadro pode ser encontrado na 
volta grande do rio Xingu, no município de Altamira. 

O grande número de famílias que migrou recentemente em busca de acesso a terra, para o Estado do Pará, constituiu inúmeras categorias 
sociais, como pode ser observado por meio do trabalho de Castro, (2002), em relatório para o Banco Mundial, intitulado “Atores e Relações Sociais 
em Novas Fronteiras na Amazônia”. Nesse estudo, sobre o eixo Cuiabá-Santarém (BR-163), foram identificados os seguintes grupos sociais vivendo 
da agricultura familiar:
53 A categoria comunidade foi largamente utilizada pelo Movimento de Educação de Base – MEB coordenado pela Igreja na década de 1960 no Brasil e, conseqüentemente, nas várzeas da Amazônia. O trabalho da Igreja 

ainda persiste nas comunidades do município de Óbidos, e para ela, comunidade parece encerrar um critério populacional, constituindo-se em um núcleo social, onde as pessoas devem ter objetivos comuns. (CANTO, 2007, 
pág. 17).
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•  Colono sitiante (clássico) – constituídos por aqueles que chegaram à região, trazidos pelo projeto inicial da colonização do INCRA. Passaram 
a ocupar módulos de 100 hectares, assentados em solos livres de inundações dos rios, localizados às margens da rodovia BR-163. Possuem estruturas 
familiares e laços comunitários sólidos construídos ao longo dos anos.

•  Assentados – grupo formado por pequenos agricultores assentados pelo INCRA a partir de 1996, em Projeto de Assentamento (PA) que 
obedece o modelo linear, com lotes de 100 hectares, conhecido na Amazônia como ‘Quadrado Burro’ ,  por isso sem muita condição de viabilidade. 
Muitos desses lotes estão inteiramente desprovidos de acesso a serviços básicos, como por exemplo, estradas para viabilizar o escoamento de seus 
produtos agrícolas. 

•  Migrante dos garimpos – grupo formado por pessoas que buscam se estabelecer na pequena agricultura de subsistência, como forma de se 
manter, após o declínio do garimpo.

•  Colonos retornantes – formados pelo grupo de pessoas que abandonaram os seus lotes, mas que estão retornando frente à possibilidade do 
asfaltamento da estrada.

•  Brasiguaios – agricultores familiares que foram compelidos a migrar com o processo de construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, trabalha-
ram com soja no Paraguai e, nos últimos anos, fracassados, procuraram terras mais baratas na Santarém-Cuiabá.

9.3 Formas de Uso do Território e a Agricultura Familiar
A carência de dados relativos à agricultura familiar ainda é muito grande, tendo em vista que essa categoria, enquanto unidade de planeja-

mento e de políticas públicas é muito recente. Como já fora mencionado anteriormente, data de meados da década de 1990, com o desenvolvimento 
do PRONAF. Essa carência fez com que se optasse pela relação entre agricultura familiar e o uso do território, para facilitar uma aproximação da real 
espacialização dos agricultores familiares no Estado do Pará. 

Ressalta-se que temos conhecimento e clareza das limitações dessa metodologia, uma vez que, dentro de muitas áreas especiais (terras indíge-
nas e áreas protegidas) sejam encontrados agricultores familiares, mesmo que de modo duvidoso ou comprovadamente ilegal. A título de exemplo, 
pode-se citar o Parque Nacional da Amazônia, uma unidade de proteção integral, mas que comporta no seu interior agricultores familiares, do mes-
mo modo que, é possível encontrar agricultores familiares vivendo em áreas definidas como terras indígenas. 

Além disso, dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) coloca a totalidade do arquipélago marajoara como área de conservação 
(Área de Proteção Ambiental do Arquipélago do Marajó (APA)54), como se pode observar no mapa que mostra a região metropolitana de Belém e 
adjacências. Nessa área, entretanto, encontram-se cerca de quinze cidades e uma população municipal de aproximadamente 386.090 habitantes, 
considerando a Contagem Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2007. Desse conjunto populacional, certamente uma 
parte significativa é constituída por agricultores familiares, mas que através desta metodologia não é possível identificar. 

Para processar essa aproximação desejada, em termos da espacialização da agricultura familiar no Estado do Pará, primeiramente foram iden-
tificadas as doze Regiões de Integração (RI) do Estado. Destas, onze foram agrupadas em três grandes áreas identificadas da seguinte forma: 

1) “Áreas de Consolidação, Áreas Especiais e Assentamentos do Incra na Região Metropolitana de Belém e Adjacências” (compreendendo as 
seguintes Regiões de Integração do Pará: Metropolitana de Belém, Tocantins, Caeté, Guamá, Capim e Marajó�.

2) “Áreas de Consolidação, Áreas Especiais e Assentamentos do Incra no Sudeste do Pará e Adjacências” (Lago Tucuruí, Carajás e Araguaia);
3) “Áreas de Consolidação, Áreas Especiais e Assentamentos do Incra na área da Calha Norte do Amazonas”, oeste do Pará, pertencente à Região 

de Integração Baixo Amazonas.
As regiões do Tapajós e Xingu, estudadas por meio do ZEE BR-163, não foram contempladas nesse diagnóstico. 
O segundo passo metodológico decorreu da espacialização de cada uma dessas grandes áreas, onde foram colocadas informações gerais sobre 

o tipo de uso do território. 
O terceiro momento se deu através da definição de quatro tipologias, ou seja:
Áreas de consolidação (1) - correspondente as áreas de consolidação das múltiplas atividades socio-econômicas; 
Áreas de uso especial - correspondendo às áreas indígenas (2);
Áreas de uso especial - destinadas à conservação (3); 
Áreas de assentamentos do INCRA (4). Esclarecemos que esta tipologia encontra-se sobre às áreas de consolidação, representada nos mapas.
O quarto se deu através do processo de quantificação das informações espacializadas, através da utilização do sistema SPRING 4.2 (Sistema de 

Informação Geográfica desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)). Dessa maneira obteve-se como resultado os três mapas 
que se seguem, representando diferentes tipos de uso do território nas chamadas Regiões de Integração do Estado do Pará. 

Os mapas e a tabelas, presentes nesta seção são esforços no sentido de aproximar do número de agricultores que vivem da agricultura familiar 
e sua distribuição no território paraense. Tem-se ciência dos limites dessa metodologia e dos dados disponibilizados pelas fontes utilizadas, uma vez 
que, embora essa combinação (mapa-tabela) ajude, não é suficiente para que se possa assegurar tanto em nível de quantidade como em nível de 
distribuição da agricultura familiar no Estado do Pará. Portanto, se faz necessário um trabalho mais detalhado e além deste esforço inicial.

54  Amparo Legal: Art. 13, § 2o da Constituição do Estado, promulgada em 05 de outubro de 1989. 
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Mapa 7     

 

O mapa (07) representa seis Regiões de Integração do Estado do Pará, ou seja, Tocantins, Belém, Guamá, Caeté, Capim e Marajó. Aqui estão 
municípios cujo processo de colonização é muito antigo, como é o caso de Belém, Bragança, Viseu, Vigia, Abaetetuba além de outros. 

Observa-se que a área representada no mapa equivale a 241.486 km² dos quais apenas 3,41% são áreas de assentamento do INCRA, com 
destaque para a agricultura familiar.

Na tabela a seguir, de acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), encontra-se a distribuição 
parcial (uma vez que, os dados não estão completos e não dão conta da distribuição total dos agricultores familiares no recorte definido no mapa), 
de agricultores familiares e famílias assentadas, por município e regiões de integração, relativa à área representada no mapa acima. Assim sendo, 
haveria mais de 75 mil agricultores familiares e mais de 33 mil famílias assentadas pelo INCRA.
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Tabela 79: Agricultores familiares e famílias assentadas em Regiões de Integração do Pará, segundo IBGE e MDA/INCRA/SIR

Fonte: (2)IBGE, Censo Agropecuário, 1995/96. (2) MDA/INCRA/SIR, 2007. Sistematização: Zoneamento Ecológico Econômico do Pará. 
Tema: Agricultura Familiar. * Ausência de dados . 1 a 16 - RI Marajó; 17 a 27 - RI Tocantins; e 28 a 43 - RI Capim; RI Belém; RI Guamá e RI Caeté.
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Mapa 8

O mapa (08) representa três RIs, formada por Lago de Tucuruí, Carajás e Araguaia. Observa-se que a área representada no mapa equivale a 
262.211 km² dos quais apenas 13,41% são áreas de assentamento do INCRA, com destaque para a agricultura familiar. 

Na tabela a seguir, de acordo com os dados disponibilizados pelo MDA, encontra-se a distribuição parcial (uma vez que, os dados não estão 
completos e não dão conta da distribuição total dos agricultores familiares no recorte definido no mapa), de agricultores familiares e famílias assen-
tadas, por município e regiões de integração, relativa à área representada no mapa acima. Assim sendo, haveria cerca de 25 mil agricultores familiares 
e aproximadamente de 50 mil famílias assentadas pelo INCRA.
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Tabela 80: Agricultores familiares e famílias assentadas na RI Araguaia RI Carajás, RI Tucuruí, segundo IBGE e MDA/INCRA/SIR

Sistematização: Zoneamento Ecológico Econômico do Pará. Tema: Agricultura Familiar. 
* Ausência de dados. 1 a 15 - Região de Integração Araguaia; 16 a 27 - Região de Integração Carajás e 28 a 34 - Região de Integração Tucuruí.
Fonte: (2)IBGE, Censo Agropecuário, 1995/96. (2) MDA/INCRA/SIR, 2007.
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Mapa 9

O mapa (09) representa a área da Calha Norte do Amazonas, a qual faz parte da Região de Integração Baixo Amazonas. Na Calha Norte encon-
tramos 14.957 Km² ocupados pelos assentamentos realizados pelo INCRA, ou seja, cerca de 5,56% da área total representada no mapa, concentrado 
basicamente nas proximidades do rio Amazonas. Segundo o MDA, 16.716 famílias estão ai assentadas.

Na tabela a seguir, de acordo com os dados disponibilizados pelo MDA, encontra-se a distribuição parcial (uma vez que não dão conta da distri-
buição total dos agricultores familiares no recorte definido no mapa), de agricultores familiares e famílias assentadas, por município, relativa à área 
representada no mapa acima. Assim sendo, haveria 14.003 mil agricultores familiares e 16.716 mil famílias assentadas pelo INCRA.

Tabela 81: Agricultores familiares e famílias assentadas na RI Baixo Amazonas e RI Xingu, segundo IBGE e MDA/INCRA/SIR

 

Sistematização: Zoneamento Ecológico Econômico do Pará. Tema: Agricultura Familiar. 
Fonte: (1)IBGE, Censo Agropecuário, 1995/96. (2) MDA/INCRA/SIR, 2007.

Um dos maiores desafios da agricultura familiar paraense está vinculado ao acesso, apropriação e conflitos pela posse da terra. No Brasil e, 
conseqüentemente, no Estado do Pará esse problema tem resistido e penalizando com a violência e morte os agricultores familiares ao longo da 
história, Na seção seguinte será tratado sobre esse problema. 
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•  O problema da terra e seus rebatimentos na agricultura familiar no Estado do Pará
No Estado do Pará, a apropriação desigual da terra se constitui num dos fatores mais importantes das questões relativas ao espaço rural.  Ela 

é responsável por grande parte dos conflitos sociais envolvendo agricultores familiares com rebatimento sociais que vão de intimidações, agressões, 
medo, morte e fuga da terra em direção às cidades. Porém, o que causa certa estranheza é que, esses conflitos tenham proporções tão violentas, 
dentro de um Estado, que por décadas, fora oficialmente apresentado ao resto do país como grande disponibilizador de terra para todos que dele 
quisessem fazer sua morada.

O processo histórico mostra a negação do discurso oficial da reforma agrária no Pará. As terras nunca foram disponibilizadas de modo orde-
nado, permitindo o acesso por parte dos agricultores familiares, muito menos para os menos favorecidos economicamente. Embora tenhamos que 
reconhecer, com a devida atenção e sutileza, a existência de assentamentos pulverizados pelo território e o “advento Transamazônica”, onde ocorreu 
o chamado polígono de desapropriação de Altamira-Itaituba, a partir da década de 1970. Sabe-se que o problema da distribuição da terra é muito 
antigo e que remonta ao período colonial. Desde lá os registros indicam a existência de normas jurídicas rígidas que promovem a apropriação desi-
gual da terra em todo o território brasileiro. 

O Sistema de Sesmarias deu origem aos latifúndios, momento em que as terras eram doadas pela Coroa Portuguesa aos seus aliados e por ela 
protegidos. Em 1530 Dom João III, rei de Portugal, sem ter idéia precisa da extensão territorial do seu domínio, decidiu implantar esse sistema. Ele 
determinava que as terras distribuídas deveriam ser cultivadas em um prazo determinado (dois anos), se isso não ocorresse, independentemente do 
motivo, elas seriam retomadas e redistribuídas pelo rei. Partindo desse pressuposto, entende-se que a terra tinha sentido social e não meramente 
econômico. Nas doações sesmarias, o cultivo da terra era fundamental para formar o conceito de posse agrária. Em 1822 o príncipe regente, através 
de uma resolução suprimiu o regime de sesmarias e não surgiu logo de imediato nenhuma regulamentação sobre a posse da terra. Foi, entretanto, 
nos trinta anos seguintes, até 1850, que a ocupação de terra se intensificou através do sistema de posse.

Desde o início da colonização, a terra era parte do patrimônio pessoal do rei e seria obtida através de doação. A partir de 1850, a terra tornou-se 
de domínio público, patrimônio da nação. A Lei das terras de 1850 marginalizou todos aqueles que não dispunham de dinheiro para realizar a compra 
da terra, por isso não puderam ter acesso ela. Dessa maneira, a Lei se baseava em alguns princípios, como:

1) Onde o acesso a terra era fácil, tornava-se praticamente impossível obter mão-de-obra barata para trabalhar nas fazendas.
2) Proibia as aquisições de terra por outro meio que não a compra (Art.1°.) e, por conseguinte, extinguia o regime de posse.
3) Elevava os preços das terras e dificultava a sua aquisição (o Art. 14 determinava que os lotes deveriam ser vendidos em hasta pública com 

pagamento à vista). 
4) Destinava o preço das vendas de terras à importação de colonos, ou seja, de trabalhadores para a grande lavoura.
5) Duro golpe contra índios, negros e imigrantes pobres que não tinham dinheiro para ter acesso a terra.
Em 1964, os militares instituíram o estatuto da terra (Lei n.º 4.504/1964) que, embora valorizasse a empresa rural e condenasse o latifúndio 

improdutivo, fortaleceu ainda mais a concentração fundiária que por princípio visava:
1) Organizar a estrutura fundiária do país, de modo a atender às necessidades de expansão do capitalismo industrial e financeiro. Por isso 

expandiu a fronteira agrícola para atender o aumento do consumo.
2) “Resolver” o problema dos sem terra que constituem grave problema social.
3) Aumentar a produção através do uso de técnicas avançadas no campo.
4) Propriedades sujeitas à divisão, os latifúndios.
5) Regulamentar os direitos do trabalhador rural, que a partir de 1964, “assegura” o salário o salário mínimo, férias e aposentadoria.
6) Realizar cadastramento dos imóveis rurais de acordo com a definição de um módulo rural que seria a área capaz de absorver o trabalho 

de uma família de quatro pessoas. Assim, os imóveis rurais passaram a ser classificados em quatro categorias: minifúndio, latifúndio por dimensão, 
latifúndio por exploração e empresa rural.

• Minifúndio: “todo imóvel com área explorável inferior ao módulo fixado para a respectiva região e tipos de exploração nela ocorrentes”.
• Latifúndio por dimensão: “todo imóvel com área superior a seiscentas vezes o módulo rural médio fixado para a respectiva região e tipos de 

exploração nela ocorrentes”.
• Latifúndio por exploração: “todo imóvel cuja dimensão não exceda aquela admitida como máxima para empresa rural (600 vezes o módulo 

rural), tendo área igual ou superior à dimensão do módulo da região, mas que seja mantida inexplorada em relação às possibilidades físicas, econô-
micas e sociais do meio, com fins especulativos, ou que seja deficiente ou inadequadamente explorada, de modo a vedar-lhe a classificação como 
empresa rural”.

• Empresa rural: imóvel rural explorado “economicamente e racionalmente“.
Observa-se, portanto, que no Brasil, ao longo da história, foi promovido um processo de concentração da terra, deixando parte dos agriculto-

res familiares sem acesso a ela, por outro lado se absorvia força de trabalho em muitas propriedades através de relações de compadrio, patronato, 
arrendamento e outras formas que geralmente colocava os agricultores familiares em condições miseráveis e de total subordinação. Esse quadro de 
miséria e violência social em que os agricultores familiares foram submetidos contou sobremaneira para um forte processo migratório em direção as 
cidades, principalmente a partir dos anos de 1950/60.
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 Em 1960, dos 70 milhões de habitantes do país, cerca de 38,5 milhões viviam no campo e 31,5 milhões nas cidades. Quatro décadas depois, o 
censo 2000 indicou que, dos 170 milhões de habitantes, somente 32 milhões viviam no campo e 138 milhões nas cidades. Assim sendo, se conside-
rarmos a evolução da população brasileira, verifica-se que a população do campo retraiu, enquanto que a população da cidade teve um expressivo 
crescimento. 

Na Região Amazônica e no Estado do Pará, entretanto, não se observa retração da população absoluta do campo, pelo contrário, cresceu 
acentuadamente, salvo exceção no período 1991/2000, inclusive no momento em que a população da cidade suplantou a população do campo e 
com queda desta. Isso pode ser constatado nos gráficos (65, 66 e 67) a seguir, construídos a partir dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE.

Gráficos 65, 66 e 67:

Um dos fatores que ajudam explicar essa dinâmica populacional está vinculado às dificuldades de acesso e manutenção do agricultor familiar a 
terra. Pois, desde 1970, o INCRA, órgão responsável por realizar a divisão de terras, evidencia a intenção do governo, de não realizar reforma agrária, 
mas sim colonização e assentamentos, sobretudo na Amazônia. Foi a partir desse período que o Estado do Pará foi colocado como um dos principais 
lugares para acolher gente de vários lugares do país. Essa condição foi estimulada pela abertura de grandes estradas e vicinais em seu território, além 
dos projetos de colonização e de assentamentos. 

Há cerca de quatro décadas a propriedade capitalista avança no Estado do Pará, promovendo a expropriação dos pequenos agricultores fa-
miliares. As formas dessa expropriação têm múltiplas faces, sendo que uma das mais relevantes veio com o processo de transformação de áreas 
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florestadas, capoeiras e roças em pasto para gado, essa forma cresceu baste nas últimas décadas e é uma das principais atividades responsáveis pelo 
desmatamento no Estado. Esse modelo de pecuária extensiva, baseado na concentração fundiária concorre para dificultar ainda mais a terra para 
quem dela precisa para se reproduzir socialmente, como é o caso de muitos agricultores familiares que por essa razão perdem as suas terras, intimi-
dados pelo poder econômicos de fazendeiros.  

Atualmente uma nova dinâmica econômica vem se instalando através da cultura de grãos (soja, milho e arroz). Em relação às formas técnicas 
anteriores, esta é muito mais elaborada, em primeiro lugar por ser uma cultura que demanda grandes áreas; segundo por ser mecanizada; terceiro 
por estar apoiada pela alta tecnologia e quarto por absorver baixíssima quantidade de mão-de-obra55. Portanto, se esse novo processo se estabelecer 
linearmente e nos moldes atuais, a sobrevivência das comunidades que tem como base a agricultura familiar, tenderá a ser fortemente afetada, uma 
vez que a terra de trabalho, poderá se transformar em terra de negócio (MARTINS, 1991). 

A tradição dos movimentos sociais no Estado do Pará é um indicador claro da resistência a processos lineares das ocupações e uso da terra, 
por isso os conflitos tendem a se agravar, caso não exista uma mediação segura e justa por parte das instituições estatais competentes. Esse tipo de 
preocupação se legitima através dos dados relativos à violência e assassinatos de trabalhadores do campo no Estado do Pará, uma estatística perver-
sa, como se pode conferir no gráfico a seguir, construído a partir dos dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 2009, e por uma estrutura fundiária 
altamente concentradora, tema da próxima seção deste trabalho.

Gráfico 68: Assassinatos decorrentes da luta pela terra

9.4 Estabelecimentos Rurais no Estado do Pará
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera como estabelecimento rural todo terreno de área contínua, independente do 

tamanho, formado de uma ou mais parcelas, subordinado a um único produtor, onde se processa uma exploração agropecuária. Nesse sentido, pode 
ser o cultivo de culturas permanentes e temporárias, a criação de animais de grande e médio porte, a criação de pequenos animais, a silvicultura ou 
o reflorestamento, e a extração de produtos vegetais.

De acordo como o censo agropecuário, 1995/96, indica que existe em todo o território Brasileiro 4.859.864 estabelecimentos rurais, ocupando 
uma área de 353,6 milhões de hectares. Destes, 4.139.369 são estabelecimentos familiares, ou seja, 85,2% do total e ocupam uma área de 107,8 
milhões de hectares. Em segundo lugar segue os agricultores patronais com 554.501 estabelecimentos, isso equivale a 11,4% do total, ocupando 240 
milhões de hectares. Portanto, esses dados reafirmam a enorme concentração de terra na estrutura fundiária brasileira. 

A tabela a seguir apresenta os dados da estrutura fundiária nacional e permite comparar com a estrutura fundiária das grandes regiões brasi-
leiras, a dos estados com reconhecida tradição agrícola (São Paulo e Rio Grande do Sul), a do Estado do Mato Grosso, que se tornou recentemente um 
estado agrícola, e a do Estado do Pará, pauta central deste diagnóstico. 

55  No Maranhão, segundo pesquisadores da CPATU/Embrapa a relação atinge um trabalhador para 167 hectares, chegando a um para 200 hectares nos plantios maiores. Carvalho (1999). (www.amozonia.org.br).
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Tabela 46: Brasil: Estabelecimentos por grupos de área total, segundo Regiões e Unidades da Federação – 1995/96 (%)

      Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1995/96.
      Elaboração: Secretaria de Política Agrícola - MAPA.

Segundo mostra o estudo “Novo Retrato da Agricultura Familiar – O Brasil Redescoberto” (INCRA/FAO, 2000), tomando por base a safra agrícola 
de 1995/96, as agriculturas familiares das regiões Sul e Norte56 tem grande relevância no quadro regional do país. Assim, apresentam mais de 50% 
do Valor Bruto de Produção (colhida)-VBP oriundos de estabelecimentos familiares. 

A região Sul é representada por 90,5% de todos os estabelecimentos da região, ou seja, 907.635 agricultores familiares, ocupando 43,8% da 
área e produzindo 57,1% do VBP, com 43,3% dos financiamentos aplicados nessa região. Na região Norte com 380.895 estabelecimentos familiares, 
a agricultura familiar representa 85,4% dos estabelecimentos, ocupam 37,5% da área e produzem 58,3% do VBP, recebendo 38,6% dos financiamen-
tos aplicados nessa região. Esses dados, portanto, expressa a importância da agricultura familiar tanto na região Sul como na região Norte. 

A área média dos estabelecimentos familiares no Brasil é de 26 ha, enquanto que a patronal é de 433 ha. Entre as regiões brasileiras existem 
acentuadas variações da média dos estabelecimentos familiares, na região Sul é de 21 hectares, enquanto que na região Norte é de 57 ha.  

Embora ocorra enorme concentração da terra no Brasil, a agricultura familiar é a principal geradora de postos de trabalho no campo brasileiro, 
mesmo dispondo de apenas 30% da área, é responsável por 76,9% do pessoal ocupado. Na região Sul a agricultura familiar ocupa 84% da mão-de-
-obra utilizada na agricultura e na região Norte 82,15%. Contraditoriamente, a região Centro-Oeste, atualmente o maior celeiro de grãos do Brasil e 
que vem servindo de modelo para os sojicultores, ocupa apenas 54,14%. Isso, naturalmente reforça a idéia de que a grande produção de grão não é 
uma atividade geradora de emprego como afirmam os defensores da expansão da sojicultura no Estado do Pará. 

É importante lembrar que no Pará, a introdução e expansão da agricultura de grão mecanizada e em grande escala, ocorreu somente em 
meados dos anos de 1990, estimulado pelo programa de governo de Almir Gabriel. Seus efeitos, porém não tem sido positivos na perspectiva dos 
agricultores familiares, uma vez que esse tipo de atividade concentra a terra e dificulta ainda mais a realização de uma reforma agrária capaz de 
regularizar e assentar agricultores familiares que dela precisam para se reproduzirem socialmente. Por isso, vários atores sociais, que desenvolvem a 
agricultura familiar, procuram chamar a atenção ação dos governos para as suas reivindicações em torno do acesso a terra, uma vez que existe uma 
demanda reprimida, são os chamados “clientes da reforma agrária” para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Os primeiros resultados preliminares do Censo Agropecuário 2006 não permitem desagregar o estabelecimentos familiares do conjunto de 
estabelecimentos rurais identificados, no entanto, é possível reafirmar a tendência de crescimento das unidades produtivas familiares individuais 
entre 1995/1996 e 2006. A evolução do número de estabelecimentos rurais presente no Censo Agropecuário 1995/1996 e os novos resultados do 
Censo Agropecuário 2006 apresenta uma variação percentual de aproximadamente 6,6%. Em 1970, havia 4.924.019 estabelecimentos rurais corres-
pondendo a uma área de mais de 294 milhões de hectares. 

Os últimos dados identificam a existência de 5.204.130 estabelecimentos rurais compreendendo mais de 354 milhões de hectares (CENSO 
AGROPECUÁRIO, 2006). Destaca-se nas informações de confronto dos resultados dos dados estruturais dos Censos Agropecuários a estabilização e até 
redução no número de pessoal ocupado na agricultura brasileira. 

Em 1970, correspondia a 17,5 milhões de pessoas e em 1995/96 a 17,9 milhões de pessoas, no entanto, em 2006 houve uma redução para 16,4 
milhões de pessoas inseridas na atividade primária. Acredita-se que essa alteração tenha menor impacto na agricultura familiar, pois tradicional-
mente o setor patronal tem realizado maior desligamento de força de trabalho, em face de introdução de tecnologia na produção (mecanização). Na 
seção seguinte serão abordadas algumas importantes características da agricultura familiar, tomando por base as dez Regiões de Integração do Pará 
utilizadas na elaboração deste diagnóstico. 

56  Definida pelo IBGE a partir de 1969, formada pelos estados amazônicos do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins.
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9.5 Características da Agricultura Familiar nas Regiões de Integração do Estado do Pará
Segundo o Censo Agropecuário 1995/96, havia no Estado do Pará 206.404 estabelecimentos rurais. Deste total, 88,9% (183.596) eram de 

agricultura familiar e apenas 6,7% pertenciam ao segmento patronal (13.879). Em termos de área, a agricultura familiar atuava em 8,7 milhões de 
hectares (38,8%), enquanto o patronal apropriava-se de 13,3 milhões de hectares (59,2%) (CENSO AGROPECUÁRIO, 1995/96). É notório o descom-
passo entre o número de estabelecimentos e o volume de área ocupada pela unidade produtiva familiar em relação ao volume de área sob domínio 
do segmento patronal, portanto, um elevado grau de concentração da terra.

Apesar das adversidades, é fundamental enfatizar o grau de importância econômica da agricultura familiar no Estado do Pará. Entre 2002 e 
2005, a agricultura familiar respondeu por cerca de 22% do PIB estadual e aproximadamente 49% do PIB da agricultura estadual (PIB da Agricultura, 
2007). Esse conjunto de informações revela um quadro bastante favorável para a agricultura familiar paraense, ou seja, não se trata de um setor 
econômico e social residual. 

Nesse sentido, é possível perceber que a problemática da questão agrária brasileira, particularmente no Estado do Pará, não reside somente no 
grau de importância que pode ser conferida a agricultura familiar, mas na capacidade de combater e desarticular alguns elementos do passado como: 
a elevada concentração fundiária, portanto, o latifúndio; e, a ausência de Estado, pois a fragilidade das instituições governamentais cria dificuldades 
para a introdução de políticas públicas nas áreas de maior conflito agrário, ou mesmo na totalidade do território paraense, marcado por extrema 
vulnerabilidade social de sua população.

A análise sobre o perfil da agricultura familiar paraense precisa incluir a expansão das áreas de assentamento da reforma agrária. Em 2005, 
havia no Brasil 5.595 assentamentos, abrangia 524.868 famílias ou um total de 2.549.605 pessoas. A região Norte correspondia a 19,3% (1.082) 
do número total de assentamentos do INCRA, aproximadamente 167.932 famílias, 842.303 pessoas assentadas, ou seja, cerca 33,0% da população 
assentada do país (INCRA, 2005). 

A Tabela 82 é bastante ilustrativa, por um lado permite compreender a distribuição da agricultura familiar e patronal nas 10 regiões de integra-
ção do Estado do Pará. Por outro lado, evidencia ainda mais o elevado grau de concentração de terras. Nota-se a predominância dos estabelecimentos 
rurais pertencentes à agricultura familiar, um percentual de 88,6%. No entanto, observa-se nas regiões de Integração do Araguaia, Capim e Carajás 
os maiores graus de concentração de terras. Somente com base nessas três regiões, o segmento patronal possui 37,8% da área total dos estabeleci-
mentos rurais identificados nas 10 regiões de integração, ou seja, 3,6% do número total de estabelecimentos rurais concentram mais de 7 milhões 
de hectares. 

Tabela 82: Número de estabelecimentos rurais familiar e patronal, Estado do Pará por Regiões de Integração1 – 1995/96

Sistematização: Zoneamento Ecológico-Econômico. Tema: Agricultura Familiar, 2009.
Fonte: Censo Agropecuário 1995/1996 – Disponível em www.incra.gov.br - Novo Retrato da Agricultura Familiar – O Brasil Redescoberto. Elaboração do autor.
Nota 1: Foram calculados somente os dados referentes a 10 regiões de integração objeto do estudo.
Nota 2: As informações percentuais e os valores absolutos não incluem os valores correspondente ao número de estabelecimentos rurais pertencentes a entidade públicas e instituições religiosas. 
Há prioritariamente o confronto de dados entre a estrutura familiar e patronal. A título de informação o número total de estabelecimentos rurais no Estado do Pará correspondeu a 206.404 com 
abrangência de 22.520.229 hectares.

As regiões de integração do Tocantins, Baixo Amazonas e Xingu há maior participação da agricultura familiar no controle nas áreas agricultá-
veis. As duas primeiras são regiões de ocupação mais antiga, remanescente das primeiras levas de colonizadores e palco de lutas agrárias que viabili-
zaram a permanência das unidades produtivas familiares com a posse da terra. Em relação à região de integração do Xingu, há uma particularidade, 
pois nessa região foram implantados os grandes projetos de colonização nos anos 1970 do século XX e na atualidade destaca-se com uma das áreas 
de maior concentração de assentamento da reforma agrária no Estado do Pará. 
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É importante ressaltar um breve comentário sobre a Região Metropolitana. Observa-se a maior relação percentual de concentração de terras 
no poder do setor patronal, no entanto, em termos de volume de área parece não ter grande importância, pois representaria apenas 1,8% do total 
de área controlada pela agricultura patronal. No entanto, abre-se um campo de discussão interessante sobre as políticas de inclusão produtiva ao 
identificar nas áreas metropolitanas a agricultura peri-urbana.

Há políticas que poderiam beneficiar e fortalecer o segmento da agricultura familiar na Região Metropolitana que perpassa por uma melhor 
compreensão da importância da produção agrícola em áreas de elevada urbanização. Não é possível abstrair completamente a ruralidade da Região 
Metropolitana, pois os dados demonstram um alto grau de concentração de terras. Uma intervenção mais qualificada da gestão municipal metropo-
litana poderia incorporar ações de apoio e expansão da agricultura familiar na Região Metropolitana, algo que possibilitaria o uso social da terra ao 
invés de mantê-la sobre o domínio da especulação imobiliária.

Um levantamento mais detalhado permite ampliar bastante a noção de diversidade da agricultura familiar e as adversidades que estes sujeitos 
sociais enfrentam no hiterland paraense. Há situações altamente desfavoráveis para a agricultura familiar que se distribuem nas dez regiões de in-
tegração, portanto, uma análise minuciosa revela alguns nuances da problemática agrária no Pará, cuja expressão não se concentra em apenas duas 
ou três regiões de integração do Estado, mas permeiam todo o território estadual. Um dos exemplos mais contundentes, diz respeito ao município de 
Almeirim localizado na região de integração do Baixo Amazonas. 

Almeirim possui o maior grau de concentração de terra, segundo dados do Censo Agropecuário 1995/96, cerca de 96,7% da área com potencial 
agricultável está sob o comando do segmento patronal (1.242.577 ha), restou para a agricultura familiar 3,2% (41.632 ha). Nesse mesmo município, 
a participação da agricultura familiar, em termos percentuais, é de 90,2% e a patronal 8,4% dos estabelecimentos rurais.

Outro exemplo, que segue a mesma direção, encontra-se na região de integração do Araguaia. Trata-se do município de Cumaru do Norte em 
que a agricultura familiar abrange somente 3,2% (14.121 ha) da área dos estabelecimentos rurais, enquanto o segmento patronal absorve 96,7% 
(430.600 ha). A participação, em termos percentuais, no número de estabelecimentos rurais é de 67,6% e 30,2%, respectivamente. Há situações em 
que além do elevado nível de concentração de terras, identifica-se existência bastante residual dos estabelecimentos da agricultura familiar. Pode-se 
exemplificar por meio dos municípios de Dom Eliseu e Ulianópolis (região de integração do Capim) e Curionópolis (região de integração de Carajás). 

No município de Dom Eliseu o volume de área pertencente ao segmento patronal é de 232.418 ha, algo em torno de 96,8% do total de área, a 
agricultura familiar compreende 3,2% do total de área (7.692 ha); há o predomínio dos estabelecimentos patronais com 71,8% dos estabelecimentos 
rurais e a agricultura familiar possui apenas 28,2%. O município de Ulianópolis possui uma situação bastante semelhante: a agricultura patronal 
absorve 96,6% da área (183.341 ha), enquanto a agricultura familiar abrange 3,4% (6.364 ha); em relação aos estabelecimentos rurais, o patronal 
compreende 65,0% e a agricultura familiar somente 35,5%.

O mesmo quadro se repete no município de Curionópolis: por um lado, 97,2% da área são patronais (169.305 ha) e apenas 2,8% pertencem 
à agricultura familiar (4.805 ha); por outro lado, a maioria dos estabelecimentos rurais é patronal com 62% e a agricultura familiar participa com 
37,3%. Em suma, trata-se de condições bastante delicadas, pois propiciam o surgimento de conflitos agrários e a população “excedente” nesses 
municípios possui possibilidades menores de inserção produtivas tanto em atividade agrícolas como em atividades não agrícolas, pois o grau de 
vulnerabilidade social nessas regiões é extremamente elevado. 

Na Tabela 83 há a distribuição dos estratos de áreas médios ocupado pela agricultura familiar. Percebe-se a grande diferenciação entre as 
regiões de integração do Estado do Pará. As regiões do Caetés, Guamá e Metropolitana concentram mais de 40% em estrato de áreas menores que 
5 ha e se forem somados aos estratos até 50 ha correspondem a mais 80% das áreas dos estabelecimentos rurais da agricultura familiar dessas três 
regiões de integração. 

No caso da região de integração do Xingu, a grande maioria dos estratos de áreas dos estabelecimentos rurais são maiores que 100 ha, resul-
tado de políticas de colonização e das atuais ações de reforma agrária na região. As regiões do Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás e Tucuruí também 
apresentam uma média expressiva de 20% nos estratos de áreas acima de 100 ha, mas seus intervalos de áreas se distribuem melhor ao longo dos 
estratos de 20 a 50 ha e entre 50 e 100 ha.
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Tabela 83: Percentual médio das áreas ocupadas pelos estabelecimentos da agricultura familiar por estratos de áreas - Estado do Pará, Regiões de Integração – 1995/96

    Sistematização: Zoneamento Ecológico-Econômico. Tema: Agricultura Familiar, 2009.
  Fonte: Censo Agropecuário 1995/1996 – Disponível em www.incra.gov.br - Novo Retrato da Agricultura Familiar – O Brasil Redescoberto.

Em geral, a agricultura familiar no Estado do Pará concentra o tamanho médio dos estabelecimentos rurais em estratos de áreas inferiores a 
50 ha, algo em torno de 60%, excetuando-se as regiões do Xingu e Araguaia. Assim em regiões como o Tocantins e a Região Metropolitana de Belém 
prevalecem produção nas unidades familiares voltada para a lavoura permanente e temporária57, enquanto nas áreas de terra firme com maiores 
estratos de áreas, particularmente aqueles entre 50 e 100 ha e acima de 100 ha, certamente prevalece a introdução de bovinos58. 

Assim, introduz-se mais uma variável de diferenciação da agricultura familiar, que sua possível homogeneidade não poderá ser reduzida so-
mente ao uso de força de trabalho familiar, no entanto, devem-se considerar os sistemas produtivos instalado e o seu grau de inserção de mercado. 
Normalmente, dependendo do nível de capitalização dos agricultores identificam-se múltiplos sistemas produtivos, no entanto, a grande maioria 
desses agricultores encontra-se em condições de economia de subsistência, os dados sobre renda poderão ajudar melhor nessa argumentação.

A Tabela 84 auxilia no fechamento do perfil sobre a condição da propriedade da terra da agricultura familiar.  Observa-se que em termos gerais 
há a predominância da condição de proprietário. No entanto, as regiões de integração do Caetés e Guamá apresentaram as maiores taxas de ocupan-
tes. Um detalhamento maior nos permite desvendar outras situações bastante preocupantes em termos de regularização fundiária no Estado do Pará 
e mais uma vez distribui a problemática agrária para o conjunto das regiões de integração. 

O caso mais extraordinário é do município de Santana do Araguaia, na região de integração do Araguaia, em que 70,1% dos agricultores fami-
liares eram ocupantes, segundo os dados do Censo Agropecuário 1995/96. Na região de Carajás foi possível identificar dois municípios com percentu-
ais de condição do produtor como ocupante um pouco elevado, trata-se dos municípios de Curionópolis (18,3%) e São Geraldo do Araguaia (22,1%). 

Tabela 84: Percentual médio de estabelecimentos da agricultura familiar por condição 
do produtor - Estado do Pará, Regiões de Integração – 1995/96 (Em %)

 Sistematização: Zoneamento Ecológico-Econômico. Tema: Agricultura Familiar, 2009.
 Fonte: Censo Agropecuário 1995/1996 – Disponível em www.incra.gov.br - Novo Retrato da 
 Agricultura Familiar – O Brasil Redescoberto. Elaboração do autor.

57  O Censo Agropecuário 2006 apresenta uma variação percentual no volume de área destinada para lavoura (temporária e permanente) na ordem de 297% entre 1995/96 e 2006. Em 1995/96, foram identificados 808.354 
hectares destinados para lavoura e no ano de 2006 ampliaram-se para 3.214.331 hectares (CENSO AGROPECUÁRIO, 2006).

58  O crescimento do efetivo de bovinos no Estado do Pará, ao longo de quatro décadas, é impressionante. Em 1970, havia no pasto paraense aproximadamente 1.043.648 animais. O Censo Agropecuário de 1995/96 registrou 
6.080.431 bovinos, o confronto entre os dados da década de 70 e 90 representa um crescimento de mais de 482%. A comparação entre os dados de 1995/96 e 2006 apresenta um crescimento adicional de mais 110% 
(12.807.706 bovinos). Esse crescimento no plantel de bovino coloca o Estado do Pará em uma posição de 5º maior produtor do Brasil. Evidentemente, esse crescimento exponencial do efetivo bovino abrange a agricultura 
familiar, pois normalmente os agricultores utilizam em pequena escala o gado como uma reserva de valor (poupança) ou para autoconsumo, No entanto, a amplitude desse setor agropecuário no campo paraense, nas 
ultimas duas décadas, certamente os integra a cadeia produtiva do agronegócio, principalmente com gado para corte.
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A maior concentração de ocupantes encontra-se na região de integração do Guamá: Colares (50,3%); Magalhães Barata (38%); São Miguel do 
Guamá (51,1%); Igarapé-Açu (32%); Santa Maria do Pará (31,5%). Na região de integração do Capim ocorreram percentuais elevados nos municípios 
de Capitão Poço (37,9%) e Ourém (37,5%). Na região de integração do Tocantins se destacou apenas o município de Barcarena com 24,8% de ocu-
pantes. Finalmente, na região do Baixo Amazonas foram identificados percentuais elevados em Almeirim (33,5%) e Óbidos (19%). Em termos gerais, 
os dados permitem definir uma tipologia para esse grupo de agricultores familiares, como aqueles em condições de propriedade bastante vulnerável. 

Em termos de hipótese, pelo perfil dos municípios destacados anteriormente, em pelo menos seis regiões de integração, que se trata de agri-
cultores instalados: em áreas de quilombolas em processo de regularização ou que ainda precisam ser reivindicada enquanto tais; área de reservas 
extrativistas ou outro tipo de unidade de conservação; áreas de propriedade de empresas ou latifundiários em disputa pelo movimento social do 
campo. Mais uma vez, inseri-se o perfil da agricultura familiar do Pará no campo do conflito agrário, algo que parece ser permanente no cotidiano de 
vários atores sociais do campo no Pará, mostrado em seção anterior. 

9.6 Breve Perfil Econômico da Agricultura Familiar nas Regiões de Integração do Estado do Pará
As próximas Tabelas nos direcionam para o perfil mais econômico dos agricultores familiares paraenses. A Tabela 85 a seguir expressa que pelo 

menos 1/3 dos agricultores familiares do Estado do Pará são praticamente quase sem renda. Destaca-se nesse item a Região Metropolitana de Belém 
com 48% de agricultores na faixa de quase sem renda, ou seja, a pobreza metropolitana é bastante grave, no entanto, não há uma política pública 
das gestões municipal metropolitana que privilegie os agricultores familiares identificados nessas áreas de elevada urbanização, contudo com alta 
taxa de vulnerabilidade social. Em relação à renda baixa, em média 20% dos agricultores familiares das várias regiões de integração se encontram 
nessa faixa de renda. O percentual de município que consegue alcançar uma posição acima de 20% na condição de maiores renda, fica abaixo de 
20% do conjunto de 121 municípios pesquisados (uma vez que as Regiões de Integração Marajó (16 municípios) e Tapajós (06 municípios) não foram 
incluídos nesse estudo, embora tenhamos representado a Região de Integração Marajó no mapa das adjacências da Região Metropolitana de Belém).

 
Tabela 85: Categoria de agricultor familiar por tipo de renda, Estado do Pará, 

Regiões de Integração - 1995/96 (Em %)

  Sistematização: Zoneamento Ecológico-Econômico. Tema: Agricultura Familiar, 2009.
  Fonte: Censo Agropecuário 1995/1996 – Disponível em www.incra.gov.br – Novo
  Retrato da Agricultura Familiar – O Brasil Redescoberto.

O estudo do INCRA/FAO sobre a agricultura familiar brasileira, há uma afirmação de que nem todos os agricultores identificados nas faixas 
de quase sem renda poderiam ser classificados como pobres. O estudo propõe três grupos de agricultores: aqueles que estão investindo em novas 
atividades; agricultores que tiveram prejuízos na safra; por fim, aqueles agricultores que produzem muito pouco. 

No caso do Estado do Pará, infelizmente os dados mais recentes sobre a exclusão social no Estado apresentam a grave situação de vulnerabili-
dade social da população rural. Segundo o governo do Estado do Pará, em 2005, 49,10% da população paraense, cerca de 3.446.893 encontrava-se 
abaixo da linha de pobreza59. Em 2006, esse percentual cresceu para 49,45%, aproximadamente 3.491.389 de pessoas. 

Um exercício comparativo entre os dados do “mapa da exclusão social” do Estado do Pará e a metodologia de identificação dos territórios rurais 
do MDA permite refutar a afirmação do relatório do INCRA/FAO, para o caso do Estado do Pará. A Secretária de Desenvolvimento Territorial do MDA 
define como município rural aqueles com populações até 50 mil habitantes. No Estado do Pará foram criados oito territórios rurais compostos de 82 
municípios (57,3% do total de municípios paraenses) com 2.861.701 pessoas. Em tese, é forte a relação entre população rural e população abaixo 
da linha de pobreza no Estado do Pará. Evidentemente, o grau de pobreza na população rural paraense continua em patamares bastante elevados. 

Um rápido levantamento permite construir um ranking com os municípios em piores e melhores condições de renda do agricultor familiar. 
Quase sem renda: Marituba (80,0% - Metropolitana; Curionópolis (70,5% - Carajás); Curuçá (68,0% - Guamá); Benevides (63,7% - Metropolitana); 

59  A metodologia utilizada considerou como limite de pobreza “pessoas que convivem em famílias com renda mensal inferior a ½ salário mínimo per capita” (Mapa da Exclusão Social, 2008). 
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Salinópolis (56,6% - Caetés); Ulianópolis (56,2% - Capim). Maiores rendas: Xinguara (36,5% - Araguaia); Sapucaia (36,4% - Araguaia); Ananindeua 
(35,9% - Metropolitana); Piçarra (31,7% - Carajás); São Geraldo do Araguaia (31,7% - Carajás). Dentre os municípios destacados como de pior renda, 
observa-se que Marituba, Curionópolis e Ulianópolis também possuem as maiores taxas de concentração de terras. 

Normalmente, a identificação de renda dos agricultores familiares ou de qualquer outro grupo social é marcada por grandes polêmicas meto-
dológicas. Em alguns casos, ao privilegiar somente a renda monetária há um grande risco de comprometer as conclusões dos estudos. No caso, dos 
estudos utilizados neste trabalho, observa-se certo destaque para a renda não monetária ou autoconsumo, contudo, somente pesquisas de campos 
com grupos definidos poderão dar uma melhor dimensão sobre os indicadores de renda, enquanto referência para análises sobre as condições de 
reprodução social da agricultura familiar ou mesmo de outros grupos sociais.

A última variável econômica utilizada se refere ao grau de integração dos agricultores familiares ao mercado, conforme Tabela a seguir. Excetu-
ando-se a Região Metropolitana, os percentuais na faixa de pouco integrado para as demais regiões de integração são superiores, em média, a 55%. 
Em síntese, confirma-se o predomínio de economias de subsistência e sistemas agrários tradicionais no meio rural paraense.

Tabela 86: Estabelecimentos da agricultura familiar por grau de integração ao mercado, 
Estado do Pará, Regiões de Integração -1995/96 (Em %)

          Sistematização: Zoneamento Ecológico-Econômico. Tema: Agricultura Familiar, 2009.
          Fonte: Censo Agropecuário 1995/1996 – Disponível em www.incra.gov.br - Novo Retrato 
           da Agricultura Familiar – O Brasil Redescoberto.

Na perspectiva de uma lógica de mercado, a situação mais preocupante seria da região de Integração do Caetés, pois 83,5% dos agricultores 
familiares estão pouco integrados ao mercado. Mesmo regiões de integração como o Xingu que possui destaque na produção de cacau, mandioca e 
gado, há pouca integração dos agricultores familiares ao mercado. Isso requer incluir alguns dados sobre o padrão tecnológico da agricultura familiar 
paraense. O Censo Agropecuário 1995/96 apresenta um conjunto de informações sobre o tipo de tecnologia empregada pelos estabelecimentos ru-
rais da agricultura familiar: uso somente da força manual; uso de força animal ou mecânica; acesso a energia elétrica; assistência técnica; associação 
cooperativa; e, uso de adubos e corretivos de solo. 

Em relação aos itens uso somente da força manual e uso de força animal ou mecânica, predomina nas regiões de integração o uso exclusivo da 
força manual, com um percentual médio das 10 regiões de integração superior a 90%. Há reduzida mecanização ou uso de força animal pelas unida-
des produtivas familiares. As regiões de integração que apresentaram um percentual mais elevado sobre uso de força animal ou mecânica foram as 
regiões do Guamá com 16,4% e Caetés com 15,4% e Capim com 14,3%. 

No momento, os dados não permitem realizar uma distribuição entre força animal e o uso da mecanização, no entanto, é possível comparar 
os dados de alguns municípios relativos aos itens uso de força animal e mecânica e uso de adubos e corretivos e apresentar um aproximação desses 
municípios com estruturas mais mecanizadas e uso de insumos agrícolas. Esses dados reafirmam o sentido de diversidade e heterogeneidade no 
âmbito da agricultura familiar paraense, pois os dados gerais, consolidados, sobre emprego de tecnologia podem induzir ao erro de considerar todos 
os agricultores familiares isolados do acesso aos insumos e implementos da modernização agrícola.

O universo de 121 municípios permite destacar pelos menos três municípios nos quais os estabelecimentos rurais da agricultura familiar pos-
suem maior participação no uso de força animal ou mecânica e no uso de adubos e corretivos: Bonito (RI Caeté) uso animal e mecânico 55,6% e uso 
de adubos e corretivos 73,7%; Santa Luzia do Pará (RI Caeté) uso animal e mecânico 32,4% e uso de adubos e corretivos 35,6%; Garrafão do Norte (RI 
Capim) 48,2% e uso de adubos e corretivos 34,8%. 

Em termos percentuais, pouco mais de 15% dos municípios objeto da pesquisa apresentaram uma correlação positiva entre esses dois itens 
relacionados ao emprego de tecnologia nos estabelecimento rurais de agricultura familiar. As informações são bastante contraditórias sobre esses 
dois itens, muitas vezes identifica-se a predominância do uso de força manual e uma elevada participação no uso de adubos e corretivos. 

Os itens energia elétrica e assistência técnica são bastante residuais no acesso pelos agricultores familiares paraense. Excetuando-se a Região 
Metropolitana que possui uma cobertura de energia elétrica pelos estabelecimentos rurais da agricultura familiar em torno de 41,1% e a região de 
integração do Guamá com 13,8%, as demais regiões possuem um percentual médio inferior a 10%. 
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A assistência técnica continua sendo um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento da agricultura familiar, excetuando-se mais uma vez a 
Região Metropolitana com um percentual de 11,3%, as demais regiões de integração urge por apoio técnico e orientação adequada pautadas em 
princípios de sustentabilidade e agroecológico, pois os dados, da década de 90, expressaram a ausência total de acompanhamento pelos organismos 
responsáveis pelo apoio e fomento a agricultura familiar no Estado do Pará.  

No segundo quartel da década atual, novas políticas se consolidaram com o caráter de políticas públicas diferenciadas para a agricultura 
familiar. Destacam-se: Regularização de Território Quilombolas, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), Luz para Todos, 
Programa de Assistência Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES), Programa Nacional de Crédito Fundiário, Plano Nacional de Reforma 
Agrária, Territórios Rurais, Terra Amazônia Legal, Biodiesel, Garantia Safra, Territórios da Cidadania, Política Nacional de Assistência Técnica e extensão 
rural (PNATER), Programa de Garantia de Preços dos Produtos da Agricultura Familiar (PGAF), Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 
Familiar (PAA) e Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 

Evidentemente, esse conjunto de programas e projetos, que prevê o envolvimento das três esferas governamentais, foi concebido para inserir a 
agricultura familiar na articulação com novas temáticas como: segurança alimentar, processos de sistemas de produção agroecológicos, políticas de 
combate à pobreza rural e ações voltadas para geração de renda e agregação de valor aos produtos da agricultura familiar. Nesse contexto, é possível 
decodificar o grau de complexidade do papel da agricultura familiar no cenário nacional. Isso possibilita um distanciamento significativo da visão de 
“atraso” inerente ao complexo rural, ou a noção de vocação agrária oriunda da sociedade agrária do século XIX. 

Graziano (2000) identifica a emergência, a partir dos anos 80, de um novo rural brasileiro, no qual há um movimento de crescimento de ativi-
dades não-agrícolas no meio rural. Portanto, a questão agrária brasileira não se resumiria somente a questão fundiária, mas exigiria um conjunto de 
ações de políticas públicas voltadas para a modernização da empresa rural e o fortalecimento da unidade produtiva familiar.

A partir da década de 1990, assumiu-se por parte das instituições governamentais atuante no âmbito da agricultura, uma melhor compre-
ensão sobre o papel da Agricultura familiar na economia brasileira. Normalmente, são citadas como referência de políticas públicas voltada para a 
agricultura familiar a Previdência Rural e o PRONAF. 

9.7 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado do Pará
A noção de Agricultura Familiar, que passou a congregar os múltiplos tipos de agricultores familiares, tal qual o lavrador, pequeno produtor, 

produtor agrícola etc, facilitou normativamente o desenvolvimento dessa política. Dessa maneira, o PRONAF é um programa que normatizou seu 
objeto de ação através de uma definição clara e objetiva do que seja Agricultura Familiar, como já fora mencionada no início deste trabalho.

O PRONAF nasceu em 1996, como resposta às lutas dos movimentos sociais e sindicatos de trabalhadores rurais. Sobre isso, Aquino (2009) 
aponta o sindicato dos trabalhadores rurais ligados à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) e o Departamento Nacional 
de Trabalhadores Rurais da Central Única dos Trabalhadores (DNTR/CUT), destacando sobretudo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, esta-
dos com larga tradição na produção agrícola familiar. 

Aquino (2009) também chama atenção para a importância dos estudos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – 
FAO e INCRA, publicados, respectivamente, em 1994 e 1996. Esses documentos estimularam o debate político, à medida que definiram, com maior 
clareza, a noção de agricultura familiar e apresentaram diretrizes relativas à expansão e fortalecimento da agricultura familiar como uma estratégia 
viável para construir um novo modelo de desenvolvimento rural no Brasil.

Em 1994, ainda no governo de Itamar Franco, foi criado o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP) e em 1996, no gover-
no de Fernando Henrique Cardoso, foi substituído pelo PRONAF. 

Desde a sua criação, o PRONAF tm ampliado seu aporte financeiro em favor da agricultura familiar no Brasil. Na tabela a seguir pode ser 
observado, através do crédito, ano agrícola, que as somas são sempre crescentes entre 1998 a 2008, quando atingiu o montante nacional de aproxi-
madamente 53 bilhões de reais. 

Tabela 87: Brasil: Crédito PRONAF, 1998 a 2009

           Sistematização: Zoneamento Ecológico-Econômico. Tema: Agricultura Familiar, 2009.
            Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, 2009.
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Caso a distribuição do montante, mostrado na tabela acima, tivesse ocorrido de forma equitativa entre os agricultores familiares dos estados 
brasileiros, cada estado teria recebido, como estímulo a sua agricultura familiar, algo superior a dois bilhões de reais na última década. Não obstante, 
a assimetria na distribuição desse recurso pode ser observada através da síntese quantitativa da tabela a seguir, ou seja, entre as cinco regiões brasi-
leiras, somente a Região Sul recebeu cerca de 39% do total investido no território nacional.

Tabela 88: Região Sul: Crédito PRONAF, 1998 a 2009

Sistematização: Zoneamento Ecológico-Econômico. Tema: Agricultura Familiar, 2009.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, 2009.

O Rio Grande do Sul foi o estado que mais obteve financiamento em todo o território nacional. O montante recebido é superior a 50% do total 
da Região Sul. Observe tabela a seguir.

Tabela 89: Rio Grande do Sul: Crédito, 1998 a 2009

Sistematização: Zoneamento Ecológico-Econômico. Tema: Agricultura Familiar, 2009.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, 2009.

O estado do Pará, entre 1998 a 2008 teve crescimento expressivo de investimento do PRONAF na agricultura familiar, salvo exceção entre o ano 
agrícola de 2000/2001 e 2001/2002, quando ocorreu queda de investimento. Embora o crescimento tenha sido significativo ao longo dessa década, 
os investimentos foram muito pequenos em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, como pode ser observado através da comparação entre as duas 
tabelas que representam os investimentos na agricultura familiar no Rio Grande do Sul e no Pará. 
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Tabela 90: Pará: Crédito PRONAF, 1998 a 2009

          Sistematização: Zoneamento Ecológico-Econômico. Tema: Agricultura Familiar, 2009.
          Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, 2009.

Os investimentos do PRONAF, desde a sua criação, sempre foram crescentes, isso denota a sua importância enquanto política pública nos 
últimos governos. Esse programa de modo geral tem estimulado a agricultura familiar, entretanto, as condições assimétricas entre os agricultores 
familiares, seja de estrutura produtiva, organização social, escolaridade, instrução etc, fazem com que o acesso aos créditos se apresentem de forma 
facilitada para uns e dificultada para outros. 

De todo modo, os recursos desse programa têm sido acessados de modo assimétrico no território nacional. Os agricultores familiares do Estado 
Pará acessaram em uma década apenas cerca de 258 mil contratos, ao passo que o Rio Grande do Sul obteve cerca de 3 milhões no mesmo período. 
Portanto, não basta a política pública para a agricultura familiar, é necessário criar mecanismos que possam favorecer o acesso a ela. 

Onde os índices de escolaridade forem baixos é necessário investir em educação, caso contrário, os acessos serão muito limitados, oportunizan-
do sempre aquele que tem mais conhecimento e infraestrutura produtiva. Assim sendo, é preciso que o Estado do Pará crie e apóie mecanismos de 
estímulo a agricultura familiar para que possa torná-la mais forte e assimile de modo crescente a força de trabalho daqueles que vivem no campo.

Considerando o critério “declararam de aptidão ao PRONAF”, no Estado do Pará, cerca de 100% dos municípios paraenses tem interesse por essa 
política pública. Entretanto a espacialização dos dados nos mostra que existem diferenciações de interesses por ela. Assim sendo, confira a partir do 
mapa a seguir as declarações de aptidão ao PRONAF, para o período 2003 a 2009. 

Mapa 10
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9.8 Considerações Finais
O crescimento de recursos destinado à agricultura familiar, por meio do PRONAF, é algo fundamental para dar viabilidade econômica e social à 

agricultura familiar. Na verdade esse programa é uma incorporação da pauta de reivindicações pelos direitos sociais e o fortalecimento de formas or-
ganizativas da sociedade, tais quais as cooperativas e associações, etc. Esta condição tem ampliado o grau de compreensão do papel dos atores sociais 
do campo na consolidação do Estado democrático brasileiro. Não obstante, se faz necessário superar a estrutura agrária historicamente distorcida e 
injusta, a qual transformou o Pará, em um Estado destaque na disputa sangrenta pela posse da terra.

Nota-se a incorporação de novas variáveis no conteúdo das políticas públicas de apoio a agricultura familiar como sustentabilidade, economia 
solidária, acesso a mercados, tecnologia social, competitividade, empreendedorismo rural, etc. Porém, são temas altamente contraditórios entre si 
e muitas vezes compõem o arcabouço de justificativas técnicas pró-mercado ou de racionalidade econômica da agricultura familiar. Isso, inclusive, 
permite negligenciar questões relacionadas à identidade e ao contexto histórico dos atores sociais que vivem da agricultura familiar. 

É importante ressaltar o sentido dos avanços, contudo, devem-se considerar fundamentalmente a diversidade e as especificidades dos lugares, 
como as desigualdades socioeconômicas dos grupos familiares existente no interior do Estado. Isso, certamente, permite combater as formulações 
de homogeneidade da agricultura familiar bastante cristalizada no meio acadêmico e no conteúdo de políticas de agentes governamentais e não 
governamentais. Portanto, deve-se defender um modelo de agricultura familiar baseado em princípios na igualdade e justiça social. 
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10 - MINERAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ZONEAMENTO 
ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE) DO ESTADO DO PARÁ

Armin Mathis

10.1 Distribuição Espacial da Atividade de Mineração
Conforme dados do DNPM em 2006 o número de minas em atividade60 no Estado do Pará foi de 46, um aumento considerável em relação ao 

ano de 2001, onde foram registrados 34 minas em atividade. O aumento se deve, sobretudo, a abertura de minas de pequeno porte. As minas de 
grande porte atuam quase todas na extração de substâncias metálicas, a exceção fica por conta das minas de caulim. Por outro lado, as minas de 
pequeno porte concentram as suas atividades na extração de argila (13 minas em 2005) e rochas (britadas) e cascalho (13 em 2005). 

Tabela 91: Distribuição das minas - conforme produção bruta (run of mine) 2001-2005.

Fonte: Brasil / MME / DNPM. Anuário Mineral Brasileiro. 

Tabela 92: Distribuição das minas conforme porte e substância lavrada. 2001-2005

Fonte: Brasil / MME / DNPM. Anuário Mineral Brasileiro. 

As minas em operação no Estado do Pará são distribuídas em 23 municípios. As minas de grande porte são localizadas na região de Carajás 
(Parauapebas, Canaã dos Carajás), no município de Ipixuna do Pará e em Oriximina. Outros municípios, como Itaituba (ouro), São Miguel do Guamã 
(argila) e Ourem (rochas britadas e cascalhos) se destacam pela existência de varias minas lavrando o mesmo mineral. O município com o maior 
número de minas em atividades é Marabá. 

10.2 Principais Substâncias Extraídas
10.2.1 Resumo
As principais substâncias minerais extraídas no Estado do Pará são: Minério de ferro, bauxita, minério de cobre, manganês, caulim, níquel e calcário
O valor da produção mineral paraense no ano de 2008 alcançou o valor de R$ 11 bilhões61, o que significou um aumento de 33% em relação ao 

ano anterior. O valor da produção exportada foi de R$ 9 bilhões62. 
O aumento do valor da produção aconteceu tanto em função do aumento dos preços dos minerais e quanto em função do aumento da produção 

física. 
A produção mineral paraense é altamente concentrada e, com base nos dados de 2008, somente quatro minerais são responsáveis por 93% do 

valor dessa produção, a saber: Minério de ferro, cobre, bauxita e manganês: 
A produção mineral paraense destina-se principalmente ao mercado externo. A participação das exportações nas vendas totais oscila entre 

95% (caulim em 2006) e 83% (manganês em 2006). A bauxita constitui uma exceção nesse quadro, a sua produção é responsável principalmente 
pelo abastecimento das refinarias de alumina no Estado do Pará e no Estado do Maranhão. 

60  Não são consideradas minas com uma produção bruta anual inferior a 10.000 t. 
61  Tendo como base uma taxa de câmbio de 1 USD = 1,84 Real, o valor da produção corresponde a USD 5,9 bilhões 
62  Corresponde a USD 4,9 bilhões.
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Quadro 4: Distribuição espacial das minas

     Fonte: Brasil / MME / DNPM. Sumário Mineral 2007. 

10.2.2 Caracterização básica
10.2.2.1 Minérios de ferro
10.2.2.1.1 Característica geológica
Depois de oxigênio, silício e alumino o ferro é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre, entretanto quase nunca se encontra no 

estado puro, e sim em compostos com oxigênio, hidrogênio, carbonato e enxofre. Minerais de ferro não se encontram sós ou isolados, na natureza 
estão sempre nas rochas acompanhantes ou ganga. Essas rochas contêm mais do que 20 % de ferro se chamam minérios de ferro, ou seja, minérios 
de ferro são misturas de compostos químicos (principalmente óxidos ou hidróxidos) de ferro com rochas não ferríferas (ganga ou rocha estéril).  Tam-
bém, o minério de ferro com enxofre (sulfetos) é muito encontrado na natureza, porém pouco utilizado na produção de ferro.

As formações ferríferas bandadas (banded iron formations – BIF), denominadas itabirito, compostas de hematita e sílica, se constituem nos 
maiores depósitos de minério de ferro. Essas formações enriquecidas pelos processos geológicos possibilitam a existência de itabiritos intercalados 
com hematita compacta com teores de ferro bastante altos.

Os principais minérios de ferro são:
Magnetita       Fe3O4       72 % ferro
Hematita      Fe2O3       69 % ferro
Limonita      FeOOH       62 % ferro
Siderita      FeCO3       48 % ferro

10.2.2.1.2 Exploração, preparação e tratamento
Depois da exploração na primeira etapa os minérios são separados já no próprio deposito de maior parte de estéril. Assim reduzem-se os custos 

de transporte e de (transformação / preparação) a seguir.
O tratamento realiza-se primeiramente por meio de britadores em várias etapas. Neste caso usam-se britadores de maxilas, de queixadas ou 

de cones, até a granulação ficar bem fina para moer o minério geralmente com moinhos de bolas. Nessa etapa adiciona-se água para que o mate-
rial possa ficar lamítico e para amenizar a poeira. Depois o material bem moído é separado com um separador magnético (moleque) em estéreis e 
minerais de ferro.

Em principio a maioria dos minérios dos metais são explorados e explotados desse modo. No processo da redução dos minerais, o ferro é sub-
metido ao alto-forno quando é subtraído de oxido de ferro através de reação química. Esse processo é denominado redução com carbono e oxigênio.
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Dessa maneira também outros óxidos são reduzidos, ou seja óxidos de manganês ou silício. Alem disso o ferro recebe / absorve oxigênio. Por 
isso, nesse processo não resulta ferro puro mas (ferro) gusa misturado com carbono, silício, fósforo e enxofre.

10.2.2.1.3 Uso
O ferro é o metal mais usado em quase todas as áreas da vida. Na produção de aço se utilizsa 98% do minério de ferro; como exemplo: ferra-

mentas, veículos (de bicicleta até avião), navios, armamentos, construção (cimento armado), vários tipos de aço etc.

10.2.2.1.4 Reservas e produção mundial
As reservas mundiais de minério de ferro (medidas mais indicadas) são da ordem de 370 bilhões toneladas (370*109 toneladas). As maiores 

reservas estão localizadas na Ucrânia (18,4% das reservas mundiais), na Rússia (15,1%), China (12,4%) e Austrália (10,8%). O Brasil possui 7,1% das 
reversas mundiais (26,130 * 106 t). 

O Estado do Pará guarda 20 % das reservas brasileiras depois de Minas Gerais (com mais do que 60 %) e seguido por Mato Grosso com pouco 
mais de 15 %. As maiores reservas no Pará (com teor de ferro 67 % em média) se concentram em Parauapebas. Contudo pequenas reservas também 
são encontradas nos municípios de Viseu e Oriximiná. Todo o minério no Estado do Pará é lavrado da CVRD.

Gráfico 69: Reservas Mundiais de Minério de Ferro (medidas + indicadas) - 2006 [em 106t]

                       Fonte: Brasil / MME / DNPM. Sumário Mineral. Brasília – DF. 2007. 

Minério de ferro é extraído em mais de 50 países. Os três países com a maior produção são China, Brasil e Austrália, outros grandes produtores 
são Rússia, Índia, Ucrânia e EUA. A produção desses sete países representa três quartos da produção mundial.

Gráfico 70: Produção Mundial de Minério de Ferro 2005 e 2006 [em mil toneladas]

               Fonte: Brasil / MME / DNPM. Sumário Mineral. Brasília – DF. 2007. 
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Os maiores fornecedores responsáveis por 75 % de comercio mundial de minério de ferro foram em 2006: a Companhia Vale do Rio Doce – 
CVRD (Brasil) com a maior produção de minério de ferro no mundo, a Rio Tinto (Anglo-Australian) e a BHP Billiton. 

10.2.2.2 Cobre
10.2.2.2.1 Característica geológica
O cobre está bastante distribuído por toda a terra, sendo comum encontrá-lo combinado com ferro, carbono e oxigênio. Existem aproximada-

mente 165 minerais de cobre – no entanto poucos com interesse comercial.
Os minerais de cobre podem dividir-se em dois grupos distintos: a.) os minerais sulfuretos de origem ígnea (sulfetos primarias), como por 

exemplo a bornita (Cu5FeS4), calcopirita (CuFeS2), enargita (Cu3AsS4) e os sulfetos secundários, resultantes da alteração de sulfuretos de cobre, tais 
como a calcocita (Cu2S), covelita (CuS) e outros. Vale salientar que quase todos os sulfetos podem ser formados de forma primária e secundaria. b) os 
minerais de cobre oxidado, resultantes da erosão de sulfuretos de cobre. Neste grupo destacam-se os minerais cuprita (Cu2O), malaquita (Cu2[(OH)2/
CO3]), azurita (Cu3[(OH)/CO3]2) e crisocola (CuSiO3+ag). 

Os minerais com maior interesse comercial são a calcocita (Cu2S), que possui 79,8 % de cobre, a calcopirita (CuFeS2) com 34,5 % e a bornita 
(Cu5FeS4) com 63,3 % – mas o teor de cobre depende de teor de ferro. Minerais como enargita ou outros sulfuretos podem viabilizar a exploração 
que usualmente se faz em mina aberta.

10.2.2.2.2 Exploração, preparação e tratamento
A produção de cobre começa com a extração do mineral. Esta pode ser realizada a céu aberto (a exploração mais comum), em galerias sub-

terrâneas ou in situ; este último procedimento, minoritário, consiste em filtrar ácido sulfúrico na mina de cobre bombeando, posteriormente, para a 
superfície as soluções ácidas ricas em cobre.

O mineral extraído por métodos mecânicos, óxidos e sulfetos, é triturado obtendo-se um pó que contém usualmente menos de 1 % de cobre. 
Este deverá ser enriquecido ou concentrado, obtendo-se uma pasta com aproximadamente 15 % de cobre que, posteriormente, é secado. A partir 
deste ponto pode-se utilizar outros métodos.

O mineral é transladado a um tanque de lixiviação no qual se filtra ácido sulfúrico diluído obtendo-se uma solução fraca de sulfato de cobre, 
do qual se obtém o cobre catodo, por eletrólise, procedimento denominado SX/EW (Solution Extraction/Electrowinning). Com o mineral enriquecido 
prepara-se um misto, adicionado os fundentes necessários de base sílica para sulfetos e sulfetos para óxidos, que fundido produz o cobre blister. Este 
é refinado através de procedimentos térmicos obtendo-se anodos de cobre que, por sua vez, se refinam por eletrólise usando-os junto a lâminas mãe 
de cobre como cátodo em meio ácido. Do lado (subproduto da eletrólise) retira-se o ouro, a prata e a platina.

10.2.2.2.3 Uso
A aplicação principal do cobre é como material condutor (fios e cabos), destinação de aproximadamente a metade do consumo anual de cobre. 

Outros usos são: tubos de condensadores e encanamentos, eletroímãs, motores elétricos, interruptores e relés, tubos de vácuo e magnetrons de 
fornos microondas, cunhagem de moedas (com o níquel), esculturas, estátuas, construção de sinos, e usos ornamentais em ligas com zinco (latão), 
estanho (bronzes) e prata (jóias). O sulfato de cobre II é um composto de cobre de grande importância industrial, sendo empregado na agricultura, 
na purificação da água e como conservante da madeira.

10.2.2.2.4 Reservas e produção mundial
O principal detentor de reservas de cobre no mundo é o Chile, seguido pelo Estados Unidos, China e Peru. As reservas mundiais de minério 

de cobre somam em um total de 940 milhões toneladas de metal contido. As reservas brasileiras representam quase 15 milhões toneladas de cobre 
contido ou seja menos que 2 %.

Deste total o Estado do Pará representa mais do que 85 % das reservas medidas e indicadas contidas de cobre. Essas reservas no total de quase 
13 milhões toneladas de cobre se encontram nos municípios Marabá, Canaã dos Carajás e Itaituba.
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Gráfico 71: Reservas mundiais de Cobre 2007 [em mil toneladas]

    Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008

Os países com as maiores jazidas de minerais de cobre são Chile, EUA,Indonésia, Peru, Austrália, Rússia e China que em conjunto perfazem mais 
que 75 % da produção total. O Brasil (Pará ~ 80 %), com 130.000 toneladas (estimadas) em 2006 – 133.000 em 2005 – produz menos que 1 % do 
produção mundial.

Gráfico 72: Produção mundial de Cobre 2006-2007 [em 1.000 t]

   Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008

10.2.2.3 Bauxita
10.2.2.3.1 Característica geológica
A Bauxita é um minério que ocorre naturalmente. A bauxita é um material heterogêneo composto principalmente de um ou mais hidróxidos 

de alumínio, e várias misturas de sílica, óxido de ferro, titânio, alumino silicato, e outras impurezas em quantidades menores. 
A bauxita é classificada tipicamente de acordo com a aplicação comercial: metalúrgico, refratário, abrasivo, cimento, químico, etc. Cerca de 85 

% de bauxita é de tipo metalúrgica, ou seja utilizada na produção de metal alumínio, e a bauxita refratária se usa na produção de produtos refratários.
Os principais hidróxidos de alumínio achados em proporções variadas na bauxita são gibbsita (hidrargilita) Al(OH)3, boemita e diásporo AlOOH. 

O nome bauxita é derivado do nome da localidade Les Baux de Provence na França meridional, onde foi descoberta em 1821.
Em geral se distingue a bauxita laterítica que, se encontra nas áreas tropicais, resultado de intemperismo e alteração das rochas como granitos, 

gnaisses, basaltos, sienitos, xistos, argilas e a bauxita carbonática, que resulta das rochas carbonáticas.
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10.2.2.3.2 Exploração, preparação e tratamento
A exploração da bauxita é feita principalmente através de extração do minério na superfície. A maior parte da extração mundial de bauxita 

(aproximadamente 85 %) é usado como matéria-prima para a fabricação de alumina, através da lixívia cáustica química, método conhecido como 
processo de Bayer. Subseqüentemente, a maioria da alumina produzida deste processo de refinamento é, por sua vez, empregada como a matéria-
-prima para a produção de alumínio metálico pela redução eletrolítica da alumina em um banho de criolita natural ou sintética fundida (Na3AlF6), 
método conhecido como processo Hall-Heroult. O uso intensivo de energia elétrica para produzir o metal alumínio – um dos maiores impactos do 
setor – foi bastante reduzido pelas tecnologias desenvolvidas nas últimas três décadas.

10.2.2.3.3 Uso
Mais que 90 % de bauxita serve para a produção de alumino. O restante serve para produtos químicos de alumínio, abrasivos e industria de 

refratários. Um subproduto importante é o elemento gálio.

10.2.2.3.4 Reservas e produção mundial
No ano de 2006 as reservas mundiais de bauxita no ano de 2006, somaram-se 32 bilhões toneladas. Desse total o Brasil detém 8%. Apenas 

cinco países (Guiné, Austrália, Brasil, Jamaica e China) respondem por 75 % das reservas mundiais. No Brasil as reservas mais expressivas, ou seja, 
mais do que 90 % estão na região norte, e a maior parte dessas reservas de bauxita encontra-se no Estado do Pará. Desse modo, bauxita metalúrgica 
encontra se nas áreas dos municípios de Oriximiná, Paragominas, São Domingos do Chapim, Irituia e Juruti e a bauxita refratária se localiza em Para-
gominas, Irituia, Ulianópolis, Almeirim e Ourém (em ordem descendo).

Gráfico 73: Reservas Mundiais Bauxita - 2006 [em 106t]
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     Fonte: Brasil / MME / DNPM. Sumário Mineral. Brasília – DF. 2007. 

Os principais países produtores de bauxita são: Austrália,China e Brasil. A produção desses três países representa 58% da produção mundial e 
se adicionarmos a produção de Guiné, da Índia e da Jamaica podemos identificar a origem de 82% da produção mundial de bauxita. 

No Brasil o Estado do Pará é o principal produtor de minério de bauxita, sendo para 78% da produção brasileira.
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Gráfico 74: Produção mundial de Bauxita - 2005 / 2006 [em mil toneladas]

      Fonte: Brasil / MME / DNPM. Sumário Mineral. Brasília – DF. 2007. 

10.2.2.4 Manganês
10.2.2.4.1 Característica geológica
Depois do ferro, o manganês é o segundo metal mais abundante na crosta terrestre, e encontra-se amplamente distribuído.
Apesar de o elemento ser encontrado em centenas de minerais, apresenta interesse comercial apenas uma dezena desses minerais. Dentre 

esse minérios destacam-se óxidos e hidratos, silicatos, carbonatos de manganês com um teor do elemento entre 35 % e 63 %, como por exemplo, 
pirolusita (MnO2), psilomelana (MnO2 • H2O), manganita (MnO(OH)), braunita (3Mn2O3 • MnSiO3), rodonita (MnSiO3), rodocrosita (MnCO3), hübnerita 
(MnWO4) e outros. Também se tem encontrado minério em leitos marinhos, onde o conteúdo de manganês oscila entre 15 e 30 %, de onde seria 
possível extraí-lo.

10.2.2.4.2 Exploração, preparação e tratamento
A extração do manganês como a maioria dos depósitos dos minérios metálicos, realiza-se da mesma maneira do que os minerais do ferro.
O metal manganês pode ser extraído por redução do óxido usando magnésio (processo Kroll) ou alumínio (processo Goldschmidt). Freqüente-

mente o minério é misturado com minério de ferro e reduzido em forno elétrico para produzir ferro-manganês para uso em ligas de aços.

10.2.2.4.3 Uso
O manganês é muito utilizado na fabricação de aços. O manganês reage com o enxofre presente formando sulfeto de manganês, MnS, evitando 

que o enxofre reaja com o ferro, aumentando a fragilidade e tornando-o mais difícil de forjar, também o excesso pode reagir com o carbono, originan-
do carbetos de manganês, melhorando as propriedades químicas do aço.

Também emprega-se na produção de siliciomanganês, uma liga com 60-70 % de manganês e uns 15-30 % de silício. Pode estar presente em 
outras ligas metálicas, como por exemplo, com alumínio. O dióxido de manganês, MnO2, é usado como despolarizador em pilhas secas e em pilhas 
alcalinas ou de zinco / dióxido de manganês (Zn/MnO2). O MnO2 também emprega-se na obtenção de pinturas e na descoloração de vidro (tom 
esverdeado provocado pela presença de ferro).

10.2.2.4.4 Reservas e produção mundial
As reservas mundiais de manganês somam em 5,2 bilhões toneladas. A maior parte fica na África do Sul com mais de 75 %. Embora tenha só 

1 % das reservas mundiais o Brasil é um importante produtor de minério de manganês. Vale salientar que reservas extensivas (não incluídas nesse 
trabalho) acham-se nas crostas e nódulos de manganês, cobrindo grandes áreas do mar profundo, em particular no oceano pacifico.

No estado do Pará as reservas de manganês de estão avaliadas em aproximadamente 70.000 Mt de reservas lavrável de manganês, ou seja, 
isso representa um quinto (20 %) das reservas de minérios de manganês do Brasil (com um teor na media de 35 % do metal contido). Elas  situam-se 
nos municípios Parauapebas, Marabá e Itupiranga. As empresas que atuam na extração são a Rio Doce Manganês S.A. e a Mineração Buritirama S/A.
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Gráfico 75: Reservas mundiais de Manganês - 2005 [em mil toneladas]

Fonte: Brasil / MME / DNPM. Sumário Mineral. Brasília – DF. 2007. 

Os maiores produtores de minério de manganês são a África do Sul, Austrália, China, Gabão e o Brasil. Esses países produzem aproximadamente 
80 % da produção total do mundo. Contudo a produção do Brasil reduziu muito nos últimos três anos. Entre 2004 e 2007 houve uma queda de 3.200 
* 103t para 1.000 * 103t. O motivo desse declínio é a redução da produção da Vale em detrimento do aumento da produção de minério de ferro.63

Gráfico 76: Produção mundial de Manganês 2006-2007 [mil toneladas - metal contido]

Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008

10.2.2.5 Caulim
10.2.2.5.1 Característica geológica
Caulim ou caulino é um minério argiloso, composto de silicatos hidratados de alumínio, como a caulinita – Al2[(OH)4/Si2O5] a haloisita – 

Al2[(OH)4/Si2O5] • n H2O. Esses minerais se encontram em várias argilas como um produto do intemperismo e alteração, principalmente nas zonas 
climáticas das regiões úmidas e tropicais, mas também podem ser formadas nos ambientes hidrotermais. 

Os depósitos de caulim, dependendo da sua gênese, podem ser classificados em dois tipos principais: a.) os depósitos primários,que resultam 
da alteração hidrotermal ou intempérica de rochas cristalinas; e, b.) os depósitos secundários que são resultados de processos de erosão e sedimen-
tação dos depósitos primários em grandes bacias.

63  Há uma discrepância entre os dados da produção brasileira fornecidos pelo DNPM e pelo USGS. Na realidade a Vale suspendeu a operação da mina do Azul entre julho e dezembro de 2007 para poder usar as capacidades 
de transporte da ferrovia para o escoamento do minério de ferro de Carajás. Esse fato fez com que a produção de manganês oriundo do Azul despencasse de 1,7 milhões de toneladas em 2006, para 945 mil toneladas em 
2007, reduzindo assim a produção de manganês da Vale para 1,3 milhões de toneladas em 2007 (redução de 40% em relação ao ano anterior). 
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Também os depósitos de caulim podem ser divididos em dois grupos: a.) os primários que se distinguem entre depósitos hidrotermal e residual 
e rochas ígneas – acidas (como granito, siénito e riolito) que sofrem alteração química através de água superficial, água subterrânea e fluidas hidro-
termais; b.) os secundários que são principalmente argilas primarias redepositadas. Depois da erosão e transporte do lugar de origem se acumulam 
junto a outros materiais como lentículas ou bolsadas. Importa registrar que existe caulim secundário que se forma através da alteração hidrotermal 
de sedimentos ricos em feldspato.

10.2.2.5.2 Exploração, preparação e tratamento
Dependendo da adição ou contaminação com outros minerais utiliza-se caulim sem tratamento ou separa-se através de elutriação, que se trata 

de um tipo de lavagem especial.
Após a retirada da areia e remoção de outras contaminações através de floculação seletiva, separação magnética e outros processos, inclusive 

tratamento químico, o produto final encontra-se em várias formas diferentes, ou seja, seco, sólido em nódulos ou em suspensão.

10.2.2.5.3 Uso
O caulim apresenta propriedades físicas e químicas que permitem seu uso como matéria-prima em diversos produtos industrializados como 

cerâmica (porcelana), plástico, tinta, papel, etc. A maioria da produção bruta do caulim é beneficiada e posteriormente utilizada na produção de 
coating (uso do produto na cobertura do papel para melhorar as características de alvura, brilho e maciez) e filler (produto adicionado à celulose para 
melhorar a composição do papel).

10.2.2.5.4 Reservas e produção mundial
Apesar de serem encontradas em abundância na natureza, as maiores reservas de caulim secundários estão localizadas nos Estados Unidos e 

Brasil, e as de caulim primário no Reino Unido. O principal estado brasileiro em produção é o estado do Pará, seguido por Amapá e São Paulo, porém 
o estado com maior reserva é o Amazonas.

O Brasil tem quase 8 bilhões toneladas de reservas do caulim. – dados sobre reservas para os outros países não são disponíveis. Em termos de 
produção, o Brasil (Pará ~ 65 %) ficou em 2006 em sexto lugar depois dos EUA, Rússia, Tcheca, Alemanha e Coréia. Importa salientar que dois terços 
da produção brasileira de bauxita têm origem no Pará. 

Gráfico 77: Produção mundial de Caulim 2005 - 2006 [em mil toneladas]

        Fonte: Brasil / MME / DNPM. Sumário Mineral. Brasília – DF. 2007. 

10.2.2.6 Níquel
10.2.2.6.1 Característica geológica
O níquel aparece na forma de metal nos meteoros junto com o ferro (formando as ligas kamacita) e taenita – (Fe,Ni), sempre com pouco Co, 

Cu, P, S, C e acredita-se que exista no núcleo da Terra junto com o mesmo metal.
O metal combinado é encontrado em diversos minerais tais como pentlandita (Ni,Fe)9S8 Nickelmagnetkies (– o minério mais importante – 

quase sempre junto com pirrotina (FeS)), millerita (NiS) Gelbnickelkies, niquelina (NiAs) Rotnickelkies, garnierita (Ni,Mg)3[(OH)4/Si2O5], limonita com 
níquel em lateritas (Fe,Ni)[O(OH)] e vários outros minerais, economicamente não significante, mas importante como indicadores para jazidos.
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10.2.2.6.2 Exploração, preparação e tratamento
Depois da extração dos minérios e do processo de enriquecimento mecânico separam-se os óxidos e sulfetos de ferro através de um primeiro 

processo de “ustulação”. Os óxidos de níquel são reduzidos com coque para obter níquel a cru. A purificação efetua-se por via de refinação eletrolítica.

10.2.2.6.3 Uso
Aproximadamente dois terços do níquel consumido é empregado na fabricação de aço inoxidável austênico e, cerca de 10%, em superligas de 

níquel. O restante, pouco mais de 20%, é repartido na produção de outras ligas metálicas tais como imãs, baterias recarregáveis, reações de catálise, 
cunhagens de moedas, revestimentos metálicos e fundição.

10.2.2.6.4 Reservas e produção mundial
As reservas indicadas e inferidas com minério de níquel que tem um teor mínimo do metal de 1% contem no mínimo 130 milhões toneladas 

de níquel. Dentre os dez países produtores de minério de níquel e que possuem mais do que 90 % das reservas totais, encontra-se o Brasil, ocupando 
o 8º lugar. Dessa produção , cerca de 60 % vêm de lateritas e 40 % de depósitos sulfuréticos. 

No Brasil, quase 20 % (equivalente 800.000 toneladas do metal contido) das reservas de minérios de níquel encontram-se no Pará, nos muni-
cípios Marabá e São Félix do Xingu. Segundo a Vale a produção de minérios de níquel no Pará deve começar no final do ano 2008. 

Gráfico 78: Reservas mundiais de Níquel – 2007 [em mil toneladas de metal contido]

       Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008

As minas da Rússia, Austrália, Canadá, Indonésia, Nova Caledônia, Colômbia, China, Brasil e Cuba produzem atualmente 85% do níquel consu-
mido. Outros produtores importantes são a República Dominicana, a África do Sul, a Botsuana e as Filipinas.

10.2.2.7 Calcário
10.2.2.7.1 Característica geológica
São rochas sedimentares que contêm minerais acima de 30 % de carbonato de cálcio. As principais impurezas são: sílica, argila, fosfatos, carbo-

natos de magnésio, gesso, glauconita, fluorita, óxidos de magnésio e ferro, sulfetos, siderita, dolomita e matérias orgânicas entre outras.
O calcário é uma rocha sedimentar formada essencialmente por calcita, apresentando várias cores dependendo do tipo e da quantidade de 

impurezas que apresentam, pode ser branco, preto, cinza, amarelo, azul ou verde.
O calcário é encontrado, principalmente em meios marinhos, rios, lagos e subsolo de cavernas. As formas mais comuns de classificação de cal-

cários, são: marga – quando possui uma quantidade de argila entre 35 a 50 %; caliche – calcário rico em carbonato de cálcio formado em ambientes 
semi-áridos; tufo – calcário esponjoso encontrado em águas de fonte devido à precipitação de carbonato de cálcio associado com matéria orgânica 
resultante da decomposição de vegetais; coquina – formado pelo acumulo de esqueletos e conchas; giz – calcário poroso de coloração branca forma-
do pela precipitação de carbonato de cálcio com microorganismos; travertino – são calcários densos encontrados em grutas, cavernas e recifal – um 
calcário de edificação que resulta da fixação de carbonato de cálcio por seres vivos, nomeadamente os corais.
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10.2.2.7.2 Exploração, preparação e tratamento
Para a exploração de cal o calcário depois de extraído é moído e levado a fornos em altas temperaturas (a partir de 850 °C) no processo chamado 

de calcinação que origina o óxido de cálcio (CaO), isto é, a cal e o gás carbônico (CO2). A cal hidratada é obtida através da reação da cal virgem com água.

10.2.2.7.3 Uso
A maior parte do calcário é usado para a fabricação dos produtos para material de construção, ou seja: produção de cimento Portland, produção 

de cal (CaO) e pedra ornamentais. Na agricultura e na industria química a cal é importante para a correção do pH do solo ou para a neutralização dos 
cianetos na produção de ouro. Fora disso usa-se calcário para a produção de giz, fundente em metalurgia e fabricação de vidro.

10.2.2.7.4 Reservas e produção mundial
As reservas de calcário e dolomito são suficientes e quase inesgotáveis para a industria de cal. 
Os principais produtores de calcário são a China, EUA, Japão, Rússia, Alemanha e Brasil, perfazendo cerca de 60 % da produção total.
As principais reservas lavráveis do Pará ficam nos municípios de Itaituba, Aveiro, Capanema, Conceição do Araguaia, Monte Alegre, Brejo 

Grande do Araguaia e Uruará. Como mais que 90 % de calcário do Brasil são produzidos na região sudeste, a produção do Estado do Pará (menos que 
1 %) não é tão significante.

Gráfico 80: Produção mundial de Cal 2006-2007 [em mil toneladas]
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Gráfico 79: Produção mundial de Níquel 2006 - 2007 [em t]

     Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008

        Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008
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10.2.2.8 Ouro
10.2.2.8.1 Característica geológica
O ouro é um dos poucos metais que ocorre na natureza em estado nativo. Cristaliza-se no sistema cúbico e ocorre, raramente, em forma de 

cubos, octaedros e, com menos freqüência, como romboedros. Freqüentemente, apresenta-se em seu estado natural como agregados reticulares 
dendríticos, arborescentes, filiformes, esponjosos, placóides, escamosos, laminares e em forma de palhetas. É muito comum, ocorrer também com 
impregnações quartzosas, piríticas, pofiríticas etc.

Embora o ouro seja o mais maleável e mais dúctil dos metais, é insolúvel em ácidos normais e solúvel em água régia e mercúrio.

10.2.2.8.2 Exploração, preparação e tratamento
Por ser relativamente inerte, pode-se encontrá-lo como metal, as vezes como pepitas grandes, mas geralmente se encontra em pequenas 

inclusões em alguns minerais, como quartzo, rochas metamórficas e depósitos aluviais originados dessas fontes. O ouro está amplamente distribuído, 
e amiúde encontra-se associado ao quartzo, pirita e vários outros sulfetos. É comum como impureza em muitos minérios, de onde é extraído como 
subproduto. Como mineral é encontrado na forma de calaverita, um telureto de ouro.

Para a extração de ouro dos concentrados aplica-se um processo denominado lixiviação com cianeto ou a amalgamação com mercúrio. As duas 
formas tem riscos sérios para a contaminação do meio ambiente, sobretudo se foram aplicadas sem cuidado e sem controle.

10.2.2.8.3 Uso
O ouro puro é muito mole para ser usado, geralmente é endurecido formando liga metálica com prata, cobre, paládio e outros metais ou mis-

turas deles. O ouro e suas diversas ligas metálicas são muito empregados em joalherias, fabricação de moedas e como padrão monetário em muitos 
paises. Devido a sua boa condutividade elétrica, resistência a corrosão, e uma boa combinação de propriedades físicas e químicas, apresenta diversas 
aplicações industriais.

10.2.2.8.4 Reservas e produção mundial
Aproximadamente, 40 % das reserves globais de ouro se encontram na África do Sul (36.000 t de ouro contido). No Brasil as reservas medidas 

e indicadas representam 2 % do total global. Não entram ainda nesse trabalho as enormes reservas de ouro que se encontram disseminadas nos 
depósitos e jazidas de “porphyry copper ore”.

As reservas do Pará (ouro primário e secundário – 560 toneladas) se distribuem nos municípios Marabá, Canaã dos Carajás, Itaituba, Cachoeira 
do Piriá, Altamira, Almeirim, Conceição do Araguaia, Portel e Cumaru do Norte.

Por enquanto a maioria desse ouro é produzido de garimpeiros – a única empresa produtora é Serabi Mineração LTDA. que atua na mina Palito 
na “Província Aurífera do Tapajós”. 

Gráfico 81: Reservas mundiais de ouro 2007 [em toneladas]

Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008

Os maiores produtores de ouro são África do Sul, Austrália e EUA – embora no Brasil (Pará ~ 12 %) esteja situada uma das maiores províncias 
de ouro secundário do mundo depois da Ucrânia e Califórnia – a “Província Aurífera do Tapajós“ – ainda é quase inexplorado.
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Levando em consideração essa situação as reservas de ouro do Estado do Pará, estimadas por enquanto em 20 % das reservas totais do Brasil, 
poderiam ultrapassar muito esse valor no futuro próximo. 

Gráfico 82: Produção mundial de ouro 2006 - 2007 [em toneladas]

         Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008

10.2.3 Preços das principais substâncias 
10.2.3.1 Minério de Ferro
Nos últimos anos, durante um longo período, o preço mundial manteve-se estável, todavia nos últimos cinco anos aumentou consideravel-

mente. Os dados que serão apresentados a seguir servem somente como uma orientação, pois os preços variam dependendo do teor de ferro no 
minério e dos custos de frete entre outros fatores. Os preços para os anos de 2007 e 2008 foram estimados através de negócios e contratos dos maiores 
produtores, tais como CVRD, US Steel e outros produtores.

Gráfico 83: Preço mundial do minério de ferro - 1976-2008 [em USD]

   Fonte: http://www.econstats.com/rt_ironore.htm
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Quadro 5: Preço Minérios de Ferro 2004-2006 - Brasil

  Fonte: Brasil / MME / DNPM. Sumário Mineral. Brasília – DF. 2007. 

Gráfico 84: Minério de Ferro (CVRD Fines (SSF), 64.5% Fe, Europe, FOB) - Preço 2006-2009 [Real /t] 

 

10.2.3.2 Cobre
Como se trata de um metal nobre, o valor dele nas bolsas internacionais está bem correlacionado com o valor dos outros metais nobres como 

ouro e prata. O grau de pureza deve ser acima de 99 %.
O preço do cobre no mercado mundial quatriplicou nos últimos cinco anos, saindo de um patamar de USD 1.800,00 em junho de 2003 para USD 

8.000,00 em junho de 2008. A valorização do Real frente ao USD fez com que esse aumento não pôde ser realizado na sua totalidade no mercado 
interno, onde o preço da tonelada subiu de R$ 5.000,00 (junho de 2003) para R$ 13.500 em junho de 2008. 

Gráfico 85: Preço mundial de Cobre nos anos 2004-2009 [USD / t]
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Gráfico 86: Preço mundial de Cobre nos anos 2004-2009 [Real / t]

10.2.3.3 Bauxita
Nos últimos anos o preço de alumínio está em acessão no mercado mundial, no entanto a valorização do Real perante o dólar americano 

impediu que o aumento do preço resultasse em um aumento considerável da receita das empresas brasileiras. Tal fato se justifica porque o preço do 
metal em Real somente aumentou em 10% nos últimos cinco anos, enquanto no mercado internacional a cotação do metal dobrou. O aumento da 
demanda de alumínio no mercado internacional – especialmente na China – indica uma subida do preço da matéria-prima no futuro.

Gráfico 87: Preço mundial de Alumínio nos últimos cinco anos [em USD / t]

Gráfico 88: Preço mundial de Alumínio nos últimos cinco anos [em R$ / t]
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Gráfico 89: Preços praticados no Brasil 2004-2006 [USD / t]

     Fonte: Brasil / MME / DNPM. Sumário Mineral. Brasília – DF. 2007. 

10.2.3.4 Manganês
A commodity manganês é comercializada na base de um óxido de manganês – MnO2, se for puro com um teor de cerca de 63 % do elemento 

manganês. Mas quase sempre esse teor é mais baixo e varia dependendo dos diferentes depósitos. Por isso se vende o minério na base da unidade 
“MTU” (metric ton unit) – definido como uma tonelada (métrica) de minério contendo 1 % de metal – na realidade a unidade corresponde a uma 
unidade de massa equivalente de 10 kg. No diagrama a seguir os valores já são convertidos em US$ por tonelada de minério com conteúdo de man-
ganês de 47 %. Observa-se que o preço do material correlaciona bem com o preço do minério de ferro.

Gráfico 90: Preço mundial de manganês 1994-2006 [USD / t]

Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008
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Gráfico 91: Manganês - Preço mercado mundial 2006-2009 [USD/t]

Gráfico 92: Manganês - Preço mercado mundial 2006-2009 [Real/t]

Gráfico 93: Preço de Manganês - exportação Brasil [em USD - FOB por tonelada de minério]

Fonte: Brasil / MME / DNPM. Sumário Mineral. Brasília – DF. 2007. 
U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008
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10.2.3.5 Caulim
O preço do caulim acompanhou o mercado para os produtos na base de caulim que está relativamente estável. Mostra valores médios, pois o 

produto entra no mercado em vários níveis da qualidade, dependendo do uso final.
Nos anos de 2007 e 2008 os principais produtores de caulim aumentaram os seus preços em média de 10%, e justificando o fato pelo aumento 

dos custos de produção e do transporte. 

Tabela 93: Preços de Caulim praticados no Brasil e nos EUA 2004-2006 
[em USD-FOB / tonelada]

                                                  Fonte: DNPM

Gráfico 94: Preço mundial de Caulim 1994-2006 [em USD / t]

         Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008

10.2.3.6 Niquel
A demanda crescente para o metal fez com que a sua cotação aumentasse em 500% entre junho de 2004 e junho de 2007. Desde então houve 

uma redução e, a partir de junho de 2008 o preço está no patamar de 100% acima do valor de junho de 2004. 
O preço do níquel no Brasil acompanhou a tendência mundial, no entanto, a valorização do real frente ao USD fez com que os preços de junho 

de 2008 (expressos em Real) ficassem somente 50% acima do nível de junho de 2003. 

Gráfico 95: Preço mundial de Níquel 2004-2009 [em USD / t]
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Gráfico 96: Preço mundial do Níquel 2004-2009 [em Real / t]

 

10.2.3.7 Calcário
A demanda forte nos mercados da construção e da produção de aço levou para o aumento da produção nos últimos anos. Em seguida o preço 

da cal virgem (CaO) aumentou de aproximadamente 35 % nos últimos 5 anos com a tendência de crescer ainda mais no futuro.

Gráfico 97: Preço mundial de Cal 1994-2006 [em USD/t]

                 Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2008

A cal produzida no Brasil é na sua totalidade consumida no país, por isso, o seu preço no mercado nacional não mostra interferências da taxa 
de câmbio. Assim sendo, a tendência do preço no Brasil acompanha a tendência nos Estados Unidos. 
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Gráfico 98: Preço para Cal - Brasil e EUA - 2004 - 2006 [em R$/t, USD/t]

          Fonte: Brasil / MME / DNPM. Sumário Mineral. Brasília – DF. 2007. 

10.2.3.8 Ouro
O ouro tem um estado único entre todas as commodities, pois funciona como investimento de valor para prazos longos. O preço de ouro depen-

de mais dos movimentos financeiros nas bolsas internacionais – mas também de demanda e oferta no mercado. Os valores nessa tabela são valores 
médios – o preço mais baixo nesse período foi 230 US$/oz. no terceiro trimestre em 1999 e o mais alto 840 US$/oz. em novembro de 2007.

Gráfico 99: Preço de ouro no mercado internacional 1994-2007 [em USD / onça-troy]

         Fonte: London Stock Exchange (1 troy ounce = 31,1034768 g)
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Gráfico 100: Ouro - Preço 2005-2009 [USD/oz]

10.2.4 Produção – volume e valor
O valor da produção mineral paraense no ano de 2008 alcançou o valor de R$ 11 bilhões64, o que significou um aumento de 33% em relação ao 

ano anterior. O valor da produção exportada foi de R$ 9 bilhões65. Em 2007 o valor da produção já tinha crescido em 7% em relação ao ano anterior. 
O aumento do valor da produção aconteceu tanto em função do aumento dos preços dos minerais e quanto em função do aumento da produção 

física. No caso do minério de ferro o aumento na quantidade de minério vendido foi em torno de 20% o que resultou em um incremento da receita em 
33%. A produção vendida de manganês cresceu em 33% atingindo o nível de 1,86 milhões de toneladas, no entanto, o valor da produção aumentou 
em 330% em comparação com o ano de 2007. 

A produção mineral paraense é altamente concentrada e, com base nos dados de 2008, somente quatro minerais são responsáveis por 93% do 
valor dessa produção, a saber: 

Minério de ferro: o valor da produção foi de USD 3,573 bilhões e correspondeu a 58% do valor da produção mineral paraense; 
Cobre: o valor da produção foi de USD 782 milhões, 12,8% do valor da produção mineral paraense 
Bauxita: o valor da produção de USD 725 milhões correspondeu a 11,9% do valor da produção mineral paraense e 
Manganês: valor da produção USD 625 milhões, o que correspondeu a 10,2% do valor da produção mineral paraense. 
A produção mineral paraense destina-se principalmente ao mercado externo. A participação das exportações nas vendas totais oscila entre 

95% (caulim em 2006) e 83% (manganês em 2006). A bauxita constitui uma exceção nesse quadro, a sua produção é responsável principalmente 
pelo abastecimento das refinarias de alumina no Estado do Pará e no Estado do Maranhão. 

10.2.4.1 Minério de Ferro
A Vale é a única empresa que extrai minérios de ferro no Pará. A sua produção está em ascensão constante e atingiu em 2007 o valor de 92 

milhões de toneladas. A quantidade vendida foi de 81 milhões de toneladas. A venda foi quase exclusivamente para o exterior (71 milhões de tone-
ladas), uma pequena parte teve como destino as usinas de ferro-gusa instaladas ao redor da ferrovia Carajás – Itaqui. 

64  Tendo como base uma taxa de câmbio de 1 USD = 1,84 Real, o valor da produção corresponde a USD 5,9 bilhões 
65  Corresponde a USD 4,9 bilhões.
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Gráfico 101: Minérios de Ferro. Pará. Produção e Valor de Venda. 2001-2007 [em mil R$, em mil t]

  Fonte: Cálculo próprio a partir de dados de Brasil / MME / DNPM (2008) 
  e Brasil / MME / DNPM – Anuário Mineral Brasileiro (2002-2006)

Gráfico 102: Minérios de Ferro. Preço unitário. 2001-2007 [em mil R$ / mil t]
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  Fonte: Cálculo próprio a partir de dados de Brasil / MME / DNPM (2008) 
  e Brasil / MME / DNPM – Anuário Mineral Brasileiro (2002-2006)

10.2.4.2 Cobre
A extração do minério de cobre iniciou no Pará no ano de 2004 com a entrada em operação da mina de Sossego da Vale. Outro fornecedor de 

cobre é a mineração Serabi onde o minério é extraído junto com o ouro. A produção paraense corresponde a 91% da produção nacional de cobre (482 
mil t em 2007). 

O preço unitário da produção vendida mostra um padrão bem distinto para os anos 2004/2005 e 2006/2007. Os preços do biênio 2004/2005 
eram o dobro dos preços alcançados no biênio de 2006/2007. Esse comportamento não encontra explicação pela dinâmica do mercado mundial, 
onde houve uma alta do preço no ano de 2006.
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Gráfico 103: Cobre. Produção e valor de venda 2004-2007 [mil t, mil R$]

  Fonte: Cálculo próprio a partir de dados de Brasil / MME / DNPM (2008) 
  e Brasil / MME / DNPM – Anuário Mineral Brasileiro (2002-2006)

Gráfico 104: Cobre. Preço unitário. Pará 2004-2007 [mil R$ / mil t]

  Fonte: Cálculo próprio a partir de dados de Brasil / MME / DNPM (2008) 
  e Brasil / MME / DNPM – Anuário Mineral Brasileiro (2002-2006)

10.2.4.3 Bauxita
O Pará possui duas minas de bauxita em atividade. A mina da Mineração Rio Norte no município de Oriximiná é responsável por 90% da produ-

ção paraense. A mina da Vale em Paragominas contribui para o restante da produção. A maior parte da bauxita paraense (15 milhões de toneladas) é 
destinada ao mercado nacional para a produção de alumina (Alunorte no Pará, Alumar no Maranhão). O restante da produção é exportado. 

O preço da bauxita que se manteve estável durante os primeiros anos da década aumentou consideravelmente em 2007 (+ 27%). Esse fato 
esclarece o aumento do valor da venda da bauxita paraense, apesar de não haver aumento da venda da produção. 
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Gráfico 105: Bauxita - produção e valor da venda - Pará - 2001-2007 [em mil toneladas, em mil R$]

  Fonte: Cálculo próprio a partir de dados de Brasil / MME / DNPM (2008) 
  e Brasil / MME / DNPM – Anuário Mineral Brasileiro (2002-2006)

Gráfico 106: Bauxita - Preço unitário - Pará 2001-2007 [em mil R$ / mil t]

  Fonte: Cálculo próprio a partir de dados de Brasil / MME / DNPM (2008) 
  e Brasil / MME / DNPM – Anuário Mineral Brasileiro (2002-2006)

10.2.4.4 Manganês
A produção paraense de manganês oriundo das minas da Vale e da Buritirama atingiu em 2007 o valor de 1,1 milhões de toneladas. Esse valor 

representa 80% da produção brasileira de manganês (1,3 milhões de toneladas). A redução da produção em relação ao ano anterior se deve ao fato 
que a Vale reestruturou a sua mina e deu preferência ao transporte de minério de ferro em detrimento do escoamento do manganês. 
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Gráfico 107: Manganês. Produção e Valor de Venda. 2001-2007 [em mil t, em mil R$]

  Fonte: Cálculo próprio a partir de dados de Brasil / MME / DNPM (2008) 
  ‘e Brasil / MME / DNPM – Anuário Mineral Brasileiro (2002-2006)

O preço unitário do manganês vendido mostra uma tendência ascendente nos últimos anos atingindo o valor de R$195 por tonelada de miné-
rio. Em relação ao ano de 2001 isso representa um aumento de 50%.66. A única exceção é o ano de 2006.

Gráfico 108: Manganês. Preço unitário 2001-2007 [em mil R$ / mil t]

  Fonte: Cálculo próprio a partir de dados de Brasil / MME / DNPM (2008) 
  e Brasil / MME / DNPM – Anuário Mineral Brasileiro (2002-2006)

10.2.4.5 Caulim
A produção paraense de caulim corresponde a dois terços da produção brasileira. São duas as empresas que produzem esse mineral: a Imerys 

Rio Capim (60%) e a Pará Pigmentos (40%). O aumento da produção entre 2001 e 2007 foi de 110%. 

66  Os dados referentes ao ano de 2006 mostram uma queda muito grande do preço unitário. Sem explicação aparente para esse fenômeno não podemos excluir uma falha no dado fornecido pelo DNPM (Informe Mineral 
Pará 2008/2007).
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Gráfico 109: Caulim. Produção e valor de venda. 2001-2007 [em mil t, em mil R$]

  Fonte: Cálculo próprio a partir de dados de Brasil / MME / DNPM (2008) 
  e Brasil / MME / DNPM – Anuário Mineral Brasileiro (2002-2006)

Gráfico 110: Caulim. Preço unitário 2001-2007 [em mil R$ / mil t]

  Fonte: Cálculo próprio a partir de dados de Brasil / MME / DNPM (2008) 
  e Brasil / MME / DNPM – Anuário Mineral Brasileiro (2002-2006)

10.2.4.6 Ouro
A produção de ouro em 2007 foi de 4,4 toneladas. Esse valor representa somente 40% da produção de 2001. Nesse ano a mina de Igarapé Bahia 

da Vale ainda estava em atividade. A produção industrial de ouro se restringe hoje a mina da Serabi no município de Itaituba, produzindo cerca de 
900kg por ano. Os baixos valores de produção para os anos de 2003 e 2004 se explicam pelo fato que o DNPM não considerou nos dados do Anuário 
a produção garimpeira que circula em torno de 4 toneladas ano. 

O preço unitário alcançado na venda do produto acompanhou a tendência do mercado internacional onde o preço do metal teve forte aumento.
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Gráfico 111: Ouro. Produção e valor de venda. 2001 - 2007 [em kg, em mil R$]

  Fonte: Cálculo próprio a partir de dados de Brasil / MME / DNPM (2008) 
  e Brasil / MME / DNPM – Anuário Mineral Brasileiro (2002-2006)

Gráfico 112: Ouro. Valor unitário da venda [em mil R$ / kg]

  Fonte: Cálculo próprio a partir de dados de Brasil / MME / DNPM (2008) 
  e Brasil / MME / DNPM – Anuário Mineral Brasileiro (2002-2006)

10.3 Retorno Social e Financeiro da Mineração
10.3.1 Empregos
Em final de maio de 2008 o setor extrativo mineral empregou no Pará 9.826 pessoas. No período entre 2000 e 2008 o número de empregos 

formais nesse setor mais do que duplicou. A geração de novos postos de emprego acelerou-se a partir do ano de 2004. Nesse ano o número de em-
pregos aumentou em 10% em relação ao ano anterior. O maior incremento observou-se no ano de 2006, onde o número de empregos cresceu em 
30% em relação ao ano anterior. 

A oferta dos postos de trabalho no setor extrativo mineral fica concentrada em alguns municípios. Além de Parauapebas que reúne a maior 
oferta de postos de trabalho (5.138), os municípios de Oriximiná (1.317), Barcarena (453), Almeirin (320) e Marabá (198) se destacam na oferta de 
empregos nesse setor. 
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Gráfico 113: Empregos formais no setor extrativo mineral 2000 – 2008 [em 01 de janeiro]

                Fonte: Brasil / Ministério de Trabalho e Emprego. Cálculos próprios.

A indústria de transformação de bens minerais acompanhou a tendência de crescimento, no entanto, não alcançou os mesmo níveis do setor 
extrativo. 

A indústria de transformação de produtos minerais não metálicos empregou em final de maio de 2008 no Estado do Pará 6.862 pessoas, isso 
representa um aumento de 70% em relação ao início do ano de 2000. Os anos com as maiores taxas de crescimento foram 2004 (+10%), 2006 
(+11%) e 2007 (+12%). 

A indústria metalúrgica do Pará ofereceu no final de maio de 2008 um total de 9.960 empregos. Isso representa um aumento de 45% em 
relação ao início do ano de 2000. As taxas de crescimento dos postos de trabalho nesse sub-setor não foram tão expressivas, com exceção do ano de 
2004, que trouxe um aumento de 10% dos empregos em relação ao ano anterior. 

Gráfico 114: Empregos formais. Indústria de Transformação - Indústria de produtos minerais não-metálicos. 2000-2008 [em 01 de janeiro]

                Fonte: Brasil / Ministério de Trabalho e Emprego. Cálculos próprios.
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Gráfico 115: Empregos formais. Indústria de Transformação - Indústria metalúrgica. 2000-2008 [em 01 de janeiro]

         Fonte: Brasil / Ministério de Trabalho e Emprego. Cálculos próprios.

10.3.2 Contribuições financeiras - royalties
A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos é devida por quem exerce atividade de mineração em decorrência da exploração ou 

extração de recursos minerais. Foi estabelecida pela Constituição de 1988 e segundo seu Art. 20, § 1o, é devida aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios, e aos órgãos da administração da União, como contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos 
territórios. Compete ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, segundo a Lei nº 8.876/94, art. 3º - inciso IX baixar normas e exercer 
fiscalização sobre a arrecadação da Compensação. 

A Compensação Financeira é cobrada de empreendimentos que exploram recursos minerais, entendendo-se como exploração a retirada de 
substâncias minerais da jazida, mina, salina ou outro depósito mineral, para fins de aproveitamento econômico. A saída por venda do produto mine-
ral das áreas da jazida, mina, salina ou outros depósitos minerais, e, ainda, a utilização, a transformação industrial do produto mineral ou mesmo o 
seu consumo por parte do minerador, geram a compensação. Sendo assim, são aplicadas alíquotas para o cálculo da CFEM aplicadas de acordo com a 
substância mineral sobre o valor líquido obtido por ocasião da venda do produto mineral, ficando assim estabelecida: Aplica-se a alíquota de 3% para 
o minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio, de 2% para ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias, de 0,2% para pedras preciosas, 
pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres e de 1% para ouro.

Segundo a distribuição dos recursos obtidos com o pagamento da CFEM, o município produtor fica com a maior parte (65% do total), o Estado 
de onde for extraída a substância recebe 23% do total e a União 12% (DNPM, IBAMA, MCT). 

O valor total da CFEM distribuído para os municípios paraense em 2007 foi de R$ 96,6 milhões. Em relação ao ano de 2003 esse valor representa 
um aumento de 95%. Embora em 2007 51 municípios receberam repasses financeiros da CFEM, a quase totalidade de recursos vai para aqueles mu-
nicípios onde estão localizadas as minas de grande porte. A Tabela mostra que seis municípios recebem em torno de 99% dos recursos distribuídos 
para os municípios paraenses. No conjunto desses municípios, Parauapebas e Canaã dos Carajás são os que têm os maiores aumentos dos repasses 
nos últimos cinco anos.
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Gráfico 116: CFEM - valor distribuído para os municípios paraenses 2003 - 2007 [em R$]

                   Fonte: Brasil / MME / DNPM

Tabela 94: Transferência de CFEM 2003-2007 [em R$]

Fonte: Cálculo próprio com dados do Brasil / MME / DNPM

10.4 Os Principais Empreendimentos da Produção Mineral
10.4.1 As principais minas em atividade
10.4.1.1 Bauxita - Mineração Rio do Norte - Oriximiná
O empreendimento iniciou em 1974 como joint-venture entre a Alcan e vários produtores de alumínio. A Alcan tinha descoberta as jazidas 

de bauxita no município de Oriximiná na segunda metade dos anos 60, e já tinha feito uma tentativa de iniciar sozinha a exploração. A composição 
acionária no projeto é de Vale (40%), BHP Billiton Metais (14,8%), Alcan (12%), CBA Votorantim (10%). Alcoa Brasil (8,58%), Alcoa World Alumina 
(5%), Norsk Hydro (5%) e Abalco (4,62%). O projeto iniciou em 1976 e em 1979 foi realizado o primeiro embarque. 

O volume das reservas de minério fica em terno de 700 Mt distribuído em três municípios (Oriximiná, Terra Alta e Faro). A capacidade inicial de 
produção foi de 3,3 Mt / ano. No entanto houve várias expansões (1984: 5 Mt/a, 1988: 6,5 Mt/a, 1990: 8 Mt/a. 1996 10Mt/a, 1998: 11 Mt/a) e, desde 
2003, a capacidade produtiva é de 16 Mt / ano. 

A produção beneficiada no ano de 2007 foi de 18,06 Mt, sendo que a quantidade de minério vendida foi de 17,88 Mt gerando uma venda de 
994,4 milhões de reais. Em relação ao ano anterior isso significa um aumento do volume da venda em 4,7% e um aumento do valor da venda em 
10,6%.

Tabela 95: MRN - Receita de venda, lucro líquido, EBITDA 2007-2003 [em milhões de USD]

Fonte: MRN. Relatório Financeiro 2007. 
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A maior parte da produção (68,8%) destina-se a consumo interno nas refinarias de Alunorte em Barcarena (PA) e Alumar em São Luis (MA). A 
parte exportada tem como mercado final a Europa (9,2%), a Canadá (9,8%) e os EUA (12,2%). 

Os investimentos em 2007 (78,9 milhões de R$) tinham como objetivo principal a manutenção da estrutura existente. Para o ano de 2009 está 
programada a abertura de novas minas a fim de poder manter a escala de produção de 18 Mt/a. A empresa emprega no município cerca de 3.400 
pessoas, sendo que a maior parte deles (cerca de 2.000) é contratado através de empresas terceirizadas. 

A empresa desenvolve uma série de ações de responsabilidade social corporativa, sobretudo visando melhorar as condições de saúde da popu-
lação, e enfocando ações na área de educação e geração de emprego e renda. 

10.4.1.2 Bauxita – CVRD - Paragominas 
A mina de bauxita de Paragominas operada pela Vale, entrou em operação em abril de 2007, após um investimento de USD 427 milhões. A ca-

pacidade de produção inicial prevista é de 5,4 Mt/a. A produção de 2007 foi de 1,85 Mt. A produção da mina destina-se para a Alunorte em Barcarena. 
O transporte do minério até a refinaria é feito através de um mineroduto de 244 km de extensão. 

A Vale tem planos para mais duas fases de expansão da mina. A fase II, que prevê investimentos de USD 196 milhões visa a ampliação da ca-
pacidade de produção em mais 4,5 Mt. Na terceira fase de expansão, a custo de USD 416 milhões está prevista a ampliação da capacidade produtiva 
em mais 4,95 Mt. 

Enquanto a produção da fase I e II é destinada para suprir o aumento da demanda devido a expansão da Alunorte, os investimentos da fase III 
estão pensados para garantir matéria-prima para a nova refinaria de alumínio que a Vale está projetando para Baracarena (ABC).

10.4.1.3 Caulim – CVRD / Pará Pigmentos – Ipixunas
A mina de caulim da Pará Pigmentos fica distante 72 km de Paragominas dentro do município de Ipixuna. Ela entrou em operação em 1996. A 

lavra a céu aberto é feita em bancadas. A profundidade da camada do minério é de aproximadamente 22 metros. O rejeito é usado para o refill das 
cavas já lavradas. O minério é transportado através de um mineroduto de 180km de extensão até a usina de beneficiamento em Barcarena. A mina 
emprega 320 pessoas (dados de 2006). 

10.4.1.4 Caulim – Imerys – Ipixuna 
A empresa Rio Capim Caulim – RCC iniciou as suas atividades de extração e beneficiamento de caulim em 1996. Em 1999 a Imerys assumiu o 

controle da empresa. As minas estão localizadas no município de Ipixuna do Pará. O minério é transportado em forma de polpa por um mineroduto 
de 158 km até a usina de beneficiamento em Barcarena. 

A produção beneficiada em 2008 foi de 940.912 t. A capacidade de produção da empresa está em fase de ampliação dos atuais 1,1 Mt para 1,6 
Mt para final de 2008. Isso vai torná-la a maior unidade de produção de caulim do mundo. O empreendimento incorpora investimentos na ordem de 
USD 400 milhões.

A produção, que é embarcada através de um porto próprio da empresa, destina-se quase exclusivamente para o mercado externo, sendo os 
principais países compradores a Bélgica (39%), Japão (18%), EUA (11%), Países Baixos (10%) e Itália (7%). O valor da venda em 2007 foi de R$ 
271.307.221,32. 

10.4.1.5 Ferro – CVRD – Parauapebas (Carajás) – Serra Norte
A mina de ferro do complexo Serra Norte em Carajás iniciou a sua produção em 1984. Atualmente, tem 18 frentes de lavra em operação 

distribuídas em cinco cavas. A relação minério / estéril é de 1 / 1,17 (dados para 2007). O alto teor do minério faz com que não há necessidade de 
um processo de concentração. Durante o beneficiamento o minério passa por operações de britagem, peneiramento, ciclonagem, desaquamento, 
ciclonagem, moagem e filtragem. 

A mina possui seis barragens de contenção, sendo quatro para sedimentos, uma para a regularização do fluxo de água e uma para o rejeito do minério. 

10.4.1.6 Cobre – CVRD – Canaã dos Carajás – Sossego
O depósito de cobre que originou a mina de Sossego foi descoberto em 1997. O depósito composto pelos corpos Sossego e Sequeirinho dispõe 

de um reserva provável de 244 Mt de minério de cobre. O projeto da mina iniciou em 2002, e ela entrou em operação em 2004. O custo do projeto67 
foi de USD 413 milhões, fora disso houve investimentos em treinamento de mão-de-obra (R$ 12 milhões) e investimentos sociais diversos68 (R$ 39 
milhões). O processo de beneficiamento consiste na produção de concentrado de cobre e ouro. A usina de beneficiamento de minério foi projetada 
para uma produção de 467 kt de concentrado de cobre, que equivale a 140 kt de cobre. 

67  Conforme informações da empresa, o custo de implementação do projeto estimado em USD 2.500 [por tonelada de cobre produzido por ano] é o mais baixo até então alcançado no mundo. A média mundial é de 3.800 
USD para minas novas e 800-900 USD em projetos de expansão. Embora o custo real foi mais alto (cerca de 2.950 USD por tonelada) que o previsto, ele ficou bem abaixo da média mundial.

68  Investimento social no entendimento da CVRD é aquele cujo uso ou serviço não é exclusivamente para os fins produtivos da empresa., por exemplo, o asfaltamento de uma estrada que dá acesso para a mina, mas que em 
grande parte serve de transporte dentro do município. 
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Em 2008 iniciou a construção de da Usina Hidrometalúrgica de Carajás (UHC), que vai transformar o concentrado de cobre da mina em placas 
metálicas de cobre. A planta industrial vai funcionar com uma capacidade anual de 10 kt de placas de cobre por um período de teste de 21 meses para 
averiguar a viabilidade da tecnologia. Os resultados do teste da planta são de importância estratégica para a CVRD, já que vão indicar a possibilidade 
de beneficiar outros depósitos de cobre sulfetado. 

10.4.1.7 Manganês – Buritirama – Marabá
O depósito que deu origem a mina foi descoberto em 1966 pela Cia. Meridional de Mineração, uma subsidiária da US Steel. O tamanho da 

reserva é de 18,4 Mt. A relação minério / estéril é de 0,3 / 1,0. A mina iniciou a sua produção em 1994. Ela está distante de Marabá 135 km, onde a 
empresa mantém um pátio de estocagem. A comercialização do minério é feita através do porto de Vila do Conde em Barcarena (PA). Todo o trans-
porte é rodoviário. 

Conforme dados da empresa a usina de beneficiamento tem uma capacidade para processar 2 milhões de toneladas de minério, transformando 
os em granulado (lump ore) (825.000 t/a) e minério fino (sinter feed) (657.000 t/a). No entanto a licença de operação se refere a uma usina com 
capacidade de processamento anual de 900.000 toneladas de minério. A produção atual fica muito abaixo dessa capacidade instalada. Em 2007 
foram beneficiadas 157.490 toneladas de minérios, e a venda alcançou 415.627 toneladas gerando uma receita de R$ 89.522.381,03. A maior parte 
do minério tem como destino final o mercado interno (61%), enquanto 39% tem como mercado o exterior (Europa e Ásia). 

10.4.1.8 Manganês – Rio Doce Manganês (RDM) / CVRD – Parauapebas (Carajás)
A mina iniciou a sua operação em 1985 com uma produção inicial de 200kt. Atualmente a usina de beneficiamento tem uma capacidade ope-

racional de 2,35 Mt de minério por ano. O tratamento do minério consiste na britagem, moagem e classificação resultando em três tipos de minérios 
para a venda: granulado (granulometria entre 75 e 35 mm), médio granulado (35 – 9 mm) e sinter feed (9 – 0,15 mm). Em 2006 a produção da 
mina foi de 1,69 Mt e em 2007 houve uma redução para 0,94 Mt. A venda do minério destina – se em partes iguais para o mercado interno e para a 
exportação. O empreendimento gera 650 postos de trabalho.

10.4.2 As minas em fase de implementação
10.4.2.1 Bauxita – ALCOA – Juruti
O projeto Juruti da ALCOA é o maior projeto de mineração em implementação que não pertence ao CVRD. O projeto é composto por uma mina, 

unidade de beneficiamento e um porto de embarque do minério. A mina está localizada 55 km da sede do município Juruti, e o porto fica ao lado da 
sede municipal. Os custos previstos para o projeto são em torno de USD 550 milhões. A reserva da mina é de 700 Mt, e a planta de beneficiamento 
está projetada para processar 2,6 Mt /a. A produção será destinada na sua totalidade para a refinaria da Alumar em São Luis (MA), da qual a Alcoa 
tem uma participação acionária. 

O projeto Juruti foi o primeiro no Estado do Pará, onde a Secretaria de Meio Ambiente exigiu uma compensação ambiental conforme prevista 
na lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUCC), nº 9.985, de julho de 2000. O valor acertado com a empresa foi de R$ 
25 milhões, que representa 1,57% do valor do investimento.

10.4.2.2 Níquel – CVRD – Parauapebas (Carajás) – Vermelho
O depósito do vermelho foi descoberto em 1974 e a estimativa da reserva é de 290 Mt de níquel. Devido aos problemas técnicos de processa-

mento do minério a CVRD não deu muito importância para o depósito. No entanto, uma mudança na forma do processamento do minério (o processo 
pirometalúrgico foi substituído por um processo hidrometalurgico) feita a partir de 2000 está mostrando a viabilidade técnica e econômica do proje-
to. A previsão para o início do projeto é o ano de 2012, e o investimento total do projeto é estimado em USD 1,9 bilhões, visando uma produção anual 
de 46 kt de níquel metálico, 2,8 kt de cobalto metálico e 0,5 kt de cobre metálico. A previsão de vida útil da mina é de quarenta anos. 

10.4.2.3 Níquel – CVRD – Ourilandia – Onça / Puma
O depósito de níquel nas Serra da Onça e do Puma foi descoberto nos anos 70, no entanto somente entre 2002 e 2005 foi feita uma pesquisa 

mais detalhada com sondagem de mais de 171 km. A pesquisa foi feita pela Canico Ressource Group, que adquiriu os direitos da área da Minerasul 
(subsidiária da Inco), que tinha feito as primeiras pesquisas. O tamanho da reserva foi calculado em 110 Mt com um teor médio de níquel contido 
entre 1,6% e 2,4%. A mina será lavrada a céu aberto.

A unidade de beneficiamento do minério é projetada para uma produção de 52 kt/a de níquel contido em forma de ferro-níquel (FeNi) através 
de uma processo pirometalurgico. Nesse processo o minério passa por uma seqüência de britagem, secagem, calcinação, fabricação de FeNi, refino 
e produção de granulado. O investimento total previsto para o projeto é de USD 1,4 bilhões. A previsão é de geração de 1.200 empregos diretos, e de 
uma vida útil da mina de 36 anos. 

10.4.2.4 Cobre – CVRD – Marabá – Salobo
O deposito de cobre de Salobo é de 1.000 Mt de minério com um teor médio de 0,9% de cobre. A CVRD adquiriu o controle acionário da Salobo 

Metais da Anglo American em 2002. O beneficiamento do minério consiste na produção de um concentrado com teor de cobre entre 36% e 38%. O 
investimento previsto é de USD 855 milhões, para uma produção anual de 100 kt de cobre a partir do ano de 2010.
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11 - ATIVIDADE INDUSTRIAL E SERVIÇOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE) DO ESTADO DO PARÁ

Giovane Mota

11.1 Os Espaços Produtivos Implantados: analise setorial
11.1.1 Atividade Industrial
Em 2006, o setor da Indústria apresentou a maior taxa de crescimento de 10,17%, destacando-se por ter uma considerável participação de 

33,35% na formação do PIB paraense. O desempenho das Indústrias de transformação, Extrativa Mineral, Construção Civil e Serviços Industriais de 
Utilidades Pública – SIUP contribuíram para o crescimento positivo da economia. (Panorama da Economia Paraense – Ano 2006).

O SIUP com um incremento de 14,95%, decorrente do aumento da produção de energia, provocando o aumento no consumo de energia elé-
trica industrial, fornecida diretamente pela companhia geradora ELETRONORTE, apresentando expansão em sua produção de 19,69%, referente aos 
grandes projetos minerais.  A Indústria de Transformação cresceu 11,65% e as principais influências vieram dos setores de metalurgia básica 22,92%, 
alimentos e bebidas 18,04% e minerais não metálicos 7,66%. (Panorama da Economia Paraense – Ano 2006).

É importante destacar que os dados quantitativos disponibilizados estão consolidados até o ano de 2007 e que, portanto, não estão considera-
dos na análise a série 2008, momento em que se manifestou de forma bastante profunda a crise financeira e produtiva internacional. 

Mesmo que os dados produtivos do primeiro trimestre de 2008 apontem na direção da expansão da economia industrial, vale ressaltar que as 
informações apresentadas decorrem dos efeitos positivos do ano anterior, visto que é possível constatar que a grande inflexão se manifesta, efetiva-
mente, a partir de abril de 2008.

No entanto, é possível observar, claramente, a evolução positiva da produção industrial do Estado do Pará no período 2003-2007, apontando 
para o fato de que o desempenho do setor no período 2003-2006 obteve médias superiores as da produção nacional, com destaque para o ano de 
2006 com evolução percentual de 14,2% e taxas superiores a produção nacional na ordem de 11,4%.

Em 2007, a produção industrial avançou 2,7% no Pará, segundo as informações da PIM/IBGE. Apesar de ter crescido, o desempenho ficou bem 
abaixo do registrado em 2006, quando houve uma forte expansão de 14,2%, ocupando no ano de 2007 a 9ª taxa de crescimento dos Estados Brasilei-
ros pesquisados e, encontrando-se bem abaixo da média do Brasil, que foi de 6%. (Balanço Geral do Estado do exercício de 2007)

È importante frisar que, o desempenho da produção industrial do Estado do Pará se mantém superior a média nacional entre os anos de 2003 
e 2006, com taxas de diferença variável entre 0,7 a 11,4%, sendo que somente no ano de 2007, decorrência dos primeiros movimentos da crise 
produtiva mundial, que se manifesta a primeira grande queda, saltando de uma diferença positiva, em relação a média nacional, de 11,4 para uma 
diferença negativa de -3,3%. 

Considerando os primeiros três meses do ano de 2008, há uma forte recuperação da economia industrial paraense, que atinge o patamar de 
6,1%, aproximando substancialmente da média brasileira, cuja produção ficou em 6,3%, gerando uma diferença de -0,2%, indicando uma tendência 
de recuperação, conforme tabela 96 abaixo.

Note-se que o Setor Industrial Paraense, em 2007, obteve resultados pouco expressivos em relação ao ano de 2006. Das seis atividades indus-
triais do Estado do Pará que são pesquisadas pela PIM/IBGE, três segmentos, que corresponde a 50% das atividades industriais, apresentaram taxas 
negativas: 

             Fonte: IBGE/DPE/Coordenação da Indústria

TAXA DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO FISICA INDUSTRIAL 2003-2008
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• alimentar e bebidas (-13,43%);
• madeira (-5,69%);
• minerais-não-metálicos (-5,12%).
Os segmentos que registraram variações positivas foram: 
• extrativa (8,1%);
• metalurgia básica (3,59%);
• celulose, papel e produtos de papel (3,66%).
Estes setores foram os que garantiram, em grande parte, o crescimento da produção industrial. (Balanço Geral do Estado do exercício de 2007). 

O crescimento verificado na atividade da indústria extrativa mineral ocorreu em função da expansão da produção do minério de ferro 14,77%, bauxita 
3,13%, calcário 26,88% e o cobre 7,69%, apresentando uma evolução de 8,70%, no ano de 2006. A produção mineral voltada para o mercado externo 
vem crescendo no Estado; o ferro continua liderando no ranking das exportações. 

Na construção civil verificou-se um crescimento de 6,05%. O segmento encontra-se aquecido em função das condições favoráveis ao seu cresci-
mento, tais como a desoneração de importantes insumos usados na construção civil, bem como, a ampliação da oferta de crédito e mais facilidades para 
o financiamento das moradias, a continuidade da redução da taxa básica de juros e controle da inflação. (Balanço Geral do Estado do exercício de 2007)

Esse conjunto de fatores tem se refletido no aumento no número de empregos gerados pela construção civil no Estado no ano de 2006 em 
10,32%. (Ver tabela 97 abaixo)

Ver tabela abaixo sobre Produção física industrial do Estado do Pará por setores e tipologias industriais.

Participação (%) das Atividades - Setor Indústria - 2002-2006.

             Fonte: SEPOF/IBGE

Tabela 98: Produção física industrial do Estado do Pará por setores e tipologias industriais  (Ano Base 2003 (%) 

Fonte dos Dados: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física
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Observando a Tabela de Setores e Tipologias da Produção Industrial, podemos constatar que mesmo nos setores que apresentaram índices ne-
gativos como alimentos e bebidas (-13,43%); madeira (-5,69%) e minerais-não-metálicos (-5,12%), se observados em sua variação média anual ou 
na variação média do setor industrial, vamos encontrar sinais que corroboram a análise positiva do desempenho industrial no Estado, visto que pela 
média de desempenho do setor essas atividades apresentam respectivamente os seguintes índices: 10,17; -1,54; e, 3,77. Confirmando-se apenas a 
produção de madeira com índices negativos, comparando as médias de desempenho do setor.

Assim, podemos afirmar uma variação média crescente no desempenho industrial do Estado, tomando como base a variação existente entre os 
anos de 2002 e 2006, com índice de variação em 35%, conforme se verifica no gráfico 117 abaixo.

Fonte: IBGE, 2008

Para confirmar a análise acima é possível observar no site Notícias da Amazônia, publicado no dia 7 de abril de 2009 a seguinte manchete: 
Produção industrial do Pará cresce 0,9%, em que se lê: “Observando, no entanto, os últimos 12 meses, o Pará ainda mostra números positivos no 
setor industrial, chegando a 2,6% nesse período. Mas, os números também mostram que os efeitos da desestruturação ecônomica no mundo tem se 
aprofundado na indústria paraense. Um dos sinais é o comparativo do IBGE entre o primeiro bimestre deste ano e o último trimestre do ano passado. 
Outubro, novembro e dezembro de 2008 juntos representaram um decréscimo de 1,6%, enquanto que análise somando os resultados de janeiro e 
fevereiro esse percentual se agravou em 8,8%.”

E segue: “A pesquisa do IBGE, aferiu que, entre janeiro e fevereiro deste ano, a produção industrial cresceu em nove dos 14 lugares pesquisados. 
Os melhores resultados foram na Bahia, com 13,7%; no Espírito Santo, com 8,3%; em Minas Gerais, com 5,7%; no Paraná, com 5,7%; ena região Nor-
deste, com 4,1%. A média nacional do mês foi de 1,8%. Como o Pará, cuja taxa ficou em 0,9%, também apresentaram crescimento o Rio Grande do 
Sul (1,6%), o Ceará (0,8%) e São Paulo (0,5%). No período,  as  maiores  quedas  foram  em  Pernambuco (-5,6%)  e  Santa Catarina  (-4,6%)”. (http://
www.noticiasdaamazonia.com.br/8181-producao-industrial-do-para-cresce-09/).

Quando se observa a evolução da produção industrial do Estado distribuida por seções nota-se, na comparação entre os anos de 2005 e 2006, 
uma leve queda, próxima a estabilidade na grande maioria das seções produtivas, mas é possível visualizar taxas positivas e elevadas do crescimento 
donúmero de unidades em setores como: Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool, au-
mento de 100%; Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos, aumento de 20,35%; Fabricação de máquinas e equipamentos, 
crescimento de 122,98%; Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, crescimento de 185,71%; e, Fabricação de material eletrônico e de 
aparelhos e equipamentos de comunicações, 285,71%.

Observando a Tabela de Setores e Tipologias da Produção Industrial, podemos 
constatar que mesmo nos setores que apresentaram índices negativos como alimentos e 
bebidas (-13,43%); madeira (-5,69%) e minerais-não-metálicos (-5,12%), se observados 
em sua variação média anual ou na variação média do setor industrial, vamos encontrar 
sinais que corroboram a análise positiva do desempenho industrial no Estado, visto que 
pela média de desempenho do setor essas atividades apresentam respectivamente os 
seguintes índices: 10,17; -1,54; e, 3,77. Confirmando-se apenas a produção de madeira 
com índices negativos, comparando as médias de desempenho do setor.  

Assim, podemos afirmar uma variação média crescente no desempenho 
industrial do Estado, tomando como base a variação existente entre os anos de 2002 e 
2006, com índice de variação em 35%, conforme se verifica no gráfico 117 abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE, 2008 
 
 
 
 
 

Para confirmar a análise acima é possível observar no site Notícias da 
Amazônia, publicado no dia 7 de abril de 2009 a seguinte manchete: Produção 
industrial do Pará cresce 0,9%, em que se lê: “Observando, no entanto, os últimos 12 
meses, o Pará ainda mostra números positivos no setor industrial, chegando a 2,6% 
nesse período. Mas, os números também mostram que os efeitos da desestruturação 
ecônomica no mundo tem se aprofundado na indústria paraense. Um dos sinais é o 
comparativo do IBGE entre o primeiro bimestre deste ano e o último trimestre do ano 
passado. Outubro, novembro e dezembro de 2008 juntos representaram um decréscimo 
de 1,6%, enquanto que análise somando os resultados de janeiro e fevereiro esse 
percentual se agravou em 8,8%.”  

E segue: “A pesquisa do IBGE, aferiu que, entre janeiro e fevereiro deste ano, 
a produção industrial cresceu em nove dos 14 lugares pesquisados. Os melhores 
resultados foram na Bahia, com 13,7%; no Espírito Santo, com 8,3%; em Minas Gerais, 
com 5,7%; no Paraná, com 5,7%; ena região Nordeste, com 4,1%. A média nacional do 
mês foi de 1,8%. Como o Pará, cuja taxa ficou em 0,9%, também apresentaram 
crescimento o Rio Grande do Sul (1,6%), o Ceará (0,8%) e São Paulo (0,5%). No 
período,  as  maiores  quedas  foram  em  Pernambuco (-5,6%)  e  Santa Catarina  (-
4,6%)”. (http://www.noticiasdaamazonia.com.br/8181-producao- industrial-do-para-
cresce-09/). 
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Tabela 99: Número total de empresas por seções de atividade industrial no Estado do Pará entre 2000 e 2006.

Fonte: IBGE – Cadastro Central de Empresas

Essas informações confirmam a indústria de transformação como o setor que mais cresceu no estado, reforçando regiões e setores já estabeleci-
dos da economia industrial paraense. Mas, é importante observar que mesmo havendo um crescimento do número de unidades em seções definidas, 
tanto a indústria extrativa quanto a indústria de trnsformação sofreram quedas quando analisadas na totalidade, no caso da industria extrativa em 
2005 registrou 155 unidades contra 143 em 2006; já a indústria de tranformação registrou, em 2005, 6.246 unidades contra 6.134, em 2006.

11.2 Atividade de Serviços
No ano de 2006, o setor de serviços, apresentou expansão significativa, com crescimento de 5,80%. Entre seus segmentos mais importantes, 

os que apresentaram maior crescimento foram: 
• Intermediação financeira 13,94%;
• Serviços prestados às empresas 9,05%;
• Comércio 8,79%;
• Alojamento e alimentação 8,66%.
Com o melhor desempenho do setor “serviços” em 2006, os serviços financeiros evidenciam-se com variação positiva resultante do crescimento 

das operações bancárias e o aumento da participação dos seguros privados.
A expansão dos serviços prestados às empresas obteve resultados positivos nas atividades que compõe este setor. As atividades como serviços 

técnico-profissionais que utilizam serviços de arquitetura e engenharia e o crescimento de serviços de vigilância e segurança privada, atividades 
jurídicas, de contabilidade e de auditorias, todas refletindo um bom desempenho na atividade.
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O comércio se destaca com crescimento de 8,79%. Entre os principais fatores que contribuíram em 2006, ressaltam-se a estabilidade de preços 
na economia nacional/estadual, a expansão da oferta de crédito e a relativa queda na taxa básica de juros. As conjunções destes fatores impulsiona-
ram o volume de vendas. (Relatório do Panorama do PIB do Estado – 2006).

As demais atividades do setor de serviços obtiveram os seguintes crescimentos: 
• serviços prestados às famílias 6,04%;
• transportes e correio 5,32%;
• administração pública 4,82%;
• atividades imobiliárias e aluguéis 2,88%;
• saúde e educação 0,72%;
• serviços domésticos com decréscimo (1,31%).

Tabela 101: Número total de empresas por setores e seções de atividade  serviços no Estado do Pará entre 2000 e 2006.

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas
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A análise detalhada da evolução da atividade de serviços verifica-se um aumento do número de unidades na maioria dos setores da atividade, 
entre os anos de 2005 e 2006, das quais é possível destacar o setor de construção (2.087 para 2.158 unidades); Comércio, reparação de veículos 
automotores, objetos pessoais e domésticos (36.898 para 37.538); setor de educação (1.780 para 1.952); setor de transporte, armazenagem e comu-
nicação (2.178 para 2.213) e, o setor de outros serviços coletivos e pessoais (9.329 para 9.811).

Vale notar que mesmo em setores que apresentaram quedas é possivel verificar seções que apresentaram aumentos importantes, como no 
caso Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores ou operadores e de objetos pessoais e domésticos (471 para 479); atividades 
imobiliárias (1.075 para 1.102).

O setor de serviços vem refletindo o processo de inversão produtiva registrado em escala nacional, o que fica mais acentuado e evidente se 
considerarmos o momento de crise da estrutura produtiva.

11.3 Diagnóstico Preliminar
Alguns pontos precisam ser destacados, decorrentes do processo de observação em campo de algumas das realidades municipais nas regiões 

de integração. Situações decorrentes de entraves na organização, gestão ou planejamento das ações do Estado, quanto ao desenvolvimento das 
infraestruturas de produção e circulação, bem como situações decorrentes da ausência de uma diretriz de governo sobre os rumos da economia 
paraense. Entre eles podemos observar:

•  Não há integração das cadeias produtivas
•  Não há continuidade das políticas públicas
•  O empreendedorismo é realizado sem uma diretriz que oriente os investimentos com capacidade real de respostas produtivas
•  Sistema de vias de circulação dificulta escoamento da produção
•  A grande produção incorpora as vias de acesso às principais saídas, enquanto a produção familiar fica incrustrada nos ramais de maior difi-

culdade
•  As “cidades-pólo” acabam criando uma ‘polarização concentradora’, desviando a intenção da dinamização do entorno e criando enclaves de 

concentração de serviços e distribuição
•  A densidade técnica, principalmente informação, circulação e serviços nas áreas de consolidação, ainda é baixa e não garante uma articulação 

plena do território
•  A desarticulação e a decorrente falta de sincronia entre os diferente orgãos gestores do governo na efetivação e implementação das políticas 

e ações públicas
É importante notar que apesar de haver uma média positiva de desempenho produtivo do Estado do Pará, no período verificado, isso se deve 

muito mais a capacidade de resposta efetiva e pontual de cada unidade regional do que uma articulação produtiva das políticas de governo. As ob-
servações em campo permitem inferir que os implementos governamentais e políticas públicas quando realizados de forma sistemática e regular são 
capazes de gerar respostas efetivas e duradouras, capazes de gerar novas demandas produtivas e dinamizar o desenvolvimento regional.
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12 - INFRAESTRUTURA ECONÔMICA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE) DO ESTADO DO PARÁ

Mário Vasconcelos

12.1 Introdução 
O conceito de infra-estrutura econômica adotado neste estudo corresponde ao capital social fixo ou capital público que cria um entorno fa-

vorável à produtividade econômica e ao desenvolvimento de uma determinada região. Parte-se da premissa que o entorno é um dos elementos 
determinantes do nível de produtividade e desenvolvimento local e regional. Como existem diferenças de níveis do entorno das diversas regiões do 
estado, estes influenciam nas características de densidades espaciais (aglomeração, urbanização) e são um dos fatores que explicam os níveis de 
desenvolvimento dos setores produtivos e da sociedade local/regional como um todo. Isto porque a infra-estrutura, por intermédio de certos serviços 
públicos, também é um bem final já que tem influência direta no bem-estar e qualidade de vida das pessoas.   Dentre os núcleos de infra-estrutura 
estão: transporte, energia e comunicação que serão tratados ao longo deste capítulo.

12.2 Considerações históricas que configuram a infra-estrutura econômica regional
Compreender a infra-estrutura econômica do estado do Pará requer que se retome, ainda que em breve, parte da discussão sobre as políticas 

federais dirigidas no século passado para a região amazônica. Estas políticas tiveram papel decisivo na modelagem da estrutura econômica e nas 
dinâmicas sociais atualmente presentes no estado. Trata-se de uma incursão que necessariamente remonta do período da produção gomífera em 
termos regionais. Entretanto, o marco mais relevante destas ações federais encontra-se nos anos 40 do século XX, momento em que se formou o mo-
derno aparelho do Estado brasileiro e a implantação da proposta de desenvolvimento nacional autônomo alicerçado no intervencionismo do Estado 
brasileiro na economia nacional e regional implantado pelo governo do presidente Getúlio Vargas. 

12.2.1 Do período colonial à decadência do ciclo da borracha: infra-estrutura de transporte baseada nas águas e ferrovias
A infra-estrutura de transporte do Pará do período colonial até a década de 1940 está vinculada às estratégias portuguesas de controle ter-

ritorial do espaço na Amazônia e dos períodos econômicos das drogas do sertão, caucho, castanha do Pará e, particularmente do ciclo da borracha. 
Nos séculos XVIII, XIX e primeira metade do século XX, os rios desempenharam papel fundamental como vias de penetração e circulação de pessoas 
e mercadorias. Ao longo dos rios e seus afluentes se estabeleceram núcleos populacionais que hoje se constituem de importância histórica para o 
Estado. Esses são os casos do rio Amazonas e Tapajós e os núcleos populacionais que conformam os municípios de Santarém e Almerim; rio Trombetas 
e os municípios de Oriximiná e Óbidos; rio Tocantins e os municípios de Cametá e Abaetetuba e rio Xingu e os municípios de Altamira e Porto de Moz. 

No contexto do período áureo da economia da borracha (1880 – 1912), as mudanças econômicas, demográficas, de urbanização e infra-
-estruturais foram marcantes na região. A literatura existente sobre tal período é recorrente em afirmar que as primeiras obras de infra-estrutura de 
relevância realizadas em Belém e Manaus aconteceram justamente durante 1880 e 1912. A inauguração de energia elétrica a consumidores privados 
e o serviço público de iluminação em Belém, por exemplo, ocorreram em 1851 e 1896, respectivamente, por meio da criação da Companhia Luz 
Elétrica Paraense (BORGES, 2007).  

No momento histórico de declínio da produção da borracha, registra-se uma tentativa de planejamento federal da economia regional a partir 
de um plano de defesa dessa estrutura econômica - o ‘Plano de Defesa da Borracha’. Neste plano, o governo brasileiro destinou ações e recursos espe-
cíficos para reerguer a economia da borracha que tinha como um dos seus entraves o alto custo de transporte entre os mercados produtor e consumi-
dor. Como parte do plano, o governo passou inclusive a oferecer bonificações financeiras a quem edificasse instalações portuárias e estradas de ferro, 
dentre outras obras, que tornasse o produto regional mais competitivo. No entanto, por motivos outros que foram além dos aspectos estruturais, o 
plano do governo brasileiro não obteve sucesso e acabou por findar em 1914 sem resultados efetivos.

Em confluência com a conjuntura internacional de demanda crescente por borracha, em especial do mercado americano, instalou-se em 1927 
na Amazônia, mais especificamente em terras pertencentes aos municípios de Itaituba e Aveiro, ao sul de Santarém, na margem direita do rio Tapa-
jós, situada entre os rios Cupary e Tapacura, a Companhia Ford Industrial do Brasil. O estabelecimento dessa Companhia na área concedida pelo gover-
no do Pará, que passou a ser conhecida como Fordlândia, propiciou a formação de uma infra-estrutura que modificou a paisagem existente na região. 
Em 1934, a empresa negociou com o governo do Pará a cessão de uma outra área mais favorável a agricultura e ao sistema de plantation em Belterra. 

No acordo realizado entre a Companhia e o governo do estado do Pará, a empresa tinha que estabelecer nas áreas concedidas pelo estado do 
Pará (a) estradas de ferro, linhas de navegação e transporte terrestre, aéreo e fluvial, e (b) estabelecimentos bancários, escolas, hospitais, docas, 
armazéns, cais e depósitos de mercadorias (Costa, 1993). Assim, a história dos investimentos da companhia tem dois períodos e lugares marcantes. 
De 1928 a 1934 em Fordlândia e de 1935 a 1940 em Belterra. Em ambos locais, os investimentos de infra-estrutura se fizeram nas áreas de energia 
elétrica, comunicações, transporte e infra-estrutura portuária, saúde, educação, habitação lazer e pesquisa tecnológica (COSTA, 1993). Por várias ra-
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zões, dentre os quais o fracasso do plantio, em 1945 a Companhia encerrou suas atividades no Brasil e as áreas concedidas pelo governo – Fordlândia 
e Belterra - foram devolvidas ao Estado do Pará. 

Destaque-se, porém, que em decorrência de desdobramentos da segunda guerra mundial em relação ao mercado mundial da borracha, al-
gumas ações por parte do governo federal foram retomadas ao longo da década de 1940 como forma de revigorar a economia da borracha. Essas 
ações denominadas como ‘Batalha da Borracha’ durou até 1947 e seus resultados bastante modestos. Entretanto, a Batalha da Borracha enquanto 
política federal para Amazônia não alterou a organização do espaço regional que tinha como uma das características principais o papel fundamental 
desempenhado pelos rios como únicas vias de transporte intra-regional. Merece nota, porém, a existência de duas ferrovias – a Estrada de Ferro 
Belém-Bragança e a Estrada de Ferro Tocantins – e uma rodovia que interligava Belém a Santa Isabel. As outras estradas existentes encontravam-se, 
segundo Mendes (1971, pág. 33) em “estado precaríssimo”. 

Inaugurada em 1884 com o trecho Belém–Benevides, a Estrada de Ferro Belém-Bragança ligou Belém à Bragança entre os anos de 1908 
e 1965. Esta ferrovia foi responsável pela formação de um número significativo de núcleos populacionais que conformaram a denominada Zona 
Bragantina que, em 1970, compreendia 17 municípios com um conjunto de 41 distritos (IDESP, 1970). Tal conformação e denominação se deram 
justamente em função dos núcleos populacionais que se formaram a partir da migração provocada pela construção da antiga Estrada de Ferro de 
Bragança e pelo período de produção da borracha. Uma das conseqüências desse processo foi o incremento de diversos tipos de produção agrícola. 
Vários núcleos populacionais que compunham o trajeto da ferrovia Belém-Bragança hoje representam vários municípios, dentre os quais: Ananin-
deua, Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará, Castanhal, São Francisco do Pará, Igarapé Açu, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Capanema e Tracuateua.

Diferentemente da ferrovia Belém-Bragança, a história da Estrada de Ferro Tocantins é coberta de interrupções. Seu funcionamento, de fato, 
não ocorreu de forma contínua e duradoura. Embora seus primeiros trilhos tenham sido inaugurados em 1916, somente em 1940 a Estrada de Ferro 
Tocantins alcançou 84 km dos 391 km de linha pretendidos em 1905 para ligar Alcobaça (atual Tucuruí) a Boa Vista do Tocantins. Os núcleos popula-
cionais alcançados no período eram Arumateua, Breu Branco, Independência, Tucuruí e Região. O objetivo da Estrada de ferro Tocantins, inicialmente 
denominada Estrada de Ferro Pará-Goyáz, era oferecer transporte regular no Tocantins, a integração entre o Norte e o Sul e, sobretudo, proporcionar 
infra-estrutura para a circulação da produção extrativa da borracha e caucho. Sua construção fazia parte da estratégia governamental de resolver 
os problemas de navegação no Tocantins que possuía restrições de ordem físico-geográfica. De fato, a ferrovia do Tocantins era apenas mais um elo 
da infra-estrutura de transporte do Tocantins que envolvia também a navegação a vapor nos rios Tocantins e Araguaia para suporte a produção do 
caucho e borracha. 

Entretanto, a estrutura econômica do Médio Tocantins e do Estado do Pará modifica-se ao longo da década de 1920 com a queda do ciclo da 
borracha e a ascendência do extrativismo da Castanha. Nesta mesma década, a Estrada de Ferro Tocantins foi praticamente abandonada. 

A economia da castanha estabeleceu outra ordem de relações produtivas que envolvia um sistema que articulava diferentes localidades em ca-
deia que drenavam a produção extrativa desde as localidades interioranas à Marabá, Tucuruí e Belém, centros administrativo, comercial e exportador. 
A interligação entre as localidades formadas por povoados ribeirinhos se deu por um sistema de transporte de navegação composto por pequenas 
embarcações denominadas de pentas, barcos a motor de popa, batelões, barcos a remo e navios-gaiolas. Este sistema de embarcações obedecia as 
condições de navegabilidade do rio Tocantins, no entanto apresentava constantemente problemas para transposição das Cachoeiras de Itaboca. Na 
tentativa de superar os entraves de transporte a construção da ferrovia foi retomada entre 1927 e 1935 prolongando-a até o km 87 e entre 1944 
e 1946 até o km 117 ligando Alcobaça a Jatobal. Ao longo desses períodos a ferrovia foi utilizada principalmente para o escoamento da produção 
extrativa da castanha. 

O alcance da ferrovia a novos territórios estimulou novos processos migratórios para a região. Gradualmente, ‘os migrantes ocuparam as terras 
próximas dos castanhais e as margens do rio, onde formaram as primeiras vilas’ (ROCHA, 2008). Os conjuntos articulados de localizações de explo-
ração dos castanhais e o seu escoamento através do rio Tocantins e da Estrada de Ferro Tocantins fizeram com que se destacassem duas localidades 
derivadas de suas posições estratégicas e funções que exerciam na economia da castanha: Marabá e Alcobaça. Em 1947 Alcobaça aufere sua emanci-
pação territorial e política e transforma-se no município de Tucuruí.

Por várias razões, a partir do final dos anos de 1960 a economia da castanha no Tocantins entra em decadência. Em 1967 o governo federal 
decidiu substituir a ferrovia por uma estrada de rodagem (PA-70) ligando Marabá à rodovia Belém-Brasília e em 1974 os trilhos da estrada foram 
arrancados sendo totalmente extinta a ferrovia.
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Mapa 10: Rios, Estradas de Ferro Belém-Bragança e Tocantins e Municípios do Entorno.

 

12.2.2 A ocupação regional e a infra-estrutura do Pará do Estado 
Novo ao golpe militar: interseções com a estrutura econômica nacional
Foi com a formação do moderno aparelho de Estado e a implantação da proposta de desenvolvimento nacional autônomo baseada no modelo 

econômico de ‘substituição de importações’, a partir de 1930, que se iniciou o processo de reconfiguração do território brasileiro. O projeto do Estado 
moderno se configurou na concepção de ‘unidade nacional’ em que o particular e o local deveriam ser abordados como expressão nacional. 

A finalidade era minimizar os regionalismos, pois estes representavam à negação de um país pacífico, ordeiro e, sobretudo, produtivo. Neste 
período, o Estado foi o organizador da unificação e dirigente máximo da estrutura econômica e da sociedade. A valorização do Brasil, interna e exter-
namente se deu com a exploração, por parte do governo brasileiro, das regiões não ‘congregadas’ à unidade nacional, isto é, as regiões que precisavam 
ser conhecidas e exploradas economicamente. 

As ações de intervenção do governo brasileiro a partir da década de 1930 na Amazônia derivaram do regime forte e centralizador que visava 
integrar economicamente a região ao contexto econômico nacional. Defendia-se uma posição superior para o Brasil baseando-se da ‘exuberância’ dos 
recursos hídricos e geográficos da Amazônia. Havia uma preocupação básica de valorização do Brasil via Amazônia brasileira, a partir da exploração 
econômica da região, por via de seus recursos naturais. Adicionalmente, tinham-se as discussões européias sobre a inoperância de certos governos na 
ocupação de espaços vazios e na distribuição de terras no contexto de uma população mundial crescente. 

O plano de colonização, iniciado pelas colônias militares agrícolas e de fronteiras (1939) e agrícolas (1941), visou justamente fixar agrupamen-
tos humanos em áreas onde a exploração nômade era prevalente. O objetivo era transformar a exploração nômade por exploração fixa e promover o 
desenvolvimento do ‘espaço vazio’ através de estímulos aos refugiados da seca do Nordeste, aos marginalizados das áreas urbanas do Sudeste e aos 
trabalhadores da própria região. No conjunto deste plano de colonização estava a implantação de linhas telegráficas para comunicação. Foi neste 
contexto que se acelerou e se tornou contínuo o processo de ocupação da Amazônia, com base na dominância absoluta da visão externa e privilégio 
das relações com o centro do poder nacional (BECKER, 2001). 

Em 1946 a Constituição brasileira estabeleceu um plano de desenvolvimento da Amazônia. Entretanto, este plano - Plano de Valorização Eco-
nômica da Amazônia - só entrou em vigor em 1953, quando Getúlio Vargas sancionou a lei nº1806. O principal objetivo do plano foi o de proceder a 
seleção dos espaços econômicos mais propícios ao desenvolvimento, onde pudessem estabelecer-se pólos de crescimento cujos efeitos se irradiassem 
por uma área maior. Inicialmente, o plano tratava, basicamente, da indicação da necessidade de realização de diversas obras públicas. A principal 
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obra foi a rodovia Belém-Brasília, que estabeleceu a primeira ligação terrestre permanente entre o Pará e o Centro-Sul do país.
A construção da rodovia Belém – Brasília fez parte do Plano de Metas (1956 – 1961) do governo do Presidente Juscelino Kubitscheck que tinha 

como meta principal a construção de Brasília. Esta era uma decisão que tinha articulação com idéias presentes bastante influentes no mundo naquele 
período e que indicavam que qualquer nação para se desenvolver teria que necessariamente integrar seus mercados internos. 

Tal concepção permite compreender o papel da infra-estrutura de transportes no desenvolvimento regional – a ela caberia intensificar os 
efeitos de difusão do desenvolvimento, reduzindo as disparidades regionais do sistema.   A rodovia Belém-Brasília, seguindo o sentido norte-sul teria 
este papel de integração dos mercados do centro-sul do país com a Amazônia oriental brasileira. No que tange a infra-estrutura de energia elétrica, 
porém, o governo federal não priorizou a região norte para investimentos. 

A construção da rodovia Belém-Brasília provocou uma substancial reestruturação espacial que impulsionaram mudanças econômicas, sociais 
e ambientais. A partir da construção da Belém-Brasília, novos povoamentos foram formados ao longo da rodovia consubstanciando-se em novos es-
paços a serem explorados na concepção de desenvolvimento apregoados pelo Estado. Dentre esses povoamentos que, mais tarde, transformaram-se 
em municípios, estão: Santa Maria do Pará, Paragominas e Ulianópolis. Antigos municípios que foram entrecortados pela rodovia ou tiveram acesso 
facilitado em função da estrada ganharam relativo dinamismo econômico à época, particularmente na produção agrícola. Dentre estes estão: Dom 
Eliseu, São Domingos do Capim e Irituia. 

De fato, a construção da Belém-Brasília vem impactar diretamente na estrutura do espaço paraense rompendo com o tradicional padrão es-
pacial com localização dos principais núcleos de povoamento ‘a beira do rio’. Vários núcleos de povoamento passam a assentar-se em ‘terra firme’ de 
acordo com a malha rodoviária programada pelo Estado, superando o modelo preexistente. 

Aliado a outros fatores, os municípios que faziam parte da Zona Bragantina, mas não localizavam-se às margens da Belém-Brasília, perdem seu 
dinamismo econômico. Este foi o caso de Bragança, Igarapé Açu, Nova Timboteua, Peixe-Boi e Capanema. O eixo de infra-estrutura dinâmico dentro 
do próprio Estado passa a ser o percurso Belém-Brasília. Neste caso, mantém-se a dinâmica dos municípios ou núcleos populacionais localizados a 
margem da rodovia BR-010 quais sejam: Castanhal, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Isabel do Pará.

Mapa 11: Rodovia Belém-Brasília e Municípios
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12.2.3 A Amazônia como fronteira de expansão
A literatura sobre o processo acelerado de ocupação da Amazônia é recorrente na afirmação de que somente entre 1966 e 1985 foi que se efeti-

vou o planejamento regional. Marcado por uma visão exógena de desenvolvimento e com padrão econômico voltado para exportação, o planejamen-
to regional seguiu o modelo das redes de articulações externas, constituídas por vias de circulação e seus nós (THERY, 2005), com núcleos que assegu-
ravam a produção e sua concentração para exportação. De fato, as políticas implementadas a partir de 1964 constituíram-se em marco histórico em 
termos de ampliação da importância exercida pelas políticas federais sobre mudanças na organização social, econômica e infra-estrutural do Pará.

O governo militar adotou uma estratégia nacional de desenvolvimento que mais tarde foi conceituado como ‘desenvolvimentista’. Esta estra-
tégia era baseada no modelo de crescimento econômico que, de certa forma, copiava a lógica de desenvolvimento dos países industrializados. O 
objetivo era o de consolidar o capitalismo nacional por via do aceleramento da industrialização (MAHAR, 1979). 

Os documentos oficiais indicam que a estratégia para inclusão da Amazônia no modelo nacional desenvolvimentista tinha dois componentes 
básicos: um econômico e outro geopolítico. O componente econômico envolvia a atração de grandes empreendimentos agropecuários e industriais 
para a região. 

O componente geopolítico era baseado no discurso de ‘ocupação de áreas inabitadas de fronteira’. A despeito das várias contradições de re-
sultados que tal modelo apresentou, este foi o marco de inclusão da Amazônia no circuito econômico nacional e da mudança na estrutura social, 
econômica e ambiental da região e, em especial, do estado do Pará.

A estratégia militar começou com uma série de atos e decretos legislativos durante 1966 e 1967 que ficou conhecido como ‘Operação Amazônia’. 
O objetivo central da Operação Amazônia foi a criação de áreas pólo para o desenvolvimento e o estabelecimento de assentamentos populacionais 
(MAHAR, 1979). As metas centrais envolviam projetos de infra-estrutura, incentivos fiscais para atração de capital privado, pesquisa sobre o potencial 
dos recursos naturais e incentivos a migração (ibid.). Todos esses projetos influenciaram na dinâmica do estado do Pará deste período em diante.

  No contexto do plano, foram criados o I Plano Qüinqüenal de Desenvolvimento (1967 – 1971) e o Plano Diretor (1968) onde se definia, ba-
sicamente, que caberia ao setor público a tarefa de atrair capitais para a região, o que foi feito com o fornecimento de infra-estrutura, concessão de 
isenção fiscal e estímulos creditícios necessários a implantação dos empreendimentos capitalistas na região. Foi estabelecida, assim, uma estratégia 
de desenvolvimento regional a semelhança a política que estava em implantação no Nordeste do Brasil. 

A estratégia na Amazônia resultou em mudanças significativas, particularmente nas áreas rurais onde houve a disseminação de grandes fazen-
das destinadas a criação de gado, em especial no sul e sudeste do Pará. A introdução da lógica pecuária produziu enormes modificações no território 
regional com repercussões nas dinâmicas sociais, ambientais e infra-estruturais na região e, sobretudo no Pará, acelerando a substituição da floresta 
por pasto, ampliando a concentração fundiária do estado e criando-se infra-estrutura que facilitasse as relações de produção.   

A interpretação de que o grande capital era o meio único capaz de efetivamente implantar processo de modernização da região e inseri-la 
definitivamente em uma estratégia nacional de desenvolvimento, fizeram com que diversas frentes de inserção do capital na região. 

Ao norte do Pará e sul do Amapá, em área de 1,6 milhão de hectares correspondente ao atual município paraense de Almerim e dos municípios 
amapaenses de Laranjal do Jari e Vitória do Jari foi criado o projeto Jari, um mega empreendimento de produção de celulose e papel e que evolvia 
ainda a silvicultura, a bubalinocultura, o plantio de arroz, projetos de extração mineral, dentre ouros. Este empreendimento, por sua vez, também 
contribuiu para alteração do território paraense, em particular do norte do Pará.

Para atender todas as atividades que compunham o projeto Jari, ao longo de toda a trajetória do empreendimento foram projetados diversos 
sistemas de transporte de pessoas e mercadorias não somente para sair e chegar à região, mas também, e principalmente, para movimentação 
dentro do próprio território. Para atender o transporte de carga entre o Jari e a Europa – principal mercado consumidor de celulose e papel, foram 
construídos três portos, um em Belém, outro junto à fábrica de celulose e o terceiro junto à planta de beneficiamento de caulim. Estes dois últimos 
têm capacidade para receber navios de até 35.000 toneladas. 

O transporte fluvial de cargas e passageiros entre Belém e o Jari passou a ser feito por uma frota de balsas, rebocadores e um barco para 292 
passageiros, adquiridos pelo empreendimento. Ainda para o transporte de pessoal e cargas, foi construído um aeroporto e adquiridos aviões bimo-
tores e outros de maior potência para transporte de passageiros e carga.

 Dentro da área do projeto foram construídos 60 km de estradas principais com 16 metros de largura, 1.500 km de estradas secundárias com 
caixa de 8 metros de largura, e 6.000 km de estradas florestais, com 4 metros de largura, que propiciam tráfego o ano inteiro. Alem disto, foi cons-
truída uma ferrovia para o transporte de madeira, que deveria ter inicialmente 220 km de extensão, com nove pátios de estocagem de madeira para 
energia e para a fábrica de celulose, dos quais só foram efetivamente construídos 71 km.

No início dos anos 1970 o governo federal lançou o Programa de Integração Nacional (PIN). Em 1971, o Plano de Desenvolvimento da Ama-
zônia (PDA), um desdobramento do Plano Nacional de Desenvolvimento, estabeleceu algumas diretrizes do PIN para Amazônia, particularmente a 
integração e complementaridade das economias da Amazônia e Nordeste e da indicação da premência da utilização agrícola racional da Amazônia e 
da produção para o mercado externo como via de desenvolvimento. 

O PDA anunciava a utilização de uma estratégia que promovesse o ‘progresso de novas áreas’, a ocupação de ‘espaços vazios’ e a integração do 
desenvolvimento do Nordeste com a estratégia de ocupação econômica da Amazônia (SUDAM, 1971). Desta proposta, objetivou-se a construção 
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da rodovia Transamazônica e a implantação de núcleos de colonização ao longo do seu traçado. Esta rodovia impulsionou mudanças demográficas, 
sociais, culturais, econômicas e do padrão de ocupação territorial do Pará (ZEE, 2007), sob a lógica de ‘fronteira’ para povoamento e de ‘recursos’. 

Mapa 12: Rodovias Estruturantes a partir do I PDA

No traçado do planejamento nacional, o governo federal lançou o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) em que delineou ações que 
estabelecesse e mantivesse altas taxas de crescimento econômico por meio de incentivo à implantação de novos setores industriais para produção 
de bens de capital. 

À Amazônia caberia o papel de subsidiar essa empreitada por meio de projetos que deveriam entrar em funcionamento com rapidez e produ-
ção em alta escala visando atender demandas do mercado externo como forma de geração de divisas. Dentre os produtos selecionados pelo governo 
federal para exportação destacaram-se a madeira, a carne bovina e os minerais. 

Os esforços e recursos do governo federal redirecionaram-se da colonização dirigida para a implantação de projetos mobilizadores de grandes 
quantidades de capitais. A concepção norteadora do governo federal era de que a grande empresa era a força social capaz de dinamizar a economia 
regional. 

Dentro da nova concepção de inserção da Amazônia à economia nacional, em 1974 o governo federal criou o Programa de Pólos Agropecuários 
e Agrominerais da Amazônia (POLAMAZÔNIA), que previa a implantação de 15 ‘pólos de crescimento’ na região, dentre os quais o pólo Carajás, vincu-
lado para a produção de ferro, e o pólo Trombetas, associado à produção de Bauxita. 

No contexto de ampliar as ‘vantagens comparativas’ da região, foram criadas novas infra-estruturas na região, particularmente no campo da 
energia, comunicação e transporte. Ancorado em uma visão de desenvolvimento que tinha por fundamento a concentração espacial de capitais, o 
governo federal propiciou investimentos massivos e espacialmente concentrados. Tal concentração se voltou para implantação regional de atividades 
agropecuárias, extrativistas e industriais.
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Mapa 13: Áreas Selecionadas para Criação de Infra-Estrutura para os Pólos de Desenvolvimento no Pará

No contexto da política de incentivo às atividades de extração e transformação mineral, no início dos anos de 1970, foi implantada a empresa 
Aluminium Limited of Canadá (ALCAN) que iniciou o processo de viabilização da extração e comercialização da bauxita à Oeste do Pará, mais precisa-
mente no município de Oriximiná, às proximidades do Rio Trombetas (MONTEIRO, 2005). 

Por razões da própria empresa, as atividades de exploração foram paralisadas em 1974 quando a Companhia Vale do Rio Doce assume junta-
mente com a própria ALCAN e outras empresas consumidoras de bauxita, a Mineração Rio do Norte (MRN) (ibid). Em 1979 a MRN iniciou a exportação 
de bauxita e desde então tem ampliado sua capacidade instalada e sua venda para o exterior. 

Para o funcionamento deste empreendimento, foi construído um porto em águas profundas que permitisse a ancoragem de navios de grande 
calado, infra-estrutura esta que mais tarde foi complementada por uma ferrovia de 27 km para o transporte do minério da jazida até o porto. Para o 
conjunto do empreendimento foi criado um novo distrito de Oriximiná, denominado Porto Trombetas que contém uma usina geradora de energia, 
estrutura de tratamento de água e esgoto, aeroporto e um sistema de comunicação nacional e internacional, além de um conjunto de equipamentos 
urbanos compostos por escolas, hospitais, áreas de lazer, dentre outros.

O projeto de exploração da bauxita, no entanto, fazia parte de uma proposição maior de transformação dessa matéria prima em alumina e alu-
mínio primário na própria região, o que para isso era necessário a instalação de plantas químicas para a produção da alumina e plantas metalúrgicas 
para a produção de alumínio. Tais plantas, por sua vez demandavam uma grande disponibilidade de energia elétrica para seus funcionamentos. Até 
1979 a geração e oferta de energia elétrica total do Estado eram muito baixas, baseada em usinas térmicas, e se aproximavam do consumo total. 
Segundo Tavares et al (2006), em 1980, dos 83 municípios existentes no Estado, 23% não eram eletrificados, ou seja, 19 municípios.  

Tabela 102: Geração, oferta interna e consumo de energia elétrica no Estado do Pará - Em GW (1960 – 1979)

 

         Fonte: CELPA (2002)
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Foi neste contexto que o governo federal criou uma empresa estatal, denominada como Centrais Elétricas do Norte (ELETRONORTE) com a 
finalidade principal de viabilizar a implantação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, indispensável para o suprimento de energia demandada para a 
transformação industrial da alumina em alumínio. A construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí iniciou em 1974.

Em 1978, com apoio do governo federal, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), à época uma empresa estatal de capital misto, criou uma joint 
venture, junto com a empresa japonesa Nippon Amazon Aluminum Corporation (NAAC), para a produção de alumínio no município de Barcarena. 
Esta empresa, a Alumínio Brasileiro S/A (ALBRAS) e a Alumina do Norte do Brasil S/A (ALUNORTE), empresa criada para a produção da alumina, tam-
bém em Barcerena, demandaram a construção de uma infra-estrutura urbana e portuária específica para esses empreendimentos. No caso específico 
de Barcarena, o governo federal criou uma vila denominada Vila dos Cabanos e um porto para escoamento da produção, o Porto de Vila do Conde 
(VASCONCELLOS, 1996). A implantação de tais empreendimentos obrigou, inicialmente, o Estado a importar energia para sua consecução. Entretanto, 
com a entrada em funcionamento da Hidrelétrica de Tucuruí o Estado passou de importador para exportador de energia elétrica, conforme demonstra 
a tabela que segue: 

Tabela 103: Geração, importação, exportação, oferta interna e consumo 
de energia elétrica no Estado do Pará - Em GW (1980 – 1988)

       Fonte: CELPA (2002)

Assim, o governo federal interveio na configuração territorial, ambiental e social da região do Tocantins, em face da construção da infra-
-estrutura urbana, portuária e rodoviária necessárias aos empreendimentos minerais projetados para a região.

Mapa 14: Integração Espacial do Desenvolvimento (1981 – 1990)
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Incentivada e apoiada pelo governo brasileiro, a CVRD direcionou-se para exploração de minas de ferro e manganês na Serra dos Carajás, sudes-
te do Pará. Tal direcionamento ocorreu em função da queda do estoque de ferro da região sudeste do Brasil e dos resultados das pesquisas realizadas 
pelo governo brasileiro sobre o estoque de recursos minerais na região amazônica. 

Em 1980, a CVRD implanta o projeto Ferro Carajás, um complexo infra-estrutural composto por mina-ferrovia-porto destinado a explorar o 
minério de ferro de alto teor da Serra dos Carajás. No conjunto do projeto de exploração das minas de ferro e manganês na Serra do Carajás estava a 
construção de um núcleo urbano que desse suporte aos trabalhadores das empresas de apoio as atividades da CVRD, particularmente os funcionários 
envolvidos na construção e manutenção da ferrovia. Este núcleo urbano era dotado de água tratada, energia elétrica e os equipamentos urbanos 
necessários ao seu funcionamento. Assim, surgiu o núcleo urbano de Parauapebas, núcleo esse que provocou um intenso processo migratório para a 
área. Rapidamente esse núcleo urbano expandiu-se e juntando-se a outras áreas conforma o município de Parauapebas a partir de 1988.  

Como forma de coordenar de forma mais ágil a execução dos projetos minerais já existentes na região e de também concentrar espacialmente 
a política de incentivos fiscais e de créditos, o governo federal criou o Programa Grande Carajás (PGC). De fato, ao assumir a responsabilidade de 
criação da infra-estrutura de energia elétrica, inclusive de linhas de transmissão entre Tucuruí e Barcarena, a infra-estrutura viária, portuária para 
escoamentos das diversas produções minerais e de criação das company towns necessárias ao apoio da mão-de-obra dos empreendimentos, o go-
verno federal se viu com dificuldades de financiá-las. O PGC passou, então, a receber aporte de mais de um quarto dos fundos públicos destinados a 
todo o POLOAMAZÔNIA e a contar com um sistema de especial de financiamento estatal, dentre outros apoios financeiros (CARVALHO, 1987 p.178).

Destaque-se que para a implantação do conjunto de projetos minero-metalúrgicos o governo federal teve que intervir sobre mais de um 
milhão de hectares de terras (ALMEIDA, 1994:103), grande parte destinadas aos projetos da CVRD e suas subsidiárias e parceiras, inclusive as em-
presas de ferro gusa. Somente para a formação do lago no processo de construção da hidrelétrica de Tucuruí, o governo interveio em 2.430 km2 
(ELETRONORTE, 1984 p.6). Em Barcarena, a área desapropriada para a implantação do complexo industrial ALBRAS/ALUNORTE compreendeu 40.000 
ha (VASCONCELLOS, 1996).

A década de 1980 é marcada pela desaceleração do Programa Grande Carajás. Isto ocorre particularmente em função da crise financeira da 
economia nacional, a limitada capacidade de intervenção da União ao fim do período de governo militar, os movimentos sociais urbanos e rurais 
que pressionavam o governo federal por redemocratização e mudanças de prioridades nas políticas de Estado que, por fim, provocaram as mudanças 
estabelecidas na Constituição promulgada em 1988. 

Acrescenta-se a esse conjunto de fatores o esvaziamento de diversos órgãos da burocracia federal que tiveram um papel importante à implan-
tação regional dos empreendimentos minero-metalúrgicos, como foi o caso da SUDAM e dos programas de incentivo e renúncia fiscal. 

O único plano estabelecido na década de 1980 que de certa forma tem influencia na mudança infra-estrutural da região e de algumas áreas do 
Pará é o Projeto Calha Norte, lançado em 1985. Este se apresentava como um plano de ocupação sistemática de áreas estratégicas correspondentes 
às calhas norte dos rios Solimões e Amazonas com o propósito de proteger uma área considerada vulnerável para a segurança nacional. Este projeto, 
ao tempo em que previa a o aumento da presença do Estado na fronteira, apontava para a necessidade do desenvolvimento econômico social da 
área, inclusive com incentivo à migração.

12.2.4 A Reorientação do Papel do Estado no Apoio à Infra-Estrutura Econômica a partir da Década de 1990
A década de 1990 foi marcada por um cenário em que o modelo econômico liberal modernizante do Estado brasileiro direcionou suas ações 

para redução de sua presença no desenvolvimento das atividades infra-estruturais e produtivas. Os argumentos centrais do Estado baseavam-se na 
crise financeira do Estado e da necessidade de ampliar a competitividade das economias nacionais diante do mundo cada vez mais competitivo e glo-
balizado. O governo brasileiro preconizava o crescimento da responsabilidade da iniciativa privada no processo de desenvolvimento econômico. No 
bojo dos ajustes teve-se a privatização de empresas estatais, a transferência de serviços oferecidos pelo Estado para a iniciativa privada e o incentivo 
a maior integração econômica das regiões com o exterior.

No cenário de incentivo a maior integração econômica com o exterior, o governo federal mudou as estratégias em relação a concepção de 
desenvolvimento regional. Este passou a ancorar-se nas premissas de ‘eixos de integração nacional e internacional’, tendo por base vias de transporte 
de longa distância que possibilitassem acesso a mercados e melhorasse a capacidade competitiva dos sistemas econômicos regionais (BRASIL, 1997, 
pág. 17). 

A concepção de uma infra-estrutura física integrada, envolvendo uma estrutura logística com modernas redes de transporte, comunicação e 
energia, passa a ser um dos mais importantes requisitos para o desenvolvimento econômico da região norte. Destaque-se a estratégia de criação dos 
corredores multimodais em dois sentidos. 

O primeiro, no sentido Norte–Sul, envolvendo a hidrovia do rio Madeira, a hidrovia Araguaia–Tocantins, a ferrovia Norte-Sul e a ferrovia 
de Carajás. O segundo, no sentido Leste-Oeste, utilizando-se da moderna infra-estrutura portuária de Barcarena, Itaqui, Pecém e Suape (BRASIL, 
1997 p.31). Destaque-se, também, a implantação, pela ELETRONORTE, do chamado ‘linhão do Tramoeste’. Tal linhão é caracterizado pelo sistema de 
transmissão de energia elétrica da UHE para o Oeste do Pará, seguindo o percurso da Transamazônica com subestações nos municípios de Rurópolis e 
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Altamira. A partir de Altamira, a empresa privada Rede Celpa é a responsável pelo abastecimento de energia da região que vai de Altamira à Santa-
rém. Tem-se, ainda, o sistema de transmissão de energia do Baixo Tocantins que passa a tender aos municípios de Cametá, Oeiras do Pará e Limoeiro 
do Ajurú.  

Os dois principais programas de integração e desenvolvimento regional do governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) que organizavam 
a estratégia de ‘eixos de integração’ foram o Programa Brasil em Ação (1996 – 1999) e o Programa Avança Brasil (2000 – 2003). Ambos preconiza-
vam que a redução do custo de transporte refletiria sobre os custos de exportação e importação de mercadorias entre o Brasil e o exterior. De fato, 
faziam parte da estratégia de integração da região amazônica ao espaço produtivo brasileiro e de consolidação da política de integração regional da 
América do Sul. As idéias era a formação de um sistema integrado de logística que garanta a competitividade dos produtos brasileiros no mercado 
internacional.

Os principais projetos do Programa Brasil em Ação que envolvia diretamente ou indiretamente o Estado do Pará eram a recuperação da estrada 
BR163 (Cuiabá - Santarém), a linha de alta tensão conectando Tucuruí a Altamira e Itaituba e a implementação da hidrovia Araguaia – Tocantins 
(Thery, 2005). Em face de vários movimentos da sociedade respaldados pelo Ministério Público essas obras foram embargadas até o final do governo 
de Fernando Henrique Cardoso, em particular a hidrovia Araguaia – Tocantins.

Mapa 15: Eixos Estruturantes do Desenvolvimento

O Plano Plurianual do Governo Lula da Silva (2004 – 2007), no entanto, manteve a política de integração regional e buscou dar continuidade 
a pelo menos duas grandes estratégias, a de equipamentos hidroelétricos para aumento da capacidade energética da região e o de infra-estrutura 
rodoviária. O papel das hidrovias e ferrovias, entretanto, foi reduzido.

Dos investimentos diretos do governo federal no Estado do Pará está a ampliação da usina de Tucuruí, a recuperação da BR 230 (Transama-
zônica), o asfaltamento da BR 163 (Cuiabá – Santarém) e a construção da barragem de Belo Monte. Trata-se, segundo alguns autores (Thery, 2005; 
Becker, 2001), de um conjunto de projetos que segue a linha ‘desenvolvimentista, bastante próximo da lógica implementada na região no período 
dos governos militares brasileiro, associado a um projeto tecno-industrial, elaborado a partir de um modelo exógeno a região e que envolve interes-
ses de atores na mobilização de recursos naturais e de negócios em grande escala.

De 1990 a 2002, o Pará apresentou uma significativa evolução na geração de energia elétrica com uma variação positiva no consumo a partir 
de um crescimento da oferta interna de eletricidade na ordem de 97,38% (BORGES, 2007).
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Tabela 104: Geração, importação, exportação, oferta interna e consumo de 
energia elétrica no Estado do Pará - Em GW (1990 – 2002)

          Fonte: CELPA (2002), Eletrobrás (2004), Borges (2007)

Na análise do processo de inserção dos municípios na rede de distribuição de energia, vários fatores influenciaram na sua dinâmica. Tais fatores 
(históricos, geográficos e políticos) provocam efeitos diferenciados na reestruturação socioespacial dos municípios conectados. Em nível estadual, 
a distribuição de energia elétrica se deu de forma espacialmente diferenciada mantendo relativa concentração em particulares regiões do Estado, 
particularmente as mesorregiões da metropolitana de Belém e do nordeste, sul e sudeste paraense. 

Tal distribuição suscitou reivindicação popular em torno da oferta de energia, particularmente mobilização por parte das organizações sociais 
como os sindicatos rurais, associações comerciais, agropastoris e industriais, sindicato de trabalhadores urbanos e associações municipais, tais como 
a Associação do Baixo Tocantins (AMBAT), Associação dos Municípios do Araguaia-Tocantins (AMAT) e a Associação dos Municípios Consorciados do 
Araguaia-Tocantins (AMAT) (TAVARES et al, 2006). 

A reivindicação popular através das organizações e movimentos sociais locais teve papel importante na luta pela expansão da rede e inserção 
de novos municípios nas linhas de distribuição de energia. As associações de municípios, segundo Tavares et al (2006) tiveram influencia na constru-
ção da linha Tramoeste, no sistema de eletrificação da região do Baixo Tocantins e da linha Rio Vermelho – São Geral do Araguaia.

Internamente aos municípios, a energia, em geral, permanece concentrada na área urbana. A extensão das redes aos distritos, vilas e áreas 
rurais estiveram bastante reduzidas até a implantação do projeto do governo federal denominado ‘Luz Para Todos’, cuja meta estabelecida em 2003 
era prover de energia elétrica 230 mil famílias no Estado do Pará. Segundo dados oficiais do governo do Estado do Pará (GOVERNO DO PARÁ, 2009), 
até Julho de 2008, 168,6 mil domicílios haviam sido beneficiados com o programa.

12.3 Infra-estrutura econômica por região de integração
12.3.1 Região de Integração Metropolitana
A Região de Integração Metropolitana é a que apresenta melhor composição de infra-estrutura de transporte, energia elétrica e telecomunica-

ções. A infra-estrutura rodoviária que interliga Belém, Ananindeua, Benevides e Marituba se dá pela rodovia BR-316 que está totalmente duplicada 
no trecho que compreende esses municípios. A partir de Benevides tem-se a interligação com o município de Santa Bárbara pela rodovia PA-391. 

Embora existam ligações hidrográficas que permitem o transporte de pessoas e cargas através dos rios entre os municípios que compõem a 
Região de Integração Metropolitana, desde meados da década de 1970 que este meio de transporte perdeu dinamismo. O transporte rodoviário 
predomina o fluxo de pessoas e cargas intra-região. 

De fato, as infra-estruturas econômicas dos quatro municípios que compõem a Região de Integração Metropolitana são complementares entre 
si, uma vez que vários negócios do município de Belém têm base ou apoio em outro município. Acrescenta-se ainda o significativo número de pessoas 
que trabalham em um município, em geral Belém, e residem em outro, principalmente em Ananindeua, Benevides e Marituba.     

Quadro 6: Rodovias Federais e Estaduais de interligação entre os municípios da Região de Integração Metropolitana

          Fonte: Setran (2008)
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Mapa 16: Região de Integração Metropolitana: hidrografia e rodovias

Em termos de interligações com outras regiões do Estado, do país e até mesmo internacionais, a região de integração Metropolitana é a que 
apresenta o maior dinamismo, particularmente no que se refere à infra-estrutura aeroportuária. O aeroporto internacional de Val-de-Cans tem tido 
um movimento crescente de passageiros e cargas (embarque, desembarque e trânsito) desde 2001 quando foi re-inaugurado sob nova estrutura 
física. De fato, o aeroporto internacional de Belém é a principal porta de entrada por via aérea. Entre 2002 e 2008, a taxa de incremento do fluxo de 
cargas e passageiros foi de 36,85% e 78,46%, respectivamente.

Tabela 105: Movimento Operacional do Aeroporto Internacional 
de Belém Val-de-Cans (2002 - 2008)

 

      Fonte: Infraero (2008).

 
Em termos de transporte de cargas por hidrovias, Belém possui o terceiro maior porto do Estado em termos de movimento, ficando atrás da 

circulação de cargas dos portos de Vila do Conde e Santarém. O porto de Belém é o mais antigo do Estado e foi construído no início do século XX para 
atender a demanda da economia da borracha. Inaugurado em 1909 o porto de Belém perde parte de seu dinamismo com o declínio da borracha, no 
entanto, representou a principal entrada de cargas no Pará até a década de 1950 quando a construção da rodovia Belém-Brasília mudou parte do 
padrão de transporte de cargas no Brasil. 

Atualmente, as principais cargas exportadas pelo porto de Belém são madeiras, palmito, castanha, pimenta e pescado, produtos estes que, à 
exceção da madeira, diferem dos produtos exportados por Vila do Conde, o porto mais movimentado do Estado e que se concentra na exportação de 
alumínio e alumina e importação de bauxita, coque e piche. 
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As cargas mais representativas que entram no Pará pelo porto de Belém são de trigo, cimento, cevada e juta. Embora possua 8 berços de 
acostagem contra 4 do porto de Vila do Conde, o calado de 7,92m de produtividade é menor do que o do porto de Vila do Conde que possui 12,8m de 
calado. Em termos de movimentação, o porto de Belém teve um comportamento oscilante entre 1995 e 2005 que não representa uma tendência de 
incremento, conforme pode ser observado na tabela que segue.

Tabela 106: Movimento Operacional do Porto de Belém (1995 - 2005)

     Fonte: CDP (2008)

Dados sobre o sistema de comunicação baseado na telefonia fixa indicam o seguinte quadro de pontos de acesso em abril de 2009.

Tabela 107: Acessos à telefonia fixa – Região de Integração Metropolitana (Abril 2009)

      Fonte: ANATEL (2009)

Gráfico 118: Número de consumidores residenciais

Gráfico 119: Consumo residencial
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Gráfico 120: Número de consumidores comerciais

Gráfico 121: Consumo comercial

Gráfico 122: Número de consumidores industriais

Gráfico 123: Consumo industrial
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13 - CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: SUDESTE E SUDOESTE DO PARÁ

Roberto Araújo de Oliveira Santos Junior

Neste relatório, apresentamos uma síntese de materiais disponíveis sobre a Terra do Meio, juntando observações de campo aos textos de arti-
gos, teses, e relatórios de projetos (em especial o Projeto GEOMA-MCT) produzidos sobre essa região. 

A chamada “Terra do Meio” encontra-se em sua maior parte no município de São Félix do Xingu, porém compreende também áreas do mu-
nicípio de Altamira. Essa área fora identificada - a partir de um levantamento realizado segundo critérios fisiográfico-ecológicos pelo IBGE, desde a 
época do Programa Nossa Natureza ao final dos anos 1980 - como área prioritária para o estabelecimento de unidades de conservação. Não obstante, 
é justamente aí que vão se desdobrar com particular nitidez e a um ritmo acelerado, certos fenômenos que caracterizam o avanço da fronteira (grila-
gem, trabalho escravo, desmatamento relacionados à pecuária), dando prosseguimento a uma ocupação já mais antiga em municípios cortados pela 
rodovia PA-279: Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte e Tucumã (Mapa 17).

Acompanhando assim a PA-279, a ocupação das terras disponíveis do município de São Félix do Xingu se consolida. Há cerca de 20 anos a cobiça 
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Acompanhando assim a PA-279, a ocupação das terras disponíveis do município de 

São Félix do Xingu se consolida. Há cerca de 20 anos a cobiça pelo mogno migra da então 
região de Xinguara, Rio Maria e Redenção, a maior produtora de mogno do Pará, na década 
de 1980 e se dirige para a região, somando-se à exploração de jaborandi.  

Nos últimos anos do século passado, percebe-se uma corrida para o plantio de 
culturas permanentes como café, cacau e pimenta do reino, que ganha espaço entre os 
agricultores familiares, organizados nas poucas cooperativas e associações que começam a se 
estruturar na região. As terras pertencem ao Estado do Pará, sob a responsabilidade do 
Instituto de Terras do Pará (ITERPA), tendo sido loteadas em toda extensão da área em 263 
lotes de 2.500 hectares.  

pelo mogno migra da então região de Xinguara, Rio Maria e Redenção, a maior produtora de mogno do Pará, na década de 1980 e se dirige para a 
região, somando-se à exploração de jaborandi. 

Nos últimos anos do século passado, percebe-se uma corrida para o plantio de culturas permanentes como café, cacau e pimenta do reino, que 
ganha espaço entre os agricultores familiares, organizados nas poucas cooperativas e associações que começam a se estruturar na região. As terras 
pertencem ao Estado do Pará, sob a responsabilidade do Instituto de Terras do Pará (ITERPA), tendo sido loteadas em toda extensão da área em 263 
lotes de 2.500 hectares. 

A partir de 1995, ocorrem os primeiros movimentos organizados por fazendeiros de ocupação das terras da antiga estrada mineradora que 
liga a margem direita do Xingu ao rio Iriri, a oeste da cidade. Ao mesmo tempo em que essa frente começa a demarcar terras como estoque para os 
grandes fazendeiros, a antiga “Estrada Nova”, hoje conhecida como estrada do Iriri, também foi à base de incursão das madeireiras do mogno e de 
uma mão-de-obra volante a serviço das duas atividades. 

A estrada do Iriri apresenta, ao norte, uma área de cerca de 7 milhões de ha, grande parte oriunda de antigos aforamentos de seringalistas de 
Altamira, inicialmente controlada litigiosamente pela Construtora CR Almeida, hoje transformada em RESEX. Ao norte, nas delimitações da margem 
direita do rio Iriri, também há terras da União, destinadas a FLONA Altamira. Ao sul da estrada, estão as TIs Baú e Mekranotire. Ao Leste, tem-se a 
área ocupada por grandes fazendas, Projetos de Assentamento do INCRA- PÁS e TI Apiterewa. A Oeste, a estrada adentra o município de Altamira. 
No Macrozoneamento do Estado, a área compreendida entre os rios Xingu e a BR-163; e o rio Iriri e as TIs Baú e Mekranotire, estão destinadas ao uso 
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futuro, na seqüência imediata do modelo de ocupação da retaguarda – municípios do sudeste paraense. Desde 2004, a criação de diversas unidades 
de conservação na área vem se chocar com o modelo desenvolvimentista e com um processo de consolidação da cadeia bovina através de investi-
mentos de mercado. 

13.1 Desflorestamento e Estruturação do Território
Os municípios do sudeste paraense que acompanham a PA-279 diferem em tamanho, demografia e produto interno bruto – PIB, mas asseme-

lham-se no processo de formação histórico-territorial e na dinâmica espacial. Assim, apresentam: i) Forte redução da área plantada e da produção 
agrícola (Sagri-PA69), ii) Maior ocorrência de trabalho análogo à escravidão e de grilagem de terras públicas (CASTRO, 2001), iii) Ritmo acelerado de 
desflorestamento e de crescimento do rebanho bovino ((Prodes70 e Sagri –PA6).

A perda de cobertura florestal constitui um dos principais indicadores da expansão da fronteira agrícola e do povoamento na Amazônia, e, no 
Pará, os municípios do Sudeste são os mais representativos desse ponto de vista. São Félix do Xingu foi o líder em desflorestamento, de 2001 a 2006, 
e mesmo tendo apresentado uma redução em 2006, manteve o maior índice de perda de cobertura florestal do Estado e da Amazônia. Por sua vez, 
Tucumã já perdeu mais de 90% de sua cobertura vegetal, e Ourilândia a maioria da floresta fora de suas terras indígenas que ainda constituem uma 
barreira ao avanço da ocupação de seu território, como também acontece em Água Azul.

Indicador sintomático da expansão das frentes pioneiras, o desflorestamento deve ser estudado no quadro de uma dada formação histórico-
-territorial, levando-se em conta as estratégias dos atores por cuja ação ocorre, buscando um melhor entendimento dos mecanismos internos do 
processo de expansão. 

Os municípios estudados compõem uma porção do território paraense que está em processo de estruturação (BECKER, 2003), também estuda-
do por Escada et al: 2005 e Amaral et al: 2006. A rodovia PA-279 foi uma das últimas estradas abertas no último quartel do século passado no Pará, no 
programa de integração da Amazônia, e atualmente sustenta uma das frentes mais avançadas de ocupação da Amazônia Oriental cujo núcleo inicial 
foi Redenção, na década de 1960, quando ainda povoado e pertencente ao município de Conceição do Araguaia. Hoje, essa frente de expansão chega 
ao rio Irirí, avança para o interior da Amazônia e inclui a área conhecida como Terra do Meio71, marcada por elevados índices de desflorestamento, 
gravíssimos conflitos sociais e crescimento recorde do efetivo bovino.

Nesta porção da Amazônia, esse processo tem resultado numa paisagem marcada pelas fazendas de gado, prestadores de serviços de assis-
tência técnica agropecuária, movimento cotidiano dos tropeiros conduzindo os rebanhos, caminhões de gado gordo, transportadores de leite, e pelo 
comércio dominado por lojas de produtos rurais. Tudo, o ritmo de vida, as músicas sertanejas72, o cheiro de estrume, o sotaque e as vestes das pessoas 
evocam mais as tradicionais regiões de pecuária do centro-oeste brasileiro do que uma paisagem amazônica: “o sertão” chega ao rio Irirí. 

Com pouca ou nenhuma mobilização social para a implementação de sistemas alternativos de produção e uma fraca atuação do Estado, es-
tabeleceu-se nessa região um modelo predatório de exploração de recursos naturais. Assim, a floresta “em pé” perde o seu valor. Sua eliminação 
(inclusive – às vezes - sem retirada anterior de espécies florestais de valor comercial) para formação de pastagem, base dos sistemas de criação de 
gado, funciona não só como mecanismo de valorização e legitimação da posse da terra, mas principalmente, como etapa fundamental do sistema 
econômico local. A continuação deste processo garante os elementos básicos da organização e do devir histórico do território. 

13.2 Breve Histórico do Território
Até a década de 1970, a área da PA-279 caracterizava-se por paisagens e temporalidades marcadas pela predominância do extrativismo vege-

tal (castanha, seringa), animal (caça, pesca) e mineral (ouro), complementadas por uma agricultura de subsistência e criação de pequenos animais. 
Reproduzia um padrão de ocupação orientado pelo rio, que Gonçalves (2000) sintetiza com o padrão rio - várzea – floresta, tendo como atores cen-
trais indígenas, comunidades ribeirinhas, mineradores e madeireiros.  

Alencar (2004) ressalta que naquela década ocorreram algumas iniciativas isoladas de instalação de fazendas de gado na região, sob os aus-
pícios dos financiamentos da Sudam, sem entretanto alterar significativamente o território local. Não havia integração rodoviária com o território 
nacional, mas o padrão de ocupação estrada – terra – firme - subsolo (id. Ibid) anuncia-se fortemente com a instalação do Projeto Grande Carajás 
(PGC) em Marabá, concebido no contexto do novo direcionamento das políticas públicas para a Amazônia, neste caso o Programa Polamazônia.

69  Disponível em http://www.sagri.pa.gov.br/
70  Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, disponível em http://www.obt.inpe.br/prodes
71 Terra do Meio: região localizada no interflúvio dos rios Xingu, Irirí e Curuá, com 7.915.023,76 hectares 6% do Pará e se estendendo pelos municípios de Altamira, São Félix do Xingu  e Trairão.
72  Semelhantes ao country americano.
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Em 1980, dentre os municípios estudados, apenas São Félix do Xingu fazia parte da cartografia político-jurídica da meso-região Sudeste do 
Pará (Mapa 18). Esse município abrangia áreas dos atuais municípios de Ourilândia do Norte e Tucumã. Antes integrando o território de Marabá, Água 
Azul do Norte constituía o ponto final dos 80 km da PA-279, ainda uma estrada “de chão” (sic: não asfaltada). 

Conceição do Araguaia e São Geraldo do Araguaia, também nessa meso-região (Mapa 18), foram os primeiros municípios contemplados pelos 
projetos agropecuários financiados pela Sudam, decisivos para a consolidação da pecuária regional. De mesma maneira, São Félix do Xingu também 
passou por esse processo, principalmente ao sul de seu território, que atualmente constitui o município de Ourilândia do Norte.  A considerável re-
dução desses financiamentos – já no final da década de 1980 - levou fazendeiros provenientes de várias regiões do país a mudarem para municípios 
como São Félix do Xingu, onde os preços e a fertilidade da terra eram mais vantajosos. As mudanças ocorridas nos limites municipais é uma caracte-
rística das frentes pioneiras que também relevam de uma história comum aos municípios.

13.3 Políticas Públicas, Reestruturação Territorial e o Papel do Projeto Tucumã
No rastro da extração mineral (ouro) e vegetal (mogno e jaborandi), a região estudada tornara-se pólo de atração de migrantes do Nordeste 

e do Centro-Oeste, abrindo-se em seguida à colonização pública e privada, e à exploração mineral industrial. O acesso ao município de São Félix do 
Xingu se realizava pelo rio Xingu, através do município de Altamira73. A partir de 1984, consolidou-se o acesso regular por via rodoviária à sede de 
São Felix, com a conclusão da rodovia PA-279, aberta para apoiar a implantação do Projeto Tucumã, desenvolvido pela empresa Construtora Andrade 
Gutiérrez, empresa de colonização privada que destinou 400.000 ha para assentar pequenos e médios produtores cuja produção agropecuária deveria 
abastecer o PGC, sediado em Marabá. 

O Projeto Tucumã absorvia unicamente as demandas solváveis por terra74. A 8 km da entrada desse assentamento, uma enorme corrente75 atra-
vessava a PA-279 e constituía um controle de acesso ao projeto e às demais áreas de São Félix do Xingu. Controlada por guardas privados instalados 
numa guarita, essa corrente materializou um dos mais emblemáticos processos de segregação sócio-espacial da época. Formou-se à sua frente uma 
aglomeração espontânea, a “Gurita” (sic), formada por barracas de lona, de madeira e/ou de palha, onde as pessoas não beneficiadas pelo Projeto 
Tucumã alojavam-se precariamente à margem da estrada, envolvendo-se em diversas atividades e ocupando terras nos arredores. Eram migrantes 
sem terra e trabalhadores das grandes obras, dos garimpos, da extração de mogno ou da extração de jaborandi, atraídos pela propaganda do governo 
e da empresa.

A afluência de migrantes sem-terra avolumou-se num contexto sobrecarregado por conflitos entre empresas madeireiras, colonizadoras e 
mineradoras, colonos, etc. O Grupo Executivo de Terras do Araguaia Tocantins (GETAT) passou a atuar, em 1980, na regularização fundiária das áreas 
já ocupadas ao redor do Projeto, e na promoção de novos assentamentos. Assim, a atração da região intensifica-se ainda mais com a possibilidade 
de acesso regular à terra. Esse povoamento, marcado desde o início pela oposição entre assentamentos privados versus posseiros, resultou na frag-

73  Município que origina São Félix do Xingu em 1961 e com quem até então mantinha relações estreitas.
74  Por demanda solvável entendemos aquela demanda da parte de pessoas que contam com renda monetária suficiente para adquirir as mercadorias desejadas, a mercadoria em questão é a terra.
75  Correntes de metal usadas como controle do acesso a área, tornou-se um marco na região.
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índices de desflorestamento, gravíssimos conflitos sociais e crescimento recorde do efetivo 
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movimento cotidiano dos tropeiros conduzindo os rebanhos, caminhões de gado gordo, 
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valor comercial) para formação de pastagem, base dos sistemas de criação de gado, funciona 
não só como mecanismo de valorização e legitimação da posse da terra, mas principalmente, 
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os elementos básicos da organização e do devir histórico do território.  
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76 Semelhantes ao country americano. 
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mentação dessa parte do território de São Félix do Xingu, com a criação de dois novos municípios: Tucumã - abrangendo as áreas originais do Projeto 
Tucumã que acabara sendo invadido e tendo suas terras arrecadadas para fins de reforma agrária pelo Ministério da Reforma e do Desenvolvimento 
Agrário76 -, e Ourilândia do Norte, cuja sede se instalou no antigo local ocupado pela referida Gurita. 

Baseado na implantação de projetos pecuários incentivados o modelo desenvolvimentista falhou em implementar políticas públicas comple-
mentares indispensáveis para uma boa gestão territorial, incluindo o ordenamento fundiário e a organização de uma infra-estrutura e programas 
de crédito adequados às cadeias da pequena produção agrícola. Os primeiros elementos de organização da cadeia bovina, às margens da PA-279, 
multiplicam-se grandes, médias e pequenas fazendas de criação, surgem inclusive dentro dos assentamentos de reforma agrária, principalmente a 
partir de 1985, no escopo do I Plano Nacional de Reforma Agrária, quando os assentados tiveram acesso a crédito.

Nos anos 1990, a despeito da relativa redução das linhas de crédito e financiamento, a pecuária continua sua expansão na área estudada, 
pressionada pela saturação de área vizinha, a leste, processo clássico de economia de fronteira. A partir de 1996, instalam-se frigoríficos modernos 
em torno de Marabá e Redenção, municípios de origem da dispersão do povoamento da meso-região Sudeste Paraense. Cada vez mais, tanto atores 
internos como externos, investem na pecuária e logo isso afeta a estruturação do território,:impulsionando o mercado de terras, a dinâmica demo-
gráfica, o surgimento e consolidação dos núcleos urbanos, etc., e reconfigurando intensamente o território. 

Na virada do século XX, podem ser encontradas fazendas de gado instaladas a oeste do Rio Xingu, inclusive no vale do rio Irirí, no município de 
Altamira, na Terra do Meio. O efeito mais visível desse processo sobre a paisagem é o aumento do desflorestamento. Mas isto é apenas sintomático. 
A reestruturação do território será feita pela pecuária, atividade que imprimirá uma marca doravante indelével sobre a paisagem, como carro-chefe 
do desmatamento que evolui em paralelo ao aumento dos rebanhos bovinos. A pecuária “consolida-se” como principal atividade econômica, mas sua 
emergência deve ser entendida em relação aos processos específicos de apropriação fundiária, conforme figura 7 abaixo. 

13.4 Apropriação Fundiária, Processo de Ocupação e Formas de Dependência Social 
É importante se considerar o papel da exploração vegetal e mineral na organização da frente pioneira e do surgimento da Terra do Meio. A 

exploração vegetal, especificamente, teve papel importante no avanço do povoamento humano, mas por ser ilegal foi alvo de políticas públicas, 
da atuação de organizações não governamentais e de muitos outros setores da sociedade civil, impossibilitando-a de melhor se estruturar num 
ambiente pioneiro. 

A região de São Félix do Xingu tornou-se uma das primeiras portas de entrada da Terra do Meio. Registros históricos dão conta de que a pri-
meira atividade econômica a se fortalecer com a malha rodoviária ligando o município à fronteira em expansão foi a coleta de jaborandi, estruturada 
como cadeia produtiva em torno da multinacional de fármacos, Merck Vejetec. 

A fase áurea da exploração do jaborandi durou cerca de 10 anos, anos 80, convivendo com a expansão da exploração do mogno e, poste-

76  Extinto em 1992, no governo de Fernando Collor de Melo.
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riormente, a pecuária. Utilizaremos a seguir a classificação das fases históricas de ocupação da região estabelecida por Pinto (2005)77, ilustrando a 
evolução da paisagem, a partir de dados do PRODES, com estudo realizado por Escada (2004)78.

Poder-se-ia afirmar que dinâmica a área em estudo se subdivide em quatro fases: a primeira, vai do ano de 1975 até 1988; a segunda, vai de 
1989 a 1994; a terceira, se estende de 1995 a 1999 e a quarta e última, após o ano 2000. A escolha dessa divisão temporal pressupõe que os períodos 
históricos são dotados de características peculiares, que os diferenciam, apesar de não se tratar de uma divisão temporal/histórica rígida, mas meto-
dológica e didática, para possibilitar a compreensão de cada momento da dinâmica da ocupação. 

Até meados dos anos 1960 as terras amazônicas pertenciam basicamente à União e aos estados. Do total das terras registradas pelo IBGE79 87% 
constituíam-se de matas e terras incultas, que eram exploradas por milhares de caboclos e ribeirinhos que viviam do extrativismo vegetal e animal. 
Somente 1,8% das terras estavam ocupadas com lavouras e só metade delas possuía título de propriedade privada 80.  

A região da Canopus, na Terra do Meio, localizada entre os rios Xingu e Iriri, até meados da década de 1970 permaneceu habitada apenas 
pela população tradicional da região, composta por beiradeiros (pescadores e pequenos agricultores, que trabalhavam em atividades que se 
intercalavam entre as áreas de terra firme – roça de mandioca e a pesca nos rios da região), extrativistas (coletores de castanha, copaíba, 
seringa e andiroba), povos indígenas (que viviam essencialmente da caça, da pesca e roça). Tratava-se, portanto, de uma região que ainda 
não tinha perdido as características de povoamento tipicamente amazônico.

A entrada de novos agentes humanos na região se enquadra dentro do paradigma que marcou as várias áreas de ocupação na Amazônia, que 
seguiram a lógica das fronteiras econômicas, incentivadas ou não pela instituição estatal. Os primeiros agentes a chegar adentraram a área pela 
região do Iriri, então município de Altamira. 

• 1ª. Fase: Exploração mineral em escala empresarial: CASSITERITA (1975-1988)
Área ocupada: região da Canopus
Agentes sociais: empregados e administradores da Canopus-LTDA
A primeira fase é marcada essencialmente pela exploração mineral empresarial, que tem o seu foco na exploração da cassiterita pela empresa 

de Mineração Canopus Ltda, pertencente a empresários brasileiros, mas subsidiada pela Rhodia, empresa de capital e origem francesa. O impacto 
sobre o modo de vida dos antigos e então, habitantes da região vai permanecer praticamente inalterado, (e o impacto sobre a) cobertura florestal 
(permanece incipiente).

77  PINTO, Jax. Terra do Meio, Estudo de Caso na Nova Fronteira Amazônica (Tese de Mestrado em Sociologia, UFPA, 2005).
78 Subsídio para o relatório Sumário Executivo da Missão de Campo na Região de São Félix do Xingu/Iriri, 13 a 18 de Outubro de 2004, Dinâmica de Uso e Ocupação do Território, Dinâmica de População e Assentamentos 

humanos e Modelagem Computacional: Dinâmica Territorial da Frente de Ocupação de São Félix do Xingu-Iriri. 
79 IBGE. Censo Agrícola, 1960. R.J.
80 IBGE, idem.
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A pesquisa mineral começou em 1976, quando a Mineração Canopus Ltda requereu a área de 40 mil alqueires, comprada da empresa EXPENCIL. 
Naquele mesmo ano a Canopus iniciou a pesquisa de vários minerais, entre eles o cobre, o ouro e o estanho. A partir dos anos 1980 começou a se 
especializar mais na área de estanho, para extrair cassiterita. 

Em 1982, ainda na fase de pesquisa mineral, onde trabalhavam cerca de 70 pessoas na empresa, entre pesquisadores e administradores, a 
Mineração Canopus Ltda recebeu do governo brasileiro o direito de lavra, o que possibilitou o início da exploração de cassiterita. Em 29 de junho de 
1983, dia de São Pedro, teve início a lavra, daí também a denominação da região de São Pedro do Iriri. Nessa época a Mineração Canopus Ltda já 
contava com cerca de 450 funcionários. 

Para facilitar o escoamento do minério a empresa construiu nos anos de 1981-1982, a estrada que se estende do rio Iriri até o acampamento 
da Mineração Canopus Ltda, no total de 42 km. Portanto, de 1982 a 1983, toda a infra-estrutura de abastecimento e de obras era feita via fluvial na 
época do inverno (cheia do rio) e no verão, por via aérea. 

Porém, após o início da exploração, a Mineração Canopus Ltda diagnosticou a necessidade de dar continuidade à construção da estrada até o rio 
Xingu pela facilidade de escoamento da produção, impossibilitada na época do verão pela diminuição do fluxo d’água no Iriri. De 1984-1985 a em-
presa montou um programa de construção da estrada até o porto Xingu, visto que o minério produzido de setembro a dezembro ou era transportado 
de avião ou então aguardava o inverno para ser escoado pelo rio Iriri até a sede do município de Altamira. 

O período da lavra estendeu-se de 1983–1992, sendo que o ápice da exploração de cassiterita foi do ano de 1983 a 1988, portanto cinco anos, 
onde eram exploradas cerca de 200 mil toneladas por ano de estanho contido (cerca de 260 toneladas de cassiterita)81. O preço chegava a U$ 13,00 
(treze dólares por 1 quilo) no mercado internacional. De 1989 a 1992, a exploração caiu bastante, até o encerramento da exploração. Com a redução 
da exploração em 1988, a Canopus foi vendida para um grupo de empresários de Minas Gerais, e a Rhodia deixou de ser a subsidiária.  

Grandes áreas florestais, ricas em madeiras de lei, principalmente o mogno, ipê, jatobá, cedro, amarelão, muracatiara; abundância de animais 
silvestres (onça, anta, veado,...); povoada principalmente por povos indígenas e ribeirinhos das margens do Xingu e Iriri, demarcam as principais ca-
racterísticas da região. A abertura da estrada Canopus vai protagonizar o início de um novo processo de ocupação, colonização e exploração da região.

• 2ª. Fase: Exploração madeireira – garimpo artesanal – agricultores especuladores (1989-1994)
Área ocupada: Empresas Madeireiras nas Vilas Cabocla e Central; Exploração de garimpo artesanal nas Vilas Pontalina – Crentes – Canopus; 

Agricultores ocupantes especuladores na Vila Primavera
Agentes sociais: garimpeiros (migrantes de outros garimpos); madeireiros e empregados; agricultores.
A construção da estrada Canopus possibilitou a ligação com a sede do  município de São Félix do Xingu, tanto que as frentes econômicas de 

ocupação a partir de 1985, terão como principal vetor de entrada aquele município que vai interligar as frentes de ocupação em processo de consoli-
dação, como a região da Taboca e do Tabão, áreas localizadas antes do rio Xingu. 

A abertura da estrada e a coincidente queda paulatina e contínua do preço do estanho no mercado internacional, inaugura um novo ciclo de 
ocupação caracterizado pela exploração madeireira, pela entrada de ocupantes - especuladores de terras livres, e pela garimpagem artesanal de mi-
nério, principalmente o ouro. Essas frentes de ocupação vão protagonizar as primeiras mudanças no modo de vida e na cobertura florestal da região. 

Os primeiros ocupantes vão se concentrar na vila Primavera, a 28 km do porto Xingu, por volta do ano de 1986. Registros coletados com mora-
dores da região dão conta que essa primeira leva de colonos se deslocou para região pela proximidade do rio Xingu (via de acesso a São Félix), por se 
tratar das áreas mais próximas da sede municipal, depois da construção da estrada da Canopus. 

Tratava-se de pequenos agricultores que já possuíam outras terras, ou em São Félix, ou em Tucumã. Estavam motivados pela possibilidade de 
aumentar o seu patrimônio de terra, especulando e cortando terras livres. Infelizmente, o que não estava nos planos dos agricultores era o fato de 
se tratar de uma região, cujo solo tem qualidade inferior, considerando as outras áreas ao longo da estrada, em direção ao Iriri. Moradores da vila 
Primavera nos informaram que as terras ao longo da estrada daquela região é bastante pedregosa e composta por campos naturais de jaborandi, 
arbusto campestre que se desenvolve em terrenos pedregoso. 

Em 1985 chega, a então hoje vila Cabocla (132 Km do rio Xingu), a primeira empresa madeireira denominada de Carapanã, cuja propriedade 
pertencia a Chico Bananeira, que montou a primeira esplanada de madeira na região e abriu um dos maiores ramais de exploração madeireira (mog-
no), conhecido até hoje como ramal do “Branquinho”. No mesmo período chegam à região outras empresas madeireiras como a MAGINCO, PERACCHI, 
IMPAR, PELEGRINO, PAU D’ARCO E ANGELIM. Essas empresas constituem esplanadas de madeira ao longo da estrada que vão originar as vilas que hoje 
conhecemos ao longo da estrada: vila Central, vila Cabocla. 

A garimpagem artesanal de ouro tem pelo menos dois grandes pólos de exploração: garimpo do Rio Grande, localizado na vila Pontalina (a 
garimpagem formou a vila) e o garimpo do Jabá, localizado entre a vila Cabocla e a Canopus. Outros garimpos de menor expressão funcionavam nas 
proximidades da vila Central e vila Primavera. 

Neste sentido, poder-se-ia dizer que o surgimento dos povoados e vilas ao longo da estrada Canopus tem a sua origem nos ciclos de ocupação 
81  A cassiterita, que consiste quimicamente em um bióxido estânico (SnO2), apresenta teores variando de 60% a 78,9% de Sn-contido e tem como principais características físicas a dureza de 6-7, a densidade de 6,8-7,1 

e o brilho adamantino a submetálico. Geralmente apresenta coloração castanha ou preta, raramente vermelho (estanho rubi), amarelo (estanho resina) ou incolor. Na forma metálica, o estanho é quimicamente inerte, 
portanto, não tóxico, daí sua grande utilidade no revestimento de chapas de aço destinada à fabricação de embalagens para alimentos e bebidas.
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marcados principalmente pela exploração madeireira, pela garimpagem artesanal e de forma mais incipiente (no caso da Primavera) por agricultores 
especuladores de terra. 

As características ambientais da região começaram a sofrer mudanças significativas. Grandes áreas de florestas foram desmatadas em busca 
do mogno, o “ouro verde” da Amazônia. Essa fase será marcada por graves conflitos sociais, em decorrência da terra, do garimpo e da exploração 
madeireira. 

É importante notar que os primeiros a fazer picos e cortar a terra na região, em prioridade aos arredores da estrada principal, foram os agentes 
sociais envolvidos na exploração de madeira, no garimpo artesanal e na especulação de terra. Fazem parte tipicamente da 1ª. Colonização, marcada 
pela apropriação de terras livres (pertencentes ao Estado). A maioria dos agentes sociais dessa fase não tinha nenhuma tradição agrícola, eram peões 
do trecho, diaristas, empreiteiros e garimpeiros. Os que eram agricultores não tinham capital e nem mão-de-obra familiar para investir nos seus lotes. 
Segundo os informantes, praticamente todos venderam a terra, depois de um breve período de especulação fundiária. 

• 3ª. Fase: colonização agrícola: compra de terra por agricultores capitalizados vindos de São Félix do Xingu, Tucumã, Ourilân-
dia do Norte e Água Azul do Norte (1995-1999)

Áreas ocupadas: Central – Crentes – Primavera – Cabocla
Agentes sociais: agricultores
A terceira fase de ocupação da região tem como ponto mais significativo o processo de colonização e fixação dos colonos nas vilas que se estru-

turavam. Nos anos de 1995-96 o Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR de São Félix do Xingu e o Instituto de Terras do Pará – Iterpa organizaram 
um grupo de colonos que entraram na região se fixando nas vilas Primavera, Central, dos Crentes e Cabocla. 

Nesse período de fixação dos colonos na terra a região começa a experimentar, de um lado uma relativa tranqüilidade, se comparado com o 
período anterior e o subseqüente. Constata-se, a diminuição significativamente da exploração de madeireira, principalmente de mogno; da grilagem 
e da especulação fundiária; dos conflitos pela posse da terra, mas também dos recursos da floresta. De outro, emergem outros graves problemas 
que permanecem até hoje. A região se tornou de difícil acesso. As estradas tornaram-se intrafegáveis no período de inverno (janeiro-junho), já que 
a empresa Canopus não mais fazia a manutenção e as madeireiras destruíram o que restou das estradas, como decorrência do peso dos caminhões 
carregados. Os Colonos informam que no período de inverno se faz o trajeto da vila Cabocla até o Porto Xingu (130 Km) em cerca 15 dias, em jerico82 
ou caminhão traçado83, pernoitando-se nos povoados ao longo da estrada.

A educação também se apresenta como uma situação grave para os colonos – vai ao máximo até a 6a. série do ensino fundamental (Primavera) e 
nas outras vilas até a 5a. Série. As questões da saúde e da segurança pública completam o rol dos principais problemas – há apenas um posto médico, loca-
lizado na vila dos Crentes que funciona de forma precária, onde o atendimento é feito por um agente de saúde. Não existe nenhum posto policial na região.

Os colonos que vão se instalar nesse período são os que permanecem até hoje na região. São oriundos de municípios como Água Azul do Norte, 
Tucumã, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu. Geralmente, estão capitalizados por terem vendido a terra a um preço favorável a um fazendeiro 
ou comerciante de sua região de origem. Um agricultor entrevistado informou que vendeu 10 alqueires de terra por 80 mil reais em Água Azul do 
Norte e adquiriu 400 alqueires na vila Primavera por 40 mil reais. É neste sentido que o texto se refere a colono capitalizado, isto é, alguém possui 
mais condições que os habitantes anteriores. 

82  Transporte movido a combustível (óleo diesel) forte como um burro de carga, capaz de vencer os atoleiros da estrada no inverno.
83  Carros projetados para enfrentar situações de péssimas condições em vias de acesso. Força no motor e traçado nas quatro rodas.
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• 4ª. Fase: Grilagem – Pecuária – Processo de consolidação da ocupação pela agricultura familiar (2000-2005)
Áreas ocupadas: ao longo das estradas e dos ramais
Agentes sociais: Agricultores familiares, fazendeiros e grileiros.
A quarta fase, que se estende do ano 2000 até os dias atuais, é marcada pela entrada de grandes fazendeiros na região, que vão se localizar nos 

ramais que foram abertos, em sua maioria pelas madeireiras, no ápice da exploração de mogno. Com a chegada dos grandes fazendeiros a região vol-
ta a experimentar um período de intensa violência e conflito, desta feita pela posse da terra, em sua grande maioria roxa, portanto, de boa qualidade.

Começam a se formar grupos de pistoleiros que se sucedem no controle da violência, disputando grandes extensões de terra, a mando de 
fazendeiros que dão continuidade ao processo de grilagem na região. Entre os grupos de pistolagem de que tomamos conhecimento pela imprensa 
estadual destaca-se, o grupo liderado por Daniel e Sansão, que aglutinava cerca de 20 homens que tinham como base de atuação a vila Central e a 
Canopus. 

Outro dado importante, característico dessa última fase de ocupação, é o desmatamento. Nos anos de 2002 a 2003, o município de São Félix do 
Xingu liderou o grupo de municípios do chamado arco do desmatamento, em tamanho de áreas desmatadas. A atividade ligada à pecuária se coloca 
como a principal causa do desmatamento na região, apesar de outras atividades, como a agricultura, corroborarem, de forma incipiente. 

As fazendas vão se concentrar nos ramais da Primavera, Pais e Filhos, Triunfo, Chirli, Boca da Porca, Tibórnia, Cutia, Calumbi, Caraíba ou do Bran-
quinho, ramal da Toca dos Sapos, ramal do Bala, ramal do Jabá, ramal do Boca Branca. Vale destaque quando se trata de concentração dos maiores 
fazendeiros como nos ramais da Primavera, do Chirli, da Cutia, da Tibórnia, do Triunfo, da Toca dos Sapos e do Jabá. 

Outro marco importante da fase atual de ocupação é a situação finalista em que se encontra a Canopus, que pressiona o governo federal para 
indenizar as benfeitorias e os equipamentos que foram roubados pelos invasores. A empresa não pretende retomar a área, mas incentiva a criação de 
uma agrovila para o assentamento de pequenos agricultores familiares. O processo ainda corre na justiça. Com as discussões sobre a Terra do Meio, a 
empresa espera que o governo ceda nas negociações, e então, faça o ressarcimento das perdas e danos sofridos. 

A quarta fase de ocupação se encerra com um dado histórico importante que é a invasão da Mineração Canopus, em janeiro de 2000, e a 
aparição das primeiras matérias jornalísticas sobre a região justamente em decorrência do episódio da invasão. Segundo o senhor Aldaberto Car-
neiro Maia84, quando a Canopus fora invadida ele recebeu uma mensagem, via rádio, que um grupo de 15 pistoleiros rendeu os oito seguranças e os 
funcionários da firma e adentrou na área. O relato feito pelos seguranças informava que o grupo de pistoleiros possuía armamento pesado, como 
metralhadoras e fuzis. Quando todos foram expulsos das instalações da empresa Canopus Ltda, os pistoleiros bloquearam o acesso via rodoviário, 
destruindo uma barragem, próxima às instalações e colocando madeiras na pista de pouso de avião. 

Depois de 15 dias a empresa obteve uma liminar na justiça, porém sem sucesso quanto ao cumprimento. O grupamento formado por policiais 
militares que foi enviado para cumprir a liminar não adentrou a área. Depois de várias tentativas de desocupação, sem sucesso, Aldaberto Maia obte-
ve informações de que os pistoleiros foram contratados no Mato Grosso, a serviço de grandes proprietários de terras de Xinguara e Tucumã. Tratava-se, 
portanto, de uma ação planejada por um grupo de fazendeiros que grilaram toda a área. 

Os pistoleiros continuaram como seguranças da área e depois de 30 dias, cerca de 30 famílias foram levadas por quatro caminhões traçados 
(época de inverno) para a área, sendo que durante três meses os “testas de ferro” da invasão mantiveram as famílias, com alimentação, estadia nas 
dependências da firma e terra para trabalhar. Aos poucos começaram a chegar mais famílias de colonos de São Félix do Xingu e Tucumã, que a seguir 

84  Entrevista realizada por  Jax Pinto em dia 18 de outubro de 2004, em São Félix do Xingu. Trata-se do gerente da empresa de Mineração Canopus, de 1982 até hoje. 
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formaram uma associação (300 associados), coordenada pelo Sr. Isaac, do Município de São Félix do Xingu (ex-candidato a prefeito pelo Partido dos 
Trabalhadores – PT, em 2004), o que impossibilitou até a presente data a retirada dos ocupantes. 

Segundo o informante, nesse período ocorreu um fato interessante: os pistoleiros começaram a se matar e o senhor Isaac se retirou da vila 
Canopus, onde hoje residem cerca de 50 famílias.  Depois de consolidada a invasão os pequenos produtores venderam suas áreas para os grandes 
proprietários de terra que continuam se transferindo para a região. A maioria da terra de, 5 a 10 mil alqueires, está em mãos dos grandes fazendeiros.

Com a invasão, o patrimônio da empresa foi tomado pelos invasores: tratores, caminhões, toyotas, tanques de combustíveis, grupos geradores 
e pás carregadeiras. Pessoas como o Antônio Levino, que se apossou dos dormitórios da firma e transformou-o em um hotel e depois começou a ven-
der os bens da firma, ainda hoje mora na vila Canopus; Devanir, comerciante e fazendeiro influente da vila; Rose, comerciante e líder de garimpeiros 
que exploram cassiterita artesanalmente etc.

Atualmente a Canopus tem um potencial de exploração de 700 toneladas de estanho. Nele, pelo menos 30 pessoas exploram manualmente a 
cassiterita. Atualmente o estanho tem um valor no mercado em que varia de U$ 9,00 a U$ 10, 00 (nove a dez dólares kg). Essa atividade mantém-se, 
junto com a atividade de desmatamento, roça de juquira e abertura de pastos nas grandes fazendas da região, o comércio local da vila e a atividade 
de prostituição que atrai dezenas de mulheres jovens (a partir de 13 anos) para a região. 

Trata-se da região mais perigosa em termos de violência, do chamado sudoeste paraense. Famílias inteiras já foram assassinadas. Grupos de 
pistoleiros agem na região a mando de grileiros que hoje atuam na margem direita do Iriri. Há um pacto de silêncio: “quem fala morre. A última morte 
ocorreu em setembro de 2004, na época da campanha eleitoral. A vila não aceita polícia, ninguém interfere” (PINTO, op. cit. : 33-43). 

Nesse contexto, não admira que haja coincidência entre os municípios onde mais se desmata e aqueles onde existe ocorrência em maior nú-
mero de trabalhadores encontrados em estado análogo ao de escravo, como se vê na figura 9 abaixo. A necessidade de mão de obra numerosa em 
grandes superfícies, trabalhando em empreitadas perigosas (abate de árvores etc.), de fato se coaduna muito bem com o uso de trabalho escravo em 
áreas de expansão da pecuária.

A forte presença da violência organizada como base da ocupação da área chamou a atenção de procuradores do Ministério Público Federal, 
desde 2003: A região de São Félix do Xingu e Altamira encontra-se dominada pela presença ativa do crime organizado85, cuja atuação pode ser medi-
da e caracterizada por 2 (duas) fases e/ou etapas distintas de atividades ilícitas e que se sucedem no tempo e no espaço de maneira aparentemente 
complementar. 

A primeira foi (e em certa medida ainda o é) marcada pela existência de um grupo de pessoas físicas e jurídicas organicamente estruturadas 
para alcançar e promover a extração de madeira de espécies nobres da floresta amazônica (mogno), a partir de áreas públicas pertencentes à União 
Federal (terras indígenas) e terras devolutas (da União Federal e Estado do Pará), o que permitiu e vem permitindo ampla e vasta capitalização de 
recursos financeiros (ilícitos). Essas atividades demandaram a constituição de uma rede hierarquizada de agentes da criminalidade86, empresas 

85 A presença de elementos/componentes do crime organizado pode ser medida pelas seguintes características: a) existência de um número mínimo de pessoas; b) associação destas em prol determinadas atividades de 
forma estável e permanente; infiltração e apoderação de determinadas pessoas que atuam no interior do aparelho de estado; d) adoção de métodos e mecanismos de proteção da atividade delituosa; suborno, corrupção 
e o envolvimento de juizes de direito, membros do Poder Executivo e legislativo municipal; apropriação de valores e “lavagem” de ativos ilícitos etc.

86 O agrupamento criminoso voltado à extração e comercialização ilegal de madeira logrou constituir uma rede que funciona como “testa-de-ferro” de importantes políticos no Estado do Pará.
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grandes e intermediárias, de modo a tornar possível a alavancagem de grande soma de recursos financeiras e sua transformação em ativos lícitos.87 
A segunda foi a constituição de uma ampla e vasta rede de agentes responsáveis pelas tarefas de levar adiante a ocupação e a apropriação 

de terras públicas (da União Federal e do Estado do Pará) mediante atos e medidas de “grilagem”, de modo a viabilizar a incorporação destas ao 
patrimônio individual e particular88. Estes imóveis, posteriormente, são destinados, quase sempre, a comercialização e/ou constituição de reserva de 
valor, dando ensejo ao surgimento e ao desenvolvimento de atividades paralelas e/ou complementares89, mas ilícitas e, sem as quais, a constituição, 
o exercício e o funcionamento das atividades do crime organizado não seria possível.90

Na região de São Félix do Xingu e Altamira organizou-se e constituiu-se um grupo de pessoas físicas e jurídicas (empresas madeireiras fan-
tasmas ou não) e que, nos últimos 13 (treze) anos, dedicaram-se às atividades de promover a extração, contratar e/ou adquirir madeira (mogno) de 
áreas públicas (terras indígenas e terras devolutas), a despeito da inexistência de qualquer autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis e da Fundação Nacional do Índio. A forma e a maneira de operação foi bastante simples e deu-se a partir da viabilização 
e aprovação de planos de manejo irregulares perante o órgão federal de meio ambiente e que permitiram, mediante a emissão de Autorização de 
Exploração Florestal e/ou Autorização de Transporte de Produto Florestal (ATPF) fraudulentas, a aquisição e/ou a comercialização da madeira ilicita-
mente estabelecida.

A estruturação desse grupo, é certo, somente tornou-se possível em razão da conexão estabelecida entre o grupo criminoso e autoridades 
existentes no interior do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, responsáveis em alguma medida pela aprovação dos planos 
de manejo, emissão de ATPF’s e/ou fiscalização91. As atividades ilícitas decorrentes da extração e/ou comercialização do mogno ocorreram parale-
lamente ao enriquecimento ilícito dos grupos e pessoas envolvidas, tanto assim que estes grupos evidenciaram a existência de intensa e crescente 
movimentação financeira. 

Mais recentemente, (alguns indivíduos deste grupo partiram) para a apropriação de madeira das terras Apiterewa, Assurini e Trincheira Bacajá 
e Araweté. (...) A pressão dos madeireiros sobre o Ministério da Justiça/Funai foi responsável pela subtração de 200 mil hectares da área indígena 
quando do reconhecimento. Há grandes aberturas e desmatamentos dentro da área. (...) Há, portanto, forte grilagem no interior da Terra Indígena, 
sendo que (os madeireiros) se encontram a 100 (cem) km dentro da área dos índios parakanã. Para tanto, agem, corrompem, subornam pessoas e se, 
preciso, matam. (A Terra Indígena) é área estratégica porque é só lá que ainda resta mogno, encontrando-se toda piqueteada” (Mário Lúcio de Avelar 
e Emerson Kalif Siqueira/MPF; Relatório- 14 de julho de 2003).

Um estudo realizado por Escada (2007) no quadro das atividades da Rede GEOMA, e apresentado à SBPC em julho de 2007 (oficina Análise 
Integrada da Dinâmica de Uso da Terra no Pará, cf.: http://www.ufpa.br/portalufpa/imprensa/noticia.php?cod=1128), ilustra de forma eloquente as 
denúncias da Procuradoria, e permite fazer algumas inferências sobre os atores desse processo. Assim, vejamos as imagens 5, 6 e 7:

87 Levantamentos feitos pela Secretaria da Receita Federal, a pedido do Ministério Público Federal, identificaram a existência de grande movimentação financeira por parte desses grupos, pessoas físicas e jurídicas, a despeito 
de pouca ou nenhuma declaração desses valores no imposto de renda. Alguns desses agentes, devido as atividades de “grilagem” de terras públicas e formação de fazendas, foram denunciados pelo Ministério Público 
Federal (após decreto de prisão cautelar) pela prática de crime de submissão de trabalhadores a condição análoga à de escravo e outros delitos.

88 De acordo com Laranjeira, grilagem é toda ação tendente a obter a posse e/ou propriedade da terra, através de um meio ilícito. In Direito Agrário. Perspectivas Críticas (1984, pág. 143).
89 O crime organizado logrou constituir uma extensa rede formada por pessoas físicas e jurídicas com especialização na comercialização de terras/áreas griladas, sendo possível mesmo localizá-las pela internet, dentre 

outros, no seguinte endereço: imoveisvirtuais.com.br. Ex. de anúncio: “fazenda de 306.000 alqueires no Pará, (Altamira). Toda em mata bruta, localizada na margem direita do Rio Iriri, com excelente documentação, 
avaliação, certidões do Incra, Iterpa, Itr, Cicir, etc., com escrituras de 4.356 ha, devidamente registradas, de propriedade de pessoa jurídica. Preço R$ 60,00 por hectare. Maiores informações com Fernando Rosa – telefone 
047-9995-6893 (Joinville – SC) – air766@msn.com”

90 A constituição, a operação e o exercício das atividades do crime organizado na “Região do Iriri” ou da “Terra do Meio” demandou o estabelecimento de bases e/ou eixos paralelos/complementares, organizados de forma 
necessário e suficiente ao manejo e desempenho dos diversos ilícitos. Tais bases e/ou eixos da delinqüência estão lastreados nas conexões estabelecidas com servidores do Poder Público com atuação nos seguintes órgãos: 
a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; b) Instituto de Terras do Estado do Pará; c) Banco da Amazônia; d) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O crime organizado 
também demandou a constituição e composição de um braço fortemente armado e sem o qual o exercício da atividade de grilagem não poderia ser levado a cabo. Por fim, o crime organizado logrou e instituiu um sistema 
próprio de corretagem, qual seja, de imobiliárias, responsáveis por levar adiante a tarefa de selecionar as áreas a serem griladas e prontamente disponibilizá-las no mercado para a clientela de fazendeiros.

91 De acordo levantamentos feitos Ministério Público Federal os escritórios do IBAMA das cidades de Xinguara e Conceição do Araguaia encontram-se agindo e interagindo com fazendeiros e agentes da criminalidade 
envolvidas com a exploração e comercialização ilegal de madeira. Por exemplo, o fazendeiro Rafael Saldanha (envolvido com atividades de grilagem de terra, trabalho escravo e desmatamento ilícito) subornou o agente 
do IBAMA Pereira com R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a “quebra” de multa. Há notícias também de que o mesmo agente se apropriou de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para acobertar o desvio de madeira da espécie 
mogno existente na cidade de São Félix do Xingu e em poder do IBAMA. A referida “propina” teria sido paga por Osmar Ferreira (proprietário da madeireira Serra Dourada) e que age em unidade de desígnio com Antônio 
Lucena Barros, Moisés Carvalho Pereira e outros.
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As hesitações da justiça e do próprio Ministério da Justiça desde a portaria 267/92 de 28 de maio de 1992, que declarava como de posse perma-
nente indígena uma área com superfície aproximadas de 980.000 ha e perímetro de 550 km, e determinava sua demarcação, confortaram a posição 
de madeireiros e grileiros de terra sobre a posse da área. 

Baseando-se no Decreto n°. 1.775 de 08 de janeiro de 1996, que facultava aos Estados e municípios em que se localizasse uma área sob de-
marcação, bem como a demais interessados, manifestarem-se apresentando à FUNAI « razões instruídas com todas as provas pertinentes, tais como 
títulos dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas, para o fim de pleitear indenização ou para demons-
trar vícios, totais ou parciais, do relatório (de demarcação) », esses grupos de invasores conseguiram reduzir a área indígena para 773.000 ha, o que 
foi feito através de nova Portaria, de n. 2.581, de 21 de setembro de 2004.

A extração de madeira não constituía o único móvel para a ação de invasores. Como reconheciam procuradores federais, “a quase extinção do 
mogno na “Região do Iriri” ou “Terra do Meio” e o posicionamento assumido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (IBAMA) que proibiu e/ou suspendeu todos os planos de manejo florestal sustentável para a exploração da espécie mogno trouxe profundas 
alterações na composição, na forma e na maneira de agir do crime organizado. 

De fato, a extinção da atividade madeireira – apropriação e comercialização de madeira escassa no mercado – resultou na migração dos grupos 
criminosos para uma nova e não menos rentável forma de obtenção de recursos financeiros. Isto é, o crime organizado orientou e estruturou suas 
atividades para a ocupação, “limpeza”, apropriação e/ou grilagem de terras públicas, de forma a estocá-las com o intuito de logo a seguir promover a 
introdução e a circularização de parcelas destas junto ao mercado imobiliário. Para tanto, foi demandada a reorganização do grupo criminoso e a nova 
divisão de tarefas, de modo necessário e suficiente à promoção, em larga escala, da ocupação e do abatimento de extensas áreas do Poder Público92.

A análise dos padrões de ocupação da terra, nos trabalhos de Escada (2007), Oliveira e Veiga (2004) e Santos Silva et. Al. (2008), permitem 
inferir uma tipologia dos ocupantes da “Terra do Meio”, tanto em área indígena quanto na “estrada dos fazendeiros”, aberta por particulares para 
possibilitar a apropriação e a venda posterior de lotes, evidenciando uma estratégia singular visível na organização do espaço.

A tipologia de lógicas produtivas abaixo foi proposta por Oliveira e Veiga (2004), para descrever as categorias de agricultores e/ou posseiros 
que se estabeleciam em uma área conhecida como “Paredão”, dentro da Terra Indígena Apiterewa. Ela dá conta da existência de pelo menos tres 
estratégias bastante diferenciadas: pequenos produtores que hesitam em estabelecer-se definitivamente, dadas as incertezas da situação jurídica 
da área; outros, mais capitalizados e com gado que se instalam na área, onde “investem tudo”. E uma terceira categoria de pessoas que, embora não 
fixem residência na área, fazem aí grandes investimentos e abrem pastagens maiores. 

Representando  espacialmente essa tipologia, a partir dos padrões de abertura, Escada (2007) estabelece um perfil desses ocupantes, verifi-
cando que:  1) predominam em número de aberturas (mas não em superfície) as áreas desmatadas com padrão irregular e pequeno (~ 70%) – aque-
les “que estão esperando para ver”; 2) Verifica-se a existência de grandes aberturas no limite leste da TI, mas também longe no interior, em lugares 
mais distantes dos focos de expansão do povoamento, conforme quadro 7 e figura 10.

  Fonte: Oliveira e Veiga, 2004

92 O Ministério de Política Fundiária e do Desenvolvimento Agrário reconhece que “a grilagem é dos mais poderosos instrumentos de domínio e concentração fundiária no meio rural brasileiro. Em o todo o País, o total de 
terras suspeitas de serem griladas é de aproximadamente 100 milhões de hectares – quatro vezes a área do Estado de São Paulo ou a área da América Central mais o México. Na região Norte, os números são preocupantes: 
da área total do Estado do Amazonas, de 157 milhões de hectares, suspeita-se que nada menos de 55 milhões tenham sido grilados, o que corresponde a três vezes o território do Estado do Paraná. No PARÁ, um fantasma 
vendeu a dezenas de sucessores aproximadamente nove milhões de hectares em terras públicas. Parte dos Cartórios de Registros de Imóveis, não só no Amazonas, mas também no Pará, no Acre, em Goiás, no Paraná, no 
Amapá e em Roraima, apresenta falhas e vícios na sua escrituração. Exemplos notórios de cartórios contaminados pela fraude são os das comarcas de Altamira, São Félix do Xingu e Marabá, no Pará; de Boca do Acre e 
Lábrea, no Amazonas, de Grajaú, no Maranhão, Catanduvas, Primeiro de Maio e Adrianópolis, no Paraná (grifei).
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Escada (2007)

Uma distribuição espacial semelhante – ou seja, predomínio em número de várias aberturas menores em áreas mais próximas dos eixos de 
expansão, com grandes aberturas em locais de acesso mais difícil – fica mais claramente visível ainda quando se analisa a ocupação em torno da 
“estrada da Canopus” na Terra do Meio (SANTOS SILVA et al. 2008).

Desmatamento 2201 - 2005 (INPE, 2006).
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Em síntese: o processo de apropriação fundiária produz uma hierarquização espacial que se revela na organização da paisagem. Neste caso, 
vê-se nitidamente a criação de zonas ocupadas por pequenos e médios proprietários, que funcionam como um “tampão” relativamente às grandes 
aberturas em fazendas mais distantes do leito da estrada. A estratégia econômica da venda de terras públicas não apenas sustenta a expansão das 
pastagens, como também possui aspectos políticos extremamente relevantes, pois cria verdadeiros assentamentos privados, no seio dos quais resi-
dem produtores dependentes dos “empresários” para o escoamento da produção (manutenção das pistas de rodagem etc.), e cujos interesses passam 
assim a confundir-se com os dos grileiros iniciais. 
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A dependência social (espacialmente identificável) se confirma e aprofunda em seguida no processo de estruturação das cadeias produtivas – 
como, por exemplo, no caso da venda de leite ou de carne, em que os pequenos produtores, incapazes de satisfazer às exigências do mercado (selo 
do Serviço de Inspeção Federal para a venda de queijo e leite; peso mínimo da carcaça no caso do gado vendido a grandes frigoríficos etc.), tornam-
-se fornecedores indiretos, vendendo bezerros para alguns indivíduos que possuam melhor acesso ao mercado e possam engordar o boi, ou sejam 
intermediários na  venda de leite a laticínios fiscalizados (em troca muitas vezes de adiantamentos in natura de produtos como sal, num sistema que 
apresenta analogias com o do antigo aviamento da borracha). 

Note-se que essas situações de dependência social, análogas ao que ocorreu precedentemente em áreas hoje consolidadas, têm influência 
determinante no processo de formação de distritos e municípios, transformando-se no germe de uma forma de dominação política, e em fonte de 
legitimidade local para grupos ou setores cujas atividades se encontram – ou se estruturaram inicialmente – associadas à ilegalidade.    

As trajetórias dos produtores são, portanto, extremamente heterogêneas, como veremos em seguida:
Síntese das trajetórias (AMÉRICO et al. 2008)
O pequeno produtor: a trajetória desse pequeno produtor (Figura 12) revela as transformações de um conjunto descrito por Veiga (2004, 

pág. 91) como tipo Sem gado, sub-tipo em sobrevivência, subindo com tendência á estável.  Sua trajetória se dá nos últimos 12 anos, período de 
maior intensidade da expansão da pecuária na região, O seu sistema passa por três coerências ao longo do tempo: sistema agrícola, a pecuarização e 
a consolidação da pecuária de corte .

Figura 12: Representação da trajetória de um pequeno produtor 

                               Fonte: Pesquisa de Campo (Maria do Carmo Américo-GEOMA)

Ele chega à região em 1994 como um pioneiro agropecuário típico (VEIGA, 2004. p.87) como um trabalhador sem-terra e, se estabelece com-
prando a posse de 96.8 ha nos arredores da sede São Félix do Xingu.  O objetivo principal do sistema era produção agrícola que inicia com o cultivo de 
arroz, feijão, milho e mandioca. Descapitalizado e com pouca mão-de-obra abre pequenas áreas (0,5 a 2,5 ha.) para as culturas, que em seguida são  
substituídas pela pastagem. No início, o gado é destinado à produção de leite para consumo. A mão-de-obra familiar é potencializada pelas relações 
comunitárias – mutirões e trocas de diária entre vizinhos e familiares. 

As dificuldades de comercialização da produção agrícola e o aquecimento do mercado de bezerros, devido ao fortalecimento da pecuária 
na região, o levam a alterar sua estratégia espacial. Investe na pecuária de corte e também aumenta o ritmo de aberturas na floresta para formar 
pastagens. A renda adquirida com a produção agrícola, principalmente arroz, é investida na aquisição de matrizes. A pecuária está em processo de 
expansão e o preço do bezerro é convidativo, levando a redução drástica da produção agrícola, no seu sistema tornando-a  complementar.

O acesso á recursos bancários do PRONAF torna objetivo principal de seu sistema a pecuária de corte. Sua produção agrícola recua para níveis 
de consumo e continua sendo desenvolvida preliminarmente a formação da pastagem. A coerência interna do sistema dá-se pelo desenvolvimento 
da atividade pecuarista e pelas relações entre os atores locais (vizinhos, família, compradores de gado etc) 
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relativamente às grandes aberturas em fazendas mais distantes do leito da estrada. A estratégia 
econômica da venda de terras públicas não apenas sustenta a expansão das pastagens, como 
também possui aspectos políticos extremamente relevantes, pois cria verdadeiros 
assentamentos privados, no seio dos quais residem produtores dependentes dos “empresários” 
para o escoamento da produção (manutenção das pistas de rodagem etc.), e cujos interesses 
passam assim a confundir-se com os dos grileiros iniciais.  
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Fonte: Pesquisa de Campo (Maria do Carmo Américo-GEOMA) 

Ele chega à região em 1994 como um pioneiro agropecuário típico (VEIGA, 2004. 
p.87) como um trabalhador sem-terra e, se estabelece comprando a posse de 96.8 ha nos 
arredores da sede São Félix do Xingu.  O objetivo principal do sistema era produção agrícola 
que inicia com o cultivo de arroz, feijão, milho e mandioca. Descapitalizado e com pouca 
mão-de-obra abre pequenas áreas (0,5 a 2,5 ha.) para as culturas, que em seguida são  
substituídas pela pastagem. No início, o gado é destinado à produção de leite para consumo. A 
mão-de-obra familiar é potencializada pelas relações comunitárias – mutirões e trocas de 
diária entre vizinhos e familiares.  
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Após 10 anos de produção extensiva não existem mais áreas para novas aberturas, a pastagem não suporta o rebanho crescente e degrada-se, 
com proliferação de pragas no pasto. A incorporação de novas áreas se dá mediante aluguel, com vistas a engorda do gado. Mas o preço do boi gordo 
(um conjuntura complexa de mercado) entra em declínio, impactando também o mercado de bezerros.  

Diante disto, o cacau surge com alternativa econômica subsidiária do sistema. Por outro lado, expansão da produção de queijo industrializado 
concorre com queijo produzido artesanalmente na fazenda, mas fornecimento do leite passa a ser uma alternativa de liquidez e garantia de renda na 
propriedade. Por conta disso, aumenta o gado de leite.

Na atualidade, tornou-se um pequeno pecuarista, mas seu sistema está entrando em colapso em decorrência do caráter extensivo da produção. 
Neste sentido, a coerência interna parece romper-se pela exigüidade das terras. 

Esta trajetória indica de forma ilustrativa a conversão de um agricultor familiar em pecuarista e traz alguns elementos para o entendimento 
do avanço da pecuária nas frentes pioneiras. Os estudos de Oliveira e Veiga (2004) já apresentaram a diversidade de tipos de atores envolvidos na 
produção pecuarista no Pará. No entanto, destacamos aqui, aquele que efetivamente converteu-se em pecuarista, mesmo que do ponto vista ad-
ministrativo trate-se de um agricultor familiar. As pequenas mudanças não construíram processos inovadores de organização da atividade e uso do 
território . Sua prática extensiva já ultrapassa os limites de suas cercas e a assim a pecuária se expande e com ela a frente pioneira. Milhares de outros 
atores reproduzem a mesma lógica em toda a região. 

Decorre que a terra ainda é posse, reserva legal, áreas de proteção permanente, manejo de pasto são termos que pouco significado tinham para 
produtor ao longo do estudo, por isso não se destacam aqui. Roçar, derrubar, queimar e plantar capim é ainda sua especialidade. No plano simbólico, 
o aumento do rebanho é sinônimo de conquista, de sucesso e assegura a reprodução material da família. 

O grande pecuarista: analisou-se a trajetória de um pecuarista que possui o perfil de produtores da grande produção Oliveira e Veiga (2004). 
Também pioneiro agropecuário típico, mas que já chega com grande capital e vasta experiência na produção pecuária. “Aproveitando-se da fraqueza 
da legislação fundiária em área de fronteira e ausência de fiscalização na distribuição de terra” (IANNI, 1978; SCHMINK E WOOD; 1992 apud VEIGA 
2004) é atraído pelo baixo preço das terras e sua qualidade; instala-se com grande aporte de recursos econômicos em grandes áreas de terras.

Figura 13: Síntese gráfica da trajetória de um grande pecuarista 

                               Fonte: Pesquisa de Campo (Maria do Carmo Américo-GEOMA)

Sua estratégia espacial é investir na engorda de bois, entretanto forma fazendas e revende-as, como atividade paralela de grande importância. 
Estabelece-se incorporando grandes áreas, valorizando e revendendo a terra, agregando valor através de benfeitorias diversas. Por outro lado, com 
acesso direto a fornecedores de insumos e com os frigoríficos, mantém sucesso nos negócio também pela exclusão de intermediários e atravessado-
res. Desmata em ritmo acelerado, e como rapidamente incorpora novas terras ao patrimônio.
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Sua estratégia espacial é investir na engorda de bois, entretanto forma fazendas e 
revende-as, como atividade paralela de grande importância. Estabelece-se incorporando 
grandes áreas, valorizando e revendendo a terra, agregando valor através de benfeitorias 
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Três coerências destacam-se em sua trajetória i) invernista com recursos próprios; ii) criador a recriador e invernista desenvolvendo projetos 
agropecuários com recursos bancários o que assegura  investimentos em tecnologia e infra-estrutura; iii) criador a recriador e invernista e com novos 
investimentos em tecnologia, (desta vez em genética inseminação artificial, transferência de embrião) com inserção no mercado á  varejo em leilões 
regiões.  

Devido à instabilidade no mercado do boi gordo a queda do preço da arroba investe na diversificação dos produtos que sua fazenda oferece. 
Articulado ao sindicato patronal, mantém-se hábil negociador de dívidas bancárias o que se relaciona assegura sucesso da atividade e a incorporação 
de novas terras em regiões avançadas. 

Neste caso, as inovações as mudanças decorrem da possibilidade de uso de grandes somas de recursos financeiros públicos. A inovação tec-
nológica dentro do sistema não segue exatamente uma lógica racional de rentabilidade, mas sim decorrem da capacidade de articulação política. 
O comércio de terras ainda faz parte de suas estratégias espaciais, mantendo-se como fonte de renda subsidiária e fundamental na manutenção do 
sistema.

Na atualidade mantêm-se como grande pecuarista com domínio de maiores áreas. Tem como maior patrimônio a pastagem bem formada, 
onde cria, recria e engorda para si mesmo e para terceiros em regime de parceria. Forma com os filhos (grandes produtores) e uma constelação de 
pequenos produtores ao seu redor um sistema que o retro alimenta de bezerros e permite a reposição do gado a baixo custo. 

Altamente articulado junto a bancos e setores de governo, assegura para si recursos e tecnologias. Oliveira e Veiga (2004) já haviam ressaltado 
em estudo citado anteriormente que [...] “a chave do sucesso destas famílias é a combinação do início da colonização com a experiência agropecuária 
e a captação de recursos públicos” (p.87). Isso permite sua adaptação às mudanças de mercado com o qual possui relação privilegiada, vendendo di-
retamente á indústrias e comprando diretamente dos fornecedores tem sujeição menor ao mercado ao elo industrial como o típico pequeno produtor 
das novas frentes pioneiras.

As mudanças ocorrem com o primeiro ator, respondendo as possibilidades que o território oferece, notadamente recursos financeiros para 
rotação de pasto, adubação do solo, eletrificação e etc. Em segundo momento, elas se dão para responder as pressões do mercado e da reorganização 
da cadeia: investir em alta tecnologia é uma opção para reduzir a dependência do mercado do boi gordo. Para o pequeno produtor, as mudanças são 
resultados da própria dinâmica do território pioneiro muda da lavoura para a pecuária e dentro da produção do corte fortalece a produção leiteira. 
O pequeno produtor parece amadurecer a atividade de acordo com as contingências do território pioneiro. Não existem inovações a atividade se 
reproduz de forma extensiva até o esgotamento das terras.

O exemplo de grande pecuarista representa uma realidade pontual na região de estudo, com inovações baseadas em grande volume de capital 
e tecnologia. O pequeno produtor é um exemplo típico desenvolvimento da atividade pecuária na área, onde o principal impulso é a incapacidade de 
produzir dentro de outras cadeias e o principal insumo é a biomassa da floresta. 

Na trajetória do grande pecuarista se destaca o comércio de terras.  Na área “a catira93”, os “rolos” em volta da atividade fundiária sempre 
asseguram renda extra, e a renda é reinvestida em derrubada, ampliação do rebanho e impulsos a atividade pecuarista.  Na região parece legítimo 
afirmar, que os elementos que podem explicar a opção pela pecuária e as mudanças pelas quais ela passa não são as condições ótimas de mercado e, 
sim um conjunto de fatores ligados à ausência de capacidade efetiva de implementação de políticas públicas de comando e controle.  E também nos 
parece legítimo propor a extrapolação disso para a Amazônia, mesmo que não seja o objetivo deste trabalho.

Estas trajetórias foram estudadas no município de São Félix do Xingu, ás proximidades da sede municipal, uma região que onde a pecuária 
torna-se uma realidade a partir dos idos de 1980. Entretanto, refletem uma realidade que se reproduz em toda a área. E assim apresentam a dinâ-
mica da base da cadeia produtiva bovina regional e a forma de envolvimento de diferentes atores com diferentes tipos de sistemas de criação. E na 
diferença, sustentam o papel da região no fornecimento de matéria-prima para a indústria, mas também de gado de cria, recria e engorda, seja se 
retro-alimentando, seja abastecendo outras áreas.

13.5 Os Novos Atores: identificação, estratégia e atividades 
Os pecuaristas sem dúvida são os quais mais se multiplicaram, (aproximadamente 8.000 nos quatro municípios) na região. Todavia, registra-se 

o estabelecimento de outros atores de outros elos da cadeia da pecuária bovina no território pioneiro (Tabela 108). Um indicativo de que não só a 
pecuária em si se desenvolve, mas toda a cadeia passa por um processo de evolução.

93  Comércio de terras, gado e outros bens.
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Tabela 108: Empresas diretamente ligadas a atividade agropecuária 

Fonte: ADEPARÁ (2005) Pesquisa de Campo. 2004-2005-2006
*Propriedades que participam das campanhas de vacinação contra a febre de aftosa.
** Não legalizados/informais
*** Dois Informais

As empresas de assistência técnica: as empresas públicas como Emater e Ceplac somam-se as cooperativas e prestadoras de serviços par-
ticulares que vão desde a elaboração de projetos agropecuários, saúde animal, genética, manejo de pasto (inseminações, transferência de embriões 
dentre outros). Estão concentradas em São Félix do Xingu e Tucumã, mesmo que de forma tímida, revela-se um indicador de mudanças na organi-
zação da cadeia e de seu fortalecimento.

Os comerciantes de produtos agropecuários: o número de empresas relacionadas a esse tipo de comércio marca as paisagens dos núcleos 
urbanos, especificamente, aqueles que vendem exclusivamente sementes forrageiras. Segundo dados das prefeituras locais, proliferaram-se na re-
gião no mesmo contexto de expansão do rebanho bovino, em São Félix do Xingu, existia 1 comércio em 1998 e 26 comércios em 2005. 

Atuam também de forma sazonal seguindo o ritmo da pecuária. De forma didática pode-se dizer que no período de maio a junho realiza-se o 
roço, primeira etapas da formação de pastagem, em seguida seguem-se as derrubadas – junho, julho, agosto. Nesse momento, (re) abrem as portas e 
multiplicam-se, principalmente, na sede de São Félix do Xingu e Tucumã. Os meses que se seguem – agosto, setembro, outubro, novembro - a derru-
bada da floresta é seguida da formação de novos pastos e o mercado de produtos agropecuários é aquecido. Entre novembro e maio, os comerciantes 
não especializados (com oferta de produtos diversos), mantêm-se atuando94, enquanto que a maioria dos comerciantes de sementes forrageiras 
fecha as portas.

Os comerciantes e transportadores de gado: concentrados em Tucumã e São Félix do Xingu (Tabela 108) realizam a conexão das áreas 
mais longínquas ás indústrias e fazendas dentro e fora do estado95. Os comerciantes atuam tanto como representantes dos frigoríficos, principalmen-
te os estaduais, e de forma autônoma em diversas modalidades de compra e venda. Aparelhados por uma rede de transportadores apanham o gado 
em qualquer ponto do território.

A atuação dos comerciantes possui certa sazonalidade, acompanhando o ritmo de oferta de gado e o regime das chuvas. No período chuvoso e 
de maior suporte forrageiro, o gado é mantido nas fazendas, em grande medida e a atuação destes atores diminui. Quando a chuva recua, o suporte 
forrageiro reduz-se e o tráfego nas estradas melhora, suas atividades intensificam. Os transportadores estão em sua maioria ligados aos comerciantes 
e/ou aos frigoríficos, compõe um conjunto pueril e difícil de quantificar. Incluindo-se também os comissários, que transportam gado a pé, tocando 
em marcas que duram dias e até meses. 

 As indústrias: floresta urbanizada Becker (2005) parece industrializar-se, pois o elo industrial instalou-se no seio da frente pioneira formando 
um mosaico de diferentes estratégias de acordo com o aporte de tecnologia, recursos financeiros e o mercado em que atuam.

94  Importante notar que as pesquisas de campo revelam novas estratégias de formacão de pastagens no período de chuvas intensas, enfrentando as dificuldades de acesso, pecuaristas protegem-se da fiscalização do IBAMA 
e do Ministério do Trabalho. Derrubam apenas arvores de peqeuno e médio porte e matém aquelas de grande copa. Assim, demoram a terem suas práticas de desflorestamento descobertas: novas estratégias para velhas 
práticas. 

95  Até 2007, apenas as cidades do nordeste.
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Mapa 19: Localização de laticínios e frigoríficos

Fonte: Ministério da Agricultura (2007) e Pesquisa de Campo (2004, 2005, 2006) 

Os frigoríficos: são três grandes fábricas com modernas salas de desossa e registro no Sistema de Inspeção Federal (SIF): dois em Tucumã e um 
em Água Azul do Norte (Mapa 19) com capacidade de abate aumentando significativamente. Quatro novas empresas estão estudando áreas ou em 
implantação dentro da região, inclusive as filiais dos maiores frigoríficos do país e com conexões ao mercado internacional. 

A cadeia de produção da carne tem sua escala de atuação muito ampla e está estruturada em uma rede complexa envolve os supracitados 
comerciantes e transportadores de gado que ligam pecuaristas ás indústrias no Estado (Marabá, Xinguara, Redenção, Castanhal, Eldorado de Carajás 
e etc.) e/ou ao comércio nacional ou internacional de gado vivo. Os matadouros são indústrias informais voltadas ao abastecimento local em relação 
estreita com as casas de carne e açougues da região, enquanto que os frigoríficos produzem carne para abastecimento do mercado nacional.

Os laticínios: são vinte e três fábricas, sendo que 5 delas são modernas fábricas com registro no sistema federal de inspeção (Mapa 6) ou seja 
com capacidade de comercialização em todo território nacional. A região conta com recepção diária de 130 a 150 mil litros de leite que são trans-
formados em sua maioria, em queijos mussarela e parmesão. Atualmente, formam uma rede que envolve um conjunto complexo de atores que vão 
desde o produtor de leite até os comerciantes e prefeituras locais.

Combinado estratégias de legalização e ilegalidade as indústrias se organizam em estruturas típicas de estrela, ou seja, uma empresa sede 
legalizada e um conjunto de unidades avançadas informais que lhes dão suporte na captação de matéria-prima. Surgiram e se multiplicam na região 
a partir de iniciativas particulares, que articuladas as agências de crédito (a partir de 1993), asseguram numerosos contratos para a pecuária leiteira, 
para formar a bacia de matéria-prima, bem como crédito e incentivos para as indústrias.A indústria carrega consigo grande poder de estruturação 
regional e os laticínios pelas características intrínsecas da cadeia impactam diretamente a economia local e a pequena produção. 

Cada uma das unidades fabris locais está ligada a uma rede de pequenos e médios produtores, a agricultura familiar – visto que as zonas 
produtoras de leite na região são as áreas de assentamento federais de reforma agrária. 

O surgimento e expansão da rede local de laticínios devem-se a iniciativa de agentes privados articulados ao Estado e patrimonialista, mas suas 
ações implicaram certa lógica privatista desconsiderando a necessidade de organização do território em sua totalidade. Atualmente, a cadeia exige 
mudanças que se tornaram normativas e tentam implantar-se pela força da lei, a exemplo da Portaria 51. 

Este cenário exige ações coordenadas de todos os atores, principalmente os atores institucionais no que tange a políticas públicas de infra-
-estrutura sob pena de arcar com impactos negativos na economia local. Pois além das exigências na produção e transporte do leite, também existem 
questões estruturais: rede de energia elétrica, abastecimento de água, rede de transportes, e questões ligadas à assistência técnica ou questões 
organizativas. 

A forte conexão da produção leiteira com a agricultura familiar e a economia local, demanda não apenas a regulação da cadeia com vistas ao 
cumprimento de leis e contratos sociais, mas também esforços no sentido de assegurar redistribuição da renda e construção de critérios de sustenta-
bilidade as comunidades envolvidas. 
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13.6 O Fornecimento de Produtos Transformados: as conectividades da PA-279 e Terra do Meio
Os frigoríficos fornecem carne e derivados para regiões os Estados da região nordeste, região sul e sudeste96 (Figura 14), e preparam para a 

exportação.

Figura 14: Mapa do destino da produção dos frigoríficos e laticínios

Fonte: Ministério da Agricultura (2007).
Cartografia : Projeto Geoma.

Os laticínios por sua vez abastecem uma diversidade maior de áreas, abrangendo além das já citadas, Estados da Amazônia Legal Brasileira, 
especialmente aqueles com expansão pouco expressiva da pecuária bovina como Amazonas, Amapá e Roraima.

13.7 Os Impactos do Mosaico de Unidades de Conservação – 2004 a 2008. 
Em 2006, São Félix do Xingu ainda mantém altíssimas taxas de crescimento do rebanho bovino, com forte processo de intrusão, tanto nas 

Unidades de Conservação como nas terras indígenas. Como observam Américo et al.: “A organização da cadeia de produção bovina é facilitada tanto 
pelas demandas locais, como pelas políticas públicas de ocupação regional. No contexto da retomada de crédito e concessão de incentivos à pecuária 
ainda sob a coordenação da Sudam e Basa se dá o “boom” da pecuária na região, nos idos de 1998. A despeito de sua importância como incentivador 
da atividade em toda a Amazônia, o crédito não é o único determinante da expansão do rebanho”. 

O crédito é um fator que reflete também um processo de crescimento e amadurecimento, e a rentabilidade da pecuária na região, bem como 
uma força política de seus atores. O espaço construído pela pecuária é resultado da ação de seus atores centrais cujas estratégias de fortalecimento da 
atividade apontam para uma perspectiva de expansão do rebanho, seja corte ou gado de leite. E o plano de fundo desse processo é um certo conteúdo 
patrimonialista do Estado brasileiro. 

Antes do acirramento dos conflitos nessa frente pioneira e da conseqüente emergência da Terra do Meio, a área de estudo já abrigava, apro-
ximadamente 10% do rebanho estadual, e a população bovina acompanhava a ocupação humana, de modo que os maiores rebanhos municipais 
ficavam mais próximos do núcleo de irradiação da frente pioneira (Xinguara). Com os primeiros sinais de saturação dessas áreas, principalmente 
Xinguara, ocorre uma migração de fazendeiros e rebanhos para os municípios mais à diante da frente pioneira. 

Além disso, a partir de 1996 começa a aumentar os contratos de crédito para a pecuária de corte e de leite97. Já em 1998, São Félix do Xingu 
lidera em tamanho do rebanho, na área (Gráfico 124) e também no estado. A expansão do rebanho da região é impar, chegando, em 2001, a atinge 
18.9 % do rebanho estadual. Assim, essa expansão atravessa o rio Xingu e alcança a Terra do Meio, que passa a emergir no cenário nacional e interna-
cional, devido os conflitos pela posse da terra, grilagem, desmatamento e trabalho escravo, alvo das denúncias das ONG’s ambientalistas.

96  Em meados de 2007, ainda não se registrava no SIF comércio de carne para o exterior, em que pese a grande quantidade de gado sendo exportado em pé para Venezuela , Líbano.
97  Dados disponibilizados pelo Basa.
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rebanho bovino, com forte processo de intrusão, tanto nas Unidades de Conservação como 
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coordenação da Sudam e Basa se dá o “boom” da pecuária na região, nos idos de 1998. A 
despeito de sua importância como incentivador da atividade em toda a Amazônia, o crédito 
não é o único determinante da expansão do rebanho”.  

O crédito é um fator que reflete também um processo de crescimento e 
amadurecimento, e a rentabilidade da pecuária na região, bem como uma força política de 
seus atores. O espaço construído pela pecuária é resultado da ação de seus atores centrais 
cujas estratégias de fortalecimento da atividade apontam para uma perspectiva de expansão do 
rebanho, seja corte ou gado de leite. E o plano de fundo desse processo é um certo conteúdo 
patrimonialista do Estado brasileiro.  
                                                                 
100 Em meados de 2007, ainda não se registrava no SIF comércio de carne para o exterior, em que pese a grande 
quantidade de gado sendo exportado em pé para Venezuela , Líbano.  
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Gráfico 124: Evolução do rebanho bovino de 1996 a 2006 

Fonte: ADEPARÁ /SAGRI/Organizado pelos autores.

O surgimento de grandes fazendas de engorda gerou forte demanda por bezerros, o que criou uma possibilidade de renda interessante e 
relativamente segura para pequenos e médios produtores, reforçando a importância da pecuária na região. Assim, o Estado perdeu sua força para 
produzir seu espaço (LEFEBVRE, 1978 apud BECKER, 2001), permitindo que e os atores hegemônicos da pecuária - grandes fazendeiros, industriais 
de carne e de leite - assumam a condução da organização do espaço, o que também é facilitado pela baixa capacidade de mobilização da “sociedade 
civil” na região.

Nesse contexto, a criação de um mosaico de UCs deveu-se muito a uma rede social e política (ação coletiva) extra-local, em que um grupo de 
organizações governamentais e não governamentais se mobilizam para prevenir a destruição da floresta, principalmente via a criação de unidades de 
conservação. Na verdade, desde a época do programa Nossa Natureza, o interflúvio Xingu-Iriri já havia sido diagnosticado em trabalhos preliminares 
do IBGE para um Zoneamento Ecológico Econômico como uma das 23 áreas prioritárias que, com base em critérios fisiográficos e ecológicos, deveriam 
merecer estudos aprofundados para identificar ações de fiscalização e monitoramento da cobertura florística, de apoio comunitário, de educação 
ambiental e de implementação e regularização de unidades de conservação, de RESEX e de áreas indígenas, além de projetos de recuperação de áreas 
degradadas (MELLO, 2002, pág. 65). Sob pressão social, intensificam-se as ações localizadas de combate ao desflorestamento pelo governo federal. 
Num contexto de acirramento dos conflitos fundiários é criado o mosaico de unidades de conservação da Terra do Meio, constituindo um invólucro 
para as áreas protegidas, ameaçadas pelo avanço da pecuária. 
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emergência da Terra do Meio, a área de estudo já abrigava, aproximadamente 10% do 
rebanho estadual, e a população bovina acompanhava a ocupação humana, de modo que os 
maiores rebanhos municipais ficavam mais próximos do núcleo de irradiação da frente 
pioneira (Xinguara). Com os primeiros sinais de saturação dessas áreas, principalmente 
Xinguara, ocorre uma migração de fazendeiros e rebanhos para os municípios mais à diante 
da frente pioneira.  

Além disso, a partir de 1996 começa a aumentar os contratos de crédito para a 
pecuária de corte e de leite101. Já em 1998, São Félix do Xingu lidera em tamanho do rebanho, 
na área (Gráfico 124) e também no estado. A expansão do rebanho da região é impar, 
chegando, em 2001, a atinge 18.9 % do rebanho estadual. Assim, essa expansão atravessa o 
rio Xingu e alcança a Terra do Meio, que passa a emergir no cenário nacional e internacional, 
devido os conflitos pela posse da terra, grilagem, desmatamento e trabalho escravo, alvo das 
denúncias das ONG’s ambientalistas.  
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O surgimento de grandes fazendas de engorda gerou forte demanda por bezerros, o 
que criou uma possibilidade de renda interessante e relativamente segura para pequenos e 
médios produtores, reforçando a importância da pecuária na região. Assim, o Estado perdeu 
sua força para produzir seu espaço (LEFEBVRE, 1978 apud BECKER, 2001), permitindo que 
e os atores hegemônicos da pecuária - grandes fazendeiros, industriais de carne e de leite - 
assumam a condução da organização do espaço, o que também é facilitado pela baixa 
capacidade de mobilização da “sociedade civil” na região. 

Nesse contexto, a criação de um mosaico de UCs deveu-se muito a uma rede social e 
política (ação coletiva) extra- local, em que um grupo de organizações governamentais e não 
governamentais se mobilizam para prevenir a destruição da floresta, principalmente via a 
                                                                 
101 Dados disponibilizados pelo Basa. 
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Esse conjunto de medidas, embora não tenha interrompido totalmente o avanço pioneiro, não deixou de ter profundos impactos sobre o siste-
ma de relações criado pela pecuária na região. O pesquisador Romain Taravella, que na época passava longos períodos na região colhendo material 
para sua tese de doutorado, pôde apreciar de perto e analisar esses impactos sobre alguns dos principais atores da frente pioneira:

As entrevistas realizadas na cidade de São Félix do Xingu junto a pecuaristas, a comerciantes e a responsáveis políticos locais, salientam en-
faticamente o profundo impacto da criação de Unidades de Conservação integral na economia local. Na outra margem do Xingu, na Terra do 
Meio, pude também registrar, por intermédio de observações e entrevistas, as sequelas deixadas pela criação de áreas protegidas. As ameaças 
diretas que sofri [como suspeito de ter fornecido subsídios para a implementação do ordenamento territorial] são sintomáticas também da 
crise que a frente pioneira da pecuarização do território está vivendo, e da necessidade de encontrar um responsável, um bode expiatório. Vi-
venciei de forma direta essa reconfiguração brutal do sistema das relações que até então asseguravam, através de uma ordem local negociada 
(...), o sucesso da conquista territorial pelos atores da pecuária. A dinâmica [da expansão] sofreu um golpe : (muitos) me falam do adiamento 
de seus projetos de desmatar mais áreas, de sua vontade de sair da Terra do Meio. No interior dos limites das áreas protegidas, pude observar 
a degradação das pistas de rodagem que, desde o anúncio das (medidas de ordenamento fundiário) não foram mais conservadas. As pontes 
destruídas pelas inundações não foram mais reconstruídas. A criação de áreas protegidas jogou pelo menos parcialmente a Terra do meio no 
caos. Alguns elementos do sistema de relações de interdependência que eu havia longamente estudado no ano precedente se fragmentaram, 
outros saíram fragilizados, todos foram atingidos. Do ponto de vista de um referencial normativo (...), é compreensível que a avaliação que 
faço da criação da estação Ecológica da terra do Meio e do Parque Nacional da Serra do Pardo seja extremamente positivo, (mas) o decreto de 
criação e as ações governamentais que o acompanharam desestabilizaram o avanço pioneiro (96-97).

 
O impacto das ações governamentais foi sentido, porém, diferentemente por outros atores, como por exemplo nas margens do Rio Xingu às 

proximidades da confluência do Rio Pardo, onde desembocavam ramais provenientes das principais estradas de penetração na Terra do Meio (cf. 
indicação na figura 16 abaixo).  

Figura 16: Estradas e ramais da PA-279 e Terra do Meio

Fonte: Arlete Silva de Almeida – MPEG/GEOMA

Esse ramal dava entrada à área do “Médio Xingu”, estreita nesga de terra entre a margem esquerda do Xingu e a estação ecológica da Terra do 
Meio, ao norte da Serra do Pardo. Via de escape para o intenso processo de apropriação e comércio ilegal de terras públicas, essa área conheceu perío-
dos mais ou menos agudos de intimidação e expulsão de seus moradores. Um deles contava, em 2007, que pistoleiros a soldo da CR Almeida o tinham 
expulsado, destruído sua casa e arrasado seu terreiro. Um ano mais tarde, ele conseguira uma ordem judicial graças à qual novamente obtivera a pos-
se da área em que havia morado por mais de 50 anos, explorando castanhais. A empresa ao sair só deixara ruínas. Ele não obteve indenização alguma. 
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Quanto aos castanhais, começaram a ser destruídos por grileiros provenientes de São Félix do Xingu, que abriram o ramal até a boca do Rio 
Pardo. Como bem observara Taravella, ao saberem da presença mais freqüente do IBAMA, os grileiros não apenas deixaram de recuperar a estrada, 
como a bloquearam para impedir sua utilização pelos fiscais do órgão. Este ramal, de acordo com os moradores, dava passagem à Canopus, e era bem 
trafegável no verão. A três horas de voadeira subindo o Pardo existem [diversas fazendas]. Deste ponto em diante, “é só fazenda”.

Outro morador preocupava-se com o intenso movimento que existe por aqui – barcos que vêm pelo Xingu e pegam o Rio Pardo (vindo de São 
Félix ou Altamira) e barcos que vêm pelo Pardo e pegam o Xingu. Não especificava os sujeitos dessa movimentação, mas acreditava que eram grilei-
ros. Disse que “eles” agora querem mais é paz [por causa da maior freqüência das ações de fiscalização].

 Os moradores do Médio Xingu encontravam-se assim, ainda em 2007, presa de dois grupos rivais que lutavam pelo controle das terras do 
Médio Xingu: os homens da CR Almeida, por um lado, e um grupo de grileiros provenientes da Terra do Meio pelo ramal do Pardo, provavelmente 
ligados a um indivíduo conhecido como João Kléber. Um « beiradeiro » (sic : denominação local para os ribeirinhos) em particular temia a circulação 
de pessoas provenientes de São Félix do Xingu, pois grupos de homens armados já tinham vindo várias vezes de noite bater à sua porta : « entravam, 
exigiam janta, punham revólveres, pistolas e fuzis em cima da mesa ». Nos últimos 03 anos, segundo ele, « melhorou, mas se a RESEX não sair, volta 
tudo à estaca zero, como era antes ».

A transformação, no dia 05 de junho de 2008, dessa área do Médio Xingu em RESEX - última peça do “mosaico” da Terra do Meio – trará sem 
dúvida maior estabilidade à permanência das cerca de cinqüenta famílias aí residentes, bem como ao retorno de outras que, fugindo à insegurança, 
hoje se encontram em precárias condições na periferia urbana de Altamira.

O conflito entre os modelos desenvolvimentista e Sócioambiental permanece, no entanto, profundamente carente de soluções para a área de 
São Félix do Xingu e da Terra do Meio. Urge que se façam investimentos de saúde e educação nas áreas das RESEX, mas também nas áreas ocupadas 
por pequenos e médios produtores na área da pecuária. As recentes negociações que visam a criar processos de certificação da carne segundo critérios 
de respeito à legislação ambiental, associando grandes frigoríficos, produtores e organizações não-governamentais, devem ser acompanhadas por 
iniciativas governamentais não apenas de monitoramento e fiscalização, mas também de assistência técnica e de investimentos creditícios destina-
dos à reconversão e diversificação dos sistemas produtivos locais. Medidas convergentes teriam, nesse sentido, impactos positivos na melhoria da 
qualidade de vida, mas sobretudo na paulatina eliminação dos circuitos da dependência social e no fortalecimento da sociedade civil. 
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14 - TURISMO

Mário Vasconcelos

14.1 Introdução
No contexto deste relatório, o turismo é entendido como uma atividade econômica e social, com reflexo direto no meio ambiente natural e/ou 

construído, que se caracteriza pelo deslocamento de pessoas entre seus locais de residência e outra área a ser visitada e/ou conhecida. É econômica 
porque demanda uma oferta de bens e serviços que satisfaçam as necessidades do turista, principalmente em termos de hospedagem, alimentação, 
saúde e segurança. A oferta desta infra-estrutura é que facilita o alcance dos objetivos da visita. É social porque é orientada pela lógica do espaço 
sócio-territorial e determinado pela história e cultura do lugar. 

O espaço sócio-territorial, a história e cultura são os principais objetos de interação (e consumo) do turista com a área visitada. Reflete no meio 
ambiente porque o turismo, enquanto atividade econômica que requer infra-estrutura, e o turista, ao ser o sujeito de interação sócio-territorial, 
ambos impactam direta e indiretamente o meio ambiente e na paisagem da área visitada. 

A atividade turística, por sua vez, corresponde aos “deslocamentos espaciais que envolvem a utilização de algum meio de transporte e ao 
menos um pernoite no destino, porém não ultrapassando um ano consecutivo” (WTO, 1997.) Esses deslocamentos podem ser motivados por diversas 
razões dentre os quais: negócios, congressos, educação, saúde, religião, visita a amigos e parentes, esporte e lazer. O ator principal desta atividade, 
o turista, pode ser um visitante doméstico ou internacional. No primeiro caso, o visitante é do próprio país e residente de uma localidade diversa 
daquela que está visitando. No segundo caso, o turista advém de outro país e é submetido às regras de imigração do país que o recebe.

Academicamente, a atividade turística tem sido discutida sob diversos enfoques, dentre os quais a (a) corrente economiscista liberal pautada 
na geração de riqueza através da atividade turística pelas forças de mercado; (b) a corrente de planejamento estatal que prisma pelo desenvolvi-
mento planejado da atividade turística incluindo suas diversas modalidades; e, a (c) corrente pós-moderna que critica o turismo de massa e sugere a 
segmentação desse mercado (OURIQUES, 2005). 

Em termos técnicos, qualquer que seja o enfoque, a atividade turística depende dos atrativos e da infra-estrutura de apoio que o lugar a ser 
visitado oferece. Os atrativos aqui podem ser considerados o ambiente natural, a história, a cultura e o ambiente construído para atração do turista.  

Assim, o diagnóstico aqui apresentado baseia-se na descrição da infra-estrutura de apoio, também denominado de recursos turísticos, e nos 
atrativos turísticos existentes nas regiões turísticas do Estado. Em certos casos, dependendo da região, os dados apresentados se desdobram em nível 
municipal. Destaque-se, porém, que os dados estatísticos apresentados, que envolvem o fluxo turístico e os meios de hospedagem, são os únicos dis-
poníveis nos órgãos do Estado e nas publicações científicas. O diagnóstico tomou por base os investimentos feitos pelos governos federal e estadual 
em termos de planejamento nos últimos 40 anos.

14.2 Aspectos Historiográficos e Contemporâneos do Planejamento Turístico na Região Amazônica e no Estado do Pará
Ainda que de forma marginal, os primeiros passos do planejamento turístico na região amazônica e, por conseguinte no Estado do Pará, se deu 

na década de 1970 no contexto do I Plano de Desenvolvimento da Amazônia (I PDA). No I PDA esboçava-se de uma forma bem ampla o turismo como 
uma atividade econômica capaz de gerar riqueza para a região. A concepção de desenvolvimento a qual a região estava subordinada, no entanto, 
restringiu o planejamento do turismo no IPDA a abertura de estradas de rodagem para acesso a ‘exuberante’ paisagem natural (SUDAM, 1976). 

No segundo Plano de Desenvolvimento da Amazônia (II PDA) (SUDAM, 1976), o turismo é visto como uma atividade econômica capaz de ser 
setorizada. O governo federal se propõe a ampliar o sistema de acesso à região através da melhoria da infra-estrutura aeroportuária e de transporte 
em geral, e implantar um sistema de comunicações eficiente que facilitasse a atração de turistas. No bojo desta proposta, incluía-se, também, o apoio 
e financiamento para a construção de hotéis. Os principais destinos urbanos da região amazônica legal, quais sejam Belém, Santarém, Manaus e São 
Luis seriam os primeiros a serem contemplados. 

A implementação dessas diretrizes estavam calcadas na organização e adequação da atividade a partir do planejamento das ações voltadas 
para o desenvolvimento da região. Dentre as ações, o II PDA listava, dentre outras, a (i) criação de empresas de turismo nas unidades da federação, 
incorporando-as em um sistema regional integrado; (ii) a criação de um sistema regional de informações estatísticas; (iii) a implantação de parques 
florestais e preservação de áreas de interesse turístico; e, (iv) o apoio aos programas de água, saneamento e energia por parte da SUDAM. 

No contexto do II PDA, o governo federal lançou o Plano de Turismo da Amazônia (PTA) como forma de potencializar a atividade identificada 
como de grande possibilidade de crescimento econômico e desenvolvimento regional. Buscava-se atrair os investidores do setor turístico de outras 
regiões do país para investir na região amazônica. A ‘grandeza dos recursos naturais’ da região poderia ser rentável para o trade turístico, multiplica-
dora de divisas cambiais para o país e geradora de emprego e renda para a região.

Na conjuntura dos PDAs, o governo do Estado do Pará iniciou a organização do turismo enquanto setor econômico em 1969 com a formação do 
Grupo de Estudos do Turismo no IDESP (Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Pará). Tal grupo tinha como missão realizar os estudos 
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básicos sobre o turismo e propor criação de incentivos fiscais estaduais para o setor. 
Em 1970, o governo do Estado criou um órgão executivo transitório para as ações do estado denominado DETUR (Departamento Estadual 

de Turismo). Em 1981, foi criada a PARATUR (Empresa Paraense de Turismo) que a partir daí assumiu a missão de planejar e fomentar o turismo no 
estado. Embora exista carência de dados concretos, as bibliografias existentes sobre o turismo das décadas de 1970 e 1980 indicam que as ações do 
setor turístico do Pará durante os anos 1970 e primeira metade da década seguinte cresceram consideravelmente. 

A partir da segunda metade de 1980, entretanto, o setor sofreu o abalo da conjuntura econômica nacional que, a despeito da criação da PARA-
TUR e da existência de um plano de desenvolvimento regional durante o governo do presidente José Sarney (1986-2000), em quase nada modificou 
a estrutura do setor. As proposições para o turismo no plano da Nova República (SUDAM, 1986) de José Sarney repetiram, em grande parte, o diag-
nóstico realizado pelos planos dos governos militares.

As discussões acerca do conceito de desenvolvimento sustentável que se difundiram no Brasil e na região amazônica a partir da Conferência 
Rio-92 apresentaram as bases para uma nova visão do turismo na região. Tais bases alicerçavam-se no ideário de conciliação do turismo com a con-
servação dos recursos naturais. Em 1992, então, lança-se o II Plano de Turismo da Amazônia, este centrado na concepção de sustentabilidade. 

A existência do produto turístico condicionado a conservação dos recursos naturais apresenta ao trade regional e nacional a concepção do 
turismo ecológico. Segundo os documentos oficiais (MMA, 1998), o turismo na Amazônia é potencialmente viável somente se obedecer aos critérios 
de sustentabilidade dos ecossistemas.   Assim, alicerçado na base da sustentabilidade da região, o segmento do turismo voltado para a natureza 
denominado ‘ecoturismo’ ganha substancia e é tomado pelos governos federal e estadual como estratégia ‘mais adequada’ para o incremento da 
atividade turística.

Em 1998, o governo federal, por via da Secretaria de Coordenação da Amazônia e do Ministério do Meio Ambiente, criou o Programa de Desen-
volvimento do Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR). Este programa envolvia os nove estados da Amazônia legal e objetivava fundamentalmente 
“promover o desenvolvimento sustentável da região amazônica por meio do ecoturismo, estabelecendo diretrizes e meios para sua implementação 
nos estados” e “maximizar os benefícios ambientais, sociais e econômicos, de modo a criar empregos, renda e oportunidades de desenvolvimento 
com atividades que não degradem o meio ambiente” (MMA, 1998). 

Em termos específicos, o PROECOTUR objetivava: (i) proteger e desenvolver os atrativos turísticos da região, por meio de medidas como a cria-
ção de parques e reservas com manejo específico para o ecoturismo; (ii) criar um ambiente de estabilidade de investimentos de ecoturismo mediante 
definição de políticas e normas e do fortalecimento dos órgãos de gestão ambiental e desenvolvimento turístico estaduais, regionais e nacionais; 
(iii) viabilizar operacionalmente empreendimentos de ecoturismo por meio da  realização  de  estudos  de  mercados,  da  identificação, desenvolvi-
mento e adaptação à  região de  tecnologias para a geração de energia, tratamento de afluentes etc., e da sua disponibilização dos resultados para 
investidores privados; (iv) viabilizar financeiramente empreendimentos de ecoturismo mediante a ampliação de linhas de crédito específicas para 
o segmento; e (v) melhorar, ampliar ou implantar a infra-estrutura básica necessária para viabilizar o aumento do fluxo turístico para a Amazônia 
Legal (MMA, 1998).

A estratégia de ação do PROECOTUR nos estados foi de definir pólos ecoturísticos. Estes pólos poderiam ser criados e/ou incrementados a partir 
das potencialidades naturais (paisagens da natureza) e da infra-estrutura física de apoio existente tais como estradas, portos, aeroportos e hospitais, 
dentre outros. 

Assim, o PROECOTUR foi dividido em duas fases, uma de pré-investimento quando foi realizado um diagnóstico das ofertas turísticas a serem 
apoiadas e/ou desenvolvidas, e outra de investimentos quando os projetos de intervenção econômico-espaciais foram efetivamente executados.

Em uma perspectiva da estruturação do turismo em nível nacional em bases sustentáveis, o governo federal lançou o Programa Nacional de 
Municipalização do Turismo (PNMT) em 2002. Este objetivava colocar o município como agente maior de dinamização da atividade turística. Neste 
enfoque, o PNMT previa a (a) capacitação dos agentes públicos e privados para agirem como multiplicadores locais para o desenvolvimento sócio-
-ambiental; (b) participação das comunidades na gestão dos seus próprios recursos; e, (c) descentralização do processo de planejamento e ações do 
turismo em nível local (EMBRATUR, 2002).

Dentro do novo cenário nacional e regional a qual envolvia o PROECOTUR e o PNMT, o governo do Estado do Pará contratou em 2001 uma em-
presa de consultoria para realizar um diagnóstico e planejar a atividade turística do estado. Este planejamento traçou a política de desenvolvimento 
do setor que perdurou até o ano de 2006. 

Seguindo as diretrizes do programas do governo federal, o Plano de Desenvolvimento do Turismo do Estado do Pará (PDTP) dividiu o estado em 
seis pólos turísticos, quais sejam: (1) Belém, (2) Costa Atlântica, (3) Marajó, (4) Tapajós, (5) Araguaia / Tocantins, e (6) Xingu. Com base nesses pólos, 
foram identificadas e definidas as unidades municipais prioritárias para início do plano. De acordo com o PDTP (2001), os municípios foram determi-
nados pelo governo estadual de acordo com um critério objetivo de produtos turísticos consolidados. Adicionalmente, a priorização dos municípios foi 
baseada na existência do maior grau de potencial turístico pela força dos atrativos naturais e culturais, pela infra-estrutura mínima existente e pela 
capacidade de assumir o planejamento e execução das atividades em nível municipal. 

Desta forma, o PDTP categorizou os municípios em ‘turísticos’ e ‘de potencial turístico’. Os primeiros foram definidos como aqueles que já têm a 
atividade e infra-estrutura turística consolidada. Os segundos foram definidos como os municípios que “possuem recursos naturais e outros recursos 
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expressivos” (PARATUR, 2001). Os municípios eleitos como turísticos foram: Abaetetuba, Barcarena, Belém, Bragança, Marabá, Salinópolis, Santarém, 
Tucuruí, Vigia e Cametá. Os municípios definidos como de potencial turístico foram Castanhal, Colares, Curuçá, Marudá, Monte Alegre, Paragominas 
e Parauapebas.

De 2001 ao final de 2006 houve uma mudança no quadro turístico do estado do Pará. Segundo a PARATUR (2007, pág. 2), o Estado do Pará pas-
sou a figurar dentre os cinco primeiros estados do país com maior montante de gastos gerados em viagens não rotineiras. Isto fez com que a empresa 
mantivesse parte da estrutura anterior de planejamento para o setor, particularmente a divisão do estado pelos seis pólos de desenvolvimento do tu-
rismo, todavia adaptando-o para a nova regionalização utilizada pelo governo 2007 – 2010 (Decreto 31416 de 12/05/2009), ficando conforme ilustra 
o quadro que segue. Essa mudança vai provocar um redesenho nos mapas dos pólos turísticos. Adicionalmente ao decreto que adapta a composição 
geográfica dos pólos turísticos, há também critérios para classificação dos municípios que compõem os pólos turísticos. Esses critérios classificarão os 
municípios em três categorias: municípios turísticos, municípios de potencial turístico e municípios de apoio ao turismo.

Quadro 8: Adequação dos pólos turísticos às regiões de integração

 

(*) Antigo pólo Costa Atlântica
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Fonte: PARATUR , 2001

Os recursos turísticos disponíveis possuem maior ou menor atratividade de acordo com a proveniência do visitante. A flora, fauna, rios e ilhas 
são os recursos turísticos mais atraentes para os visitantes internacionais. Os patrimônios histórico e cultural também são valorizados, especialmente 
quando estes patrimônios estão ligados à cultura indígena. 

O principal diferencial do planejamento 2008 – 2011 para o setor é a descentralização das atividades turísticas dos pólos tradicionais para o 
interior do estado denominado como de ‘desenvolvimento de base local’ (PARATUR, 2007: p.4) e a priorização de quatro segmentos turísticos: (a) 
turismo de negócios e eventos, (b) turismo cultural, (c) turismo rural, (d) ecoturismo e (e) pesca.  

Entretanto, o planejamento estadual tem entre os seus pressupostos o fortalecimento do turismo de negócios e eventos na capital do estado. 
Para apoio ao fortalecimento do setor, o plano da PARATUR inclui, também, criar o Fundo Estadual do Turismo com recursos dirigidos para uma estra-
tégia permanente de marketing para o setor. 

Dentre os objetivos do plano está (i) o desenvolvimento do turismo de negócios e eventos nos pólos Araguaia-Tocantins e Tapajós, além de 
Belém como já foi citado; (b) transformar o Pará em um destino ecoturístico, particularmente nos pólos Marajó, Tapajós e Xingu; e (c) diversificar a 
oferta dos produtos e serviços turísticos no meio rural.

A PARATUR enfrenta como maior obstáculo para consecução dos objetivos do Programa para o Turismo 2008 – 2011 a organização de dados e 
informações que subsidiem a tomada de decisão. Assim, a companhia realizou convênio com a Universidade Federal do Pará para a produção e orga-
nização de dados e indicadores sobre o setor que incluem, dentre outros: (a) pesquisa de demanda turística; (b) perfil dos visitantes; e, (c) avaliação 
da infra-estrutura turística. 

Paralelamente a PARATUR realiza o cadastro inicial e renovação do Sistema para Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos, Guias de 
Turismo e Bacharéis de Turismo (CADASTUR), criado pelo governo federal e coordenado pelo Ministério do Turismo. Somente com a conclusão destes 
trabalhos poder-se-á ter um diagnóstico mais próximo da realidade do turismo do estado. 

14.3 Ambiente Natural, História e Cultura: recursos turísticos.
As concepções de planejamento do turismo para o Estado do Pará desde os governos militares até a atualidade estão fortemente calçadas no 

potencial que os recursos naturais têm a oferecer, ou seja, a floresta amazônica com seus rios, lagos, igarapés, ilhas, praias, flora e fauna. Com exceção 
da festa religiosa do Círio de Nazaré em Belém do Pará, os recursos culturais (patrimônio histórico, artístico e monumental) e suas manifestações (tais 
como as festas do Çairé em Santarém e da Marujada em Bragança, e o artesanato e a gastronomia advindos particularmente das populações indí-
genas e de sua miscigenação com descendentes africanos) somente foram incorporados como recursos turísticos do Estado nos últimos doze anos. 

De fato, e de acordo com o diagnóstico realizado pela PARATUR em 2001, os principais atrativos para o turista nacional e internacional são a 
fauna, a flora e os rios que cortam o estado. Por exemplo, estudos sobre o perfil do turista internacional que visitam o Pará indicam que os mesmos 
têm particulares interesse em conhecer a ilha do Marajó e os rios Amazonas, Tapajós, Xingu e Araguaia. 

O patrimônio histórico-arquitetônico, entretanto, representa um importante recurso turístico que tem sido apoiado no planejamento estadual, 
particularmente em Belém. Embora os municípios de Óbidos, Vigia, Santarém e Bragança tenham sido identificadas como detentores de rica arqui-
tetura histórica, estes ainda não foram potencializados.

Tomando como base os pólos turísticos definidos pelo governo do Estado e também os diversos diagnósticos sobre o potencial turístico do 
Estado realizado desde década de 1980, pode-se definir a existência de recursos turísticos da seguinte forma: 

Quadro 9: Recursos turísticos existentes nos Pólos Turísticos
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O turista nacional também tem particular interesse por esses recursos, entretanto os visitantes nacionais tem se concentrado mais no pólo 
de Belém e destacam como atrativos singulares o evento religioso do Círio de Nazaré, a gastronomia local e os equipamentos turísticos tais como o 
Museu Paraense Emílio Goeldi, o Jardim Botânico Rodrigues Alves, as igrejas católicas e as praias de rio próximas à Belém. Os mais recentes equi-
pamentos turísticos tais como o complexo Feliz Luzitânia, o Mangal das Garças e a Estação das Docas também são citados, todavia não são estes os 
motivos que os trazem até Belém.

As praias fluviais e os lagos formados a partir dos Rios Tapajós e Amazonas, assim como os encontros de suas águas se destacam no pólo Tapajós 
se destacam tanto para o turista internacional quanto para o nacional. No pólo Araguaia-Tocantins o turista nacional é o mais representativo. Este 
indica a flora, fauna e a s praias fluviais como os recursos turísticos mais atrativos. No pólo do Xingu, há um particular interesse por parte dos turistas 
nacionais e internacionais pelo rio Xingu.

O pólo do Marajó oferece interessantes características que atraem turistas nacionais e internacionais. Tais características são: a flora e a fauna 
com seu particular ecossistema, as fazendas tradicionais com a produção de búfalos, a cultura marajoara e a história dos Jesuítas e das demais mis-
sões religiosas como a dos Mercedários. 

As praias de mar são os recursos turísticos que mais se destacam no pólo da Amazônia Atlântica. Este pólo se caracteriza particularmente por 
receber visitantes regionais e domésticos, embora exerça algum atrativo para o turista nacional. 

De acordo com os dados do último diagnóstico do setor turístico realizado pelo governo do Estado do Pará (PARATUR, 2001), os turismos regio-
nais e domésticos se caracterizam pela procura de praias de mar e rios, eventos religiosos e atrativos singulares como por exemplos o Círio de Nazaré 
no pólo de Belém, a festa do Çairé em Santarém, no Pólo do Tapajós, e a festa da Marujada no município de Bragança, pólo Amazônia Atlântica. 

14.4 Ambiente Construído: equipamentos turísticos e infra-estrutura de apoio e serviços
O atraso acumulado de infra-estrutura física do Estado do Pará para o atendimento de sua própria população em termos de transporte, energia 

e saneamento reflete diretamente no ambiente construído para o turismo. Por exemplo, as vias de acesso e penetração no interior do território do 
Estado, fundamental para facilitar o deslocamento do turista no espaço, segundo dados da SETRAN, apresentado em outro capítulo deste relatório, 
indicam difícil tráfego, particularmente durante os períodos de chuvas. Exceção se apresenta no pólo de turismo de Belém (região metropolitana de 
integração) e parte do pólo turístico da Amazônia Atlântica.

De fato, o pólo turístico de Belém é o mais bem estruturado. Por ser Belém a capital do Estado, é o município que apresenta melhor infra-
-estrutura para recepção de turistas incluindo energia elétrica, telecomunicações, aeroporto internacional, terminal rodoviário e rede hoteleira para 
diversos segmentos de turistas. 

O aeroporto internacional recebe um fluxo constante de passageiros, estimado em aproximadamente 16.666 assentos semanais. Trata-se de 
um pólo que concilia diversos recursos turísticos e por isso é o pólo que serve de catalizador de turistas para o Estado. Embora não existam estatísticas 
detalhadas sobre o fluxo de turistas em Belém, os dados da PARATUR (2008) mostram que o fluxo de pessoas para visitar o Estado, a partir de sua 
capital tem aumentado, em especial do turismo de negócios e eventos. Em termos de incremento, o fluxo de visitantes entre 2007 e 2008 aumentou 
5,4% e a taxa de ocupação hoteleira subiu 1,6% (PARATUR, 2008).

Tabela 109: Fluxo de Visitantes e Taxas de ocupação dos Hotéis

Fonte: PARATUR 2008

Tabela 110: Oferta de assentos nos vôos que se destinam à Belém

Fonte: PARATUR, 2001

ZEE Volume 1.indd   275 03/12/2010   16:50:08



276 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 1

Em termos de serviços hoteleiros, o pólo turístico de Belém é o que apresenta maior número de hotéis e unidades habitacionais em todo o 
Estado. Belém oferece 50 hotéis e 2.449 unidades habitacionais (PARATUR, 2001), o que corresponde a 57,6% das unidades habitacionais disponíveis 
o Estado. Dos hotéis existentes no pólo, a cidade de Belém concentra 44 empreendimentos, ou seja, 88% dos estabelecimentos. Este pólo é, também, 
onde se concentra 77,5% das agencias de turismo (148 de um total de 191 agencias localizadas no estado) e 46% das transportadoras (6 de 13 
transportadoras registradas na PARATUR).

A despeito do pólo turístico de Belém apresentar a melhor infra-estrutura turística do Estado, há evidências empíricas de saturamento do 
sistema viário com elevado congestionamento de fluxo de veículos em diversos horários, em grande parte da cidade o sistema de águas pluviais se 
mistura com esgoto, o serviço de coleta de lixo não é seletivo e eficiente e há um aumento do índice de criminalidade na cidade. 

O pólo do Marajó, um dos pólos turísticos mais visitados por turistas nacionais e internacionais ainda apresenta carência no transporte regular 
de passageiros entre Belém e o conjunto de municípios que o compõem. Esta carência se dá, particularmente, em função do alto custo apresentado 
pelas empresas que fazem o serviço de transporte. 

Embora o governo do Estado já tenha inaugurado a nova linha do transporte fluvial, o alto custo do transporte tem inviabilizado o incremento 
do número de passageiros e viagens para a ilha. Adiciona-se a isso que a distância e o tempo pelo serviço de transporte fluvial oferecido ainda é um 
entrave para determinado segmentos turísticos que visitam o estado do Pará, especialmente o turista de negócios que vem até Belém para participar 
de eventos e negócios. Há a possibilidade de acesso por via aérea, entretanto, o custo de transporte aéreo partindo de Belém até Soure é bastante 
elevado.  

 Os municípios de Soure e Salvaterra são os que apresentam melhor infra-estrutura turística, embora restrita a poucos hotéis e restaurantes 
e a um pequeno aeroporto. O pólo no seu conjunto oferece 14 hotéis e 269 unidades habitacionais (PARATUR – PDT 2001), até o momento número 
suficiente para o fluxo de turistas existente. Afora Soure e Salvaterra, os demais municípios do pólo turístico do Marajó não apresentam atrativos 
turísticos relevantes sob o ponto de vista dos turistas, mesmo sendo os municípios de Ponta de Pedras, Anajás e Chaves os últimos sítios arqueológicos 
marajoaras. As exceções ficam por conta do município de Melgaço onde se localiza uma estação científica denominada Ferreira Penna, administrada 
pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, que é aberta ao ecoturismo e ao turismo científico; e o município de Cachoeira do Arari que possui um museu que 
expõe coleções de cerâmica marajoada pré-colombiana. Tratam-se, todavia, de duas áreas de difícil acesso e precário e elevado custo de transporte.

O mais fácil acesso ao pólo turístico de Xingu via aéreo. Embora o pólo turístico do Xingu tenha indicação de turista nacionais e internacionais, 
especialmente em função do Rio Xingu, este ainda se apresenta muito carente em termos de acesso. O município de Altamira é o que apresenta 
melhor infra-estrutura aeroportuária, com vôos regulares com aeronaves de pequeno porte partindo de Belém. 

O governo do estado, através da SETRAN planeja a construção de um aeroporto também para pequenas aeronaves no município de São Feliz de 
Xingu que será mais uma via de acesso para as pessoas interessadas em visitar a região. Entretanto, a construção desse aeroporto tem a finalidade de 
atender outro segmento econômico e o turismo não é o seu foco. Adiciona-se a isto, o fato de que o transporte aéreo tem um custo muito elevado e 
não há conexões fáceis entre os vôos existentes para região com outras áreas do Estado. 

Em termos de deslocamento interno, o porto de Vitória do Xingu é o mais utilizado pela população regional inclusive oferecendo balsas e voa-
deiras a partir de Altamira e do município de Senador José Porfírio. Destaque-se, porém, que esse pólo apresenta poucos recursos turísticos e precária 
infra-estrutura de tratamento de água, esgoto e lixo. Afora o rio Xingu, a região se caracteriza por áreas urbanas de pouca atratividade turística. A 
existência de 6 hotéis e 160 unidades habitacionais (PARATUR, 2001) não tem se expressado insuficiente para o fluxo de pessoas que viajam até os 
municípios que compõem o pólo do Xingu.  

O pólo turístico da região Amazônia Atlântica foi o que recebeu maiores investimentos para o atendimento ao setor turístico nos últimos dez 
anos. Com isso, as rodovias federais e estaduais que ligam os diversos municípios que compõem o pólo estão em boas condições de trafegabilidade. 
O município de Salinópolis é o que apresenta melhor infra-estrutura urbana e receptiva, incluindo rede hoteleira, restaurantes, aeródromo, energia, 
telecomunicações e rede bancária. 

Entretanto, o sistema de abastecimento de lixo e o sistema de água potável são deficitários para os períodos de maior fluxo turístico. Embora, 
em geral, o sistema de transporte público rodoviário atenda a demanda existente, há uma limitação em número de viagens e horários muito recla-
madas por turistas que se utilizam deste meio de transporte. 

O município de Bragança, também se destaca na região de integração Amazônia Atlântica e sua infra-estrutura é similar às condições de 
Salinópolis. Marapanim é o terceiro município de características turísticas, entretanto este município apresenta muitas limitações infra-estruturais, 
particularmente em termos de rede hoteleira, água tratada e transporte. Seu maior atrativo é a praia de Marudá que recebe turistas regionais durante 
o mês de julho e nos feriados. 

Destaque-se, porém, que o turismo recorrente no pólo Amazônia Atlântica é o turismo regional que é fundamentalmente sazonal, destacando-
-se os meses de julho, janeiro e os feriados prolongados existentes ao longo do ano. Exceto o mês de julho e os feriados prolongados, a oferta dos 
meios de hospedagem correspondente a 21 hotéis e 423 unidades habitacionais (PARATUR, 2001) tem sido suficiente para atender a demanda 
turística do pólo da Amazônia Atlântica. 
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O pólo Araguaia-Tocantins é razoavelmente servido por vias de acesso e transporte rodoviário, aéreo e misto (rodo-fluvial). O município de 
Marabá é a área irradiadora para acesso aos demais municípios. Partindo de Belém as rodovias PA-475 e PA-150 estão em muito boas condições de 
trafegabilidade. Vôos aéreos regulares de Belém e Brasília escalam em Marabá e na serra dos Carajás, em Parauapebas. De Paraupebas, também, há 
uma linha ferroviária que liga o município com o estado do Maranhão. 

Entretanto, os recursos turísticos do pólo Araguaia - Tocantins são bastante limitados. Com exceção do turismo de negócios, na qual prevalece 
à agropecuária e a extração madeireira, o pólo Araguaia-Tocantins não possui relevantes atrativos turísticos. Os grandes empreendimentos existentes 
nesses pólos, a exemplo da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, o complexo industrial Albras/Alunorte e a reserva mineral de Carajás são os maiores atrati-
vos turísticos dessa região nos municípios de Tucuruí, Barcarena e Parauapebas, respectivamente. Todavia, esse atrativo é limitado a uma demanda 
pequena e regional. 

Para atender a demanda turística na região, seja o turismo de negócios e o turismo de visitação, o pólo Araguaia – Tocantins possui 25 hotéis e 
625 unidades habitacionais (PARATUR, 2001) concentradas nos maiores municípios, tais como Marabá, Tucuruí, Barcarena e Parauapebas.

O pólo Tapajós tem no município de Santarém a melhor infra-estrutura turística. O município oferece hotéis, restaurantes, energia, teleco-
municações, aeroporto e porto. Por via terrestre, a partir de Belém, o acesso é muito difícil em face das condições de trafegabilidade das rodovias. 
Em média, são 72 horas de viagem durante o verão e 192 horas no inverno. Por visa aérea o município recebe vôos regulares que partem de Belém 
e Manaus. Santarém oferece atrativos turísticos característicos da região tapajós, com destaque para o artesanato e folclore tapajonico e pela praia 
denominada Alter do Chão, em face da beleza natural que oferece. Entretanto, dados apresentados pelo diagnóstico da PARATUR (2001), há precarie-
dade em termos de coleta e tratamento de lixo e provisão de água e esgoto.

Em termos de recursos turísticos, os municípios de Alenquer, Monte Alegre e Óbidos oferecem um rico patrimônio histórico e cultural, recursos 
naturais, praias de rio e cachoeiras condizentes com o turismo nacional e internacional. Entretanto, o acesso a esses municípios é muito difícil, uma 
vez que os meios de transporte mais acessíveis são as embarcações que partem de Santarém e que oferecem baixo conforto e elevado preço além de 
longa jornada de viagem variando de 48 a 72 horas. 

O sistema de telecomunicações apesar de existente ainda apresenta muitas falhas de conexão. Adicionalmente, esses municípios apresentam 
limitada oferta de serviços turísticos, tais como hotéis e restaurantes. De fato, a maior parte das 324 unidades habitacionais presentes em 12 hotéis 
(PARATUR, 2001) do pólo Tapajós está localizada no município de Santarém. 
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15 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS COLETIVOS BÁSICOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE) DO ESTADO DO PARÁ

                 Maria Elvira Rocha de Sá
                 Maria José de Souza Barbosa

15.1 Introdução
As crises sucessivas do capitalismo são visibilizadas nas esferas econômica, política, social e ambiental da sociedade brasileira, como resultan-

tes do esgotamento do padrão de desenvolvimento nacional. Nos países desenvolvidos aparecem como fruto da expansão do mercado doméstico, 
dada a dinâmica do keynesianismo-fordista impulsionadora do consumo de massa, cuja regulação da relação capital e trabalho era uma função 
essencial do Estado. 

A crise desse modelo abre espaço para se pensar novas alternativas de desenvolvimento, embora em termos de Brasil haja um hiato em relação 
ao desenvolvimento do mercado doméstico, dada a concentração do desenvolvimento industrial na região sudeste e a não expansão para as demais 
regiões brasileiras.  Na atualidade, com o regime de acumulação flexível organizado a partir do trabalho difuso no território das cidades, necessita-se 
da universalização do acesso a bens e serviços como condição dessa difusão.

A crise financeira determinada pelos ajustes estruturais da economia capitalista, que está em curso, pode ser avassaladora para as economias 
locais que não estiverem centradas na base material da produção existente. No entanto, se as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local/
regional fomentarem processos de agregação de valor associados à expansão do consumo dessas populações, pode-se, tendencialmente, garantir 
padrões de vida compatíveis com as riquezas geradas. Nestes termos, as ações das políticas públicas podem criar novas oportunidades de inserção e/
ou re-inserção produtiva das populações que hoje vivem em situação de vulnerabilidade social e de segregação sócio-espacial, devido à dificuldade 
de acesso às condições estruturantes de desenvolvimento (BARBOSA, 2009). 

A análise dos dados sobre as diferentes Regiões de Integração (RI) do estado do Pará mostra que os processos históricos voltados à hegemoni-
zação da economia capitalista na Amazônia levaram a uma brutal subordinação dos espaços sub-regionais ao espaço da capital do estado. Assim, a 
baixa densidade de serviços de uso coletivo nestas Regiões de Integração, como pode ser observada nas tabelas abaixo, exige o redimensionamento 
das políticas públicas, a fim de criar uma rede compatível e adequada às capacidades locais, tendo em vista inserir as populações que nelas habitam 
em processos sócio-econômicos-culturais potencializadores da melhoria da qualidade de vida. A alteração desse quadro é uma das exigências co-
locadas por preceitos institucionais de descentralização e territorialização das políticas públicas, tendo em vista atender às demandas históricas das 
populações segregadas, bem como, às dinâmicas da sociedade contemporânea.

A globalização e seus impactos exigem ações urgentes em face da necessidade de deslocar o modelo de desenvolvimento centrado na grande 
firma e se centrar nas dinâmicas locais, sem, no entanto, perder de vista as diferentes escalas entre o global e o local. Portanto, entender o processo 
da crise do capital e de suas instituições de sustentação é um dos imperativos categóricos das novas funções do Estado brasileiro. No âmbito da crise 
repercutem questões específicas que hoje passam a ser determinadas pelo novo papel das municipalidades. Às instâncias locais cabe o desenvolvi-
mento de políticas púbicas em busca de uma urbanização voltada ao atendimento das demandas econômicas, sociais e culturais de cada localidade. 
Os novos ditames de produção no contexto do capitalismo contemporâneo são determinados por um regime de acumulação flexível que, tratados em 
termos do desenvolvimento local/regional, podem potencializar as diferentes modalidades circunscritas às Regiões de Integração. 

A geração de trabalho e renda precisa acontecer em consonância com as bases de produção das localidades, sob o risco de retorno a processos 
de centralização de ações em serviços em pólos sub-regionais e, desta forma, o fortalecimento de dinâmicas de concentração de renda, de agu-
dização do desemprego estrutural, que em última instância, são processos gerados pelas transformações nos meios de produção (grande firma: 
substituição do homem pela máquina) e na linguagem (comunicação: cabo de fibra ótica, satélites, internet, telefonia sem fio, design, marketing) 
(COCCO; BARBOSA, 2007).

A reforma do Estado, como vem se processando no Pará, a partir da criação de novas instâncias institucionais (SEGOV: Câmaras Setoriais enten-
didas como espaços ampliados de participação política de atores sociais e gestores púbicos em busca da consolidação de políticas intersetoriais; SEIR: 
Regionais de Integração, visando criar espaço de articulação das políticas públicas nas instâncias regionais; PTP: formulação de políticas públicas a 
partir das demandas locais), tendem a se constituir em espaços importantes de constituição da esfera pública na relação entre Estado e Sociedade 
Civil. Esses espaços de conflitos e contradições podem repercutir em processos de pactuações essenciais ao enfrentamento dos problemas sociais: da 
miséria, da violência no campo e na cidade, do trabalho informal, do desemprego, do analfabetismo dentre outras (COCCO; BARBOSA, 2007).  

A relação do Estado com a sociedade civil, mediada pelas políticas públicas como obrigatoriedade constitucional, precisa ser ancorada sob 
uma intervenção social voltada, prioritariamente, aos pequenos produtores e aos grupos sociais beneficiários das políticas e programas sociais. 
Esta perspectiva visa alterar o quadro de miséria e das desigualdades sociais e regionais que hoje atingem grande parte da população paraense. A 
concentração de renda, os salários baixos, o desemprego, a desnutrição, a mortalidade infantil, a marginalidade, a violência, a fome, a insegurança 
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alimentar dentre outras situações exigem que as ações dos governantes estejam em consonância com a sociedade civil como condição essencial de 
combate à pobreza. Neste contexto, as iniciativas compartilhadas entre o setor público e privado são essenciais para a mobilização produtiva das 
sociedades locais, não mais sob ações filantrópicas, mas como estratégia de desenvolvimento local.

Portanto, repensar o papel do Estado na estruturação de políticas públicas exige o reconhecimento das estruturas de (re)produção das localida-
des, ou seja, de suas particularidades e singularidades nos investimentos públicos, a fim de desencadear ações efetivas de superação de necessidades 
históricas como: elevação da escolaridade, melhoria do perfil epidemiológico da população e a geração de trabalho e renda contribuindo de fato 
para superar as graves iniqüidades. Estas condições são determinantes do pacto federativo, como exigência da nova relação entre Estado e Sociedade 
Civil. As políticas sociais, neste sentido, tornam-se estratégicas na construção do novo processo de desenvolvimento, haja vista que os programas 
de transferência de renda, como Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bolsa Família, Bolsa Trabalho; Água para todos, Luz para todos, PRONAF, 
são exemplares para combinação com as políticas de caráter estruturante, na medida em que têm demonstrado impactos positivos na redução de 
desigualdades sociais. 

O enfrentamento da questão social é possível com a desconcentração dos serviços sociais e dos equipamentos coletivos hoje existentes somen-
te na cidade de Belém. A garantia de direitos sociais é essencial como condição do desenvolvimento econômico com inclusão social. Pois o acesso à 
educação, à saúde, à formação e à assistência técnica cria condições para que as políticas públicas se constituam possibilidades efetivas de inserção 
sócio-produtiva, particularmente, quando se associam à economia solidária na dimensão do desenvolvimento local. Neste aspecto, o trabalho cole-
tivo torna-se um forte mecanismo de mobilização de dinâmicas específicas de integração de diferentes sujeitos sociais articulados às redes formais 
e institucionais. 

Assim, acionar ações de políticas públicas em busca do desenvolvimento local na relação entre Estado e a Sociedade Civil é papel estratégico 
dos governos, para a descentralização e a conseqüente territorialização dos serviços coletivos a fim de dinamizar os processos de inovação da pro-
dução nas localidades. Na mesma medida, é condição para se pensar estratégias de desenvolvimento das Regiões de Integração do estado do Pará 
na relação direta com as populações locais, valorizando suas ações individuais e coletivas, a fim de garantir o uso sustentável dos recursos naturais 
renováveis e não-renováveis.

Os desafios do Zoneamento Econômico Ecológico  do estado do Pará (ZEE-PA) ocorrem num contexto que impõe mudanças de paradigmas 
relacionados às alternativas de desenvolvimento que dizem respeito à compreensão dos modos de vida locais e adequação à sua sóciobiodiversidade. 
Neste sentido, o ZEE precisa atender aos movimentos de condensação das bases materiais, levando em consideração as particularidades de seus 
espaços rurais e urbanos. A retomada dos grandes projetos econômicos e de infra-estruturas vem reescalonando o uso do solo numa perspectiva de 
desenvolvimento segundo um modelo que irradia e difunde vetores econômicos ultrapassados, ou seja, dando centralidade à grande firma. A opção 
pelos grandes investimentos (minerários, agro-extrativistas, portos, hidrelétricas etc.) busca atender setores que historicamente geraram acumula-
ção de riqueza e concentração de renda. Neste campo, a justificativa para a propalada geração de postos de trabalho é frágil, na medida em que o que 
é gerado tem o caráter temporário e não se traduz em melhoria de condições de vida para todos, particularmente, quando a força de trabalho reque-
rida está circunscrita às dinâmicas do terciário avançado (telecomunicações, pesquisa e desenvolvimento), deixando de fora o terciário tradicional.

Assim, no lugar do assalariamento canônico vê-se proliferar às margens dos grandes empreendimentos e dos centros urbanos o trabalho 
informal, a mendicância e a prostituição de jovens, que não se restringem aos grandes centros urbanos, pois as formas de remuneração nestes em-
preendimentos, quando existentes, se dão por empreitadas ou por produção, ou ainda, de forma trágica pelo trabalho escravo.

 Neste âmbito, a crise das instituições financeiras e do Estado centralizador repercute na precarização das conquistas sociais na longa luta da 
classe trabalhadora, portanto, a crise não é do emprego em si e nem do trabalho, mas de um modo de inclusão que se caracterizava por uma inte-
gração social do tipo do “pleno emprego fordista”. Paradoxalmente, por mais que se obtenham níveis de crescimento e de emprego não se alcançará 
maior patamar de integração social (COCCO; BARBOSA, 2007)

Neste contexto o ZEE-PA, como instrumento subsidiário à proposição de políticas públicas, hoje sob a responsabilidade de execução das muni-
cipalidades na estreita relação com a esfera estadual e federal, busca o ordenamento, a democratização e a universalização das políticas como edu-
cação, saúde, assistência social, habitação, saneamento, cultura, etc. Sob esta perspectiva a intersetorialidade é condição sine qua non para combinar 
políticas sociais em sinergia com as políticas econômicas e com os serviços de infraestrutura, na garantia de direito de cidadania para todos e todas.

Ainda é necessária, no âmbito do ZEE-PA, a relação estreita da cidade com o campo capaz de redimensionar as políticas públicas ancoradas 
nas dinâmicas produtivas locais associadas aos serviços essenciais (educação, saúde, saneamento, habitação) como estratégias de desenvolvimento 
da Amazônia. O estado do Pará é um território atravessado por problemáticas locais e globais, como a do desmatamento e do aquecimento global, 
onde a insuficiência ou até inexistência de serviços coletivos implica na precarização das condições de vida das populações que habitam suas Regiões 
de Integração, evidenciadas pela forma violenta de apropriação do território, pelos processos de acumulação de riqueza, pela extração voraz de suas 
riquezas naturais movida por movimentos violentos de produção de superlucros e pela devastação da natureza, pela desestruturação das formas de 
vida das populações tradicionais ao serem submetidas a processos de vulnerabilidade política, econômica e social.
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15.2 Caracterização dos Serviços Coletivos e Infraestrutura do Estado Pará 
O Pará é o segundo maior estado em extensão territorial do país com 1.247.689,515 km², contando com uma população de 7.321.493 ha-

bitantes, e seus 143 municípios estão divididos para efeito de planejamento em 12 Regiões de Integração98. O sistema de Planejamento Territorial 
Participativo do Estado do Pará (PTP), coordenador das ações nestas Regiões de Integração está fundamentado na necessidade de políticas públicas 
territorializadas em busca da universalização do acesso aos serviços básicos e de infra-estrutura, tendo como parâmetro a realidade econômica, 
social, política e ambiental de cada uma destas regiões.

15.2.1 Infra-estrutura e Serviços Básicos: habitação, saneamento, energia, educação, saúde, cultura e lazer
15.2.1.1 Habitação e Saneamento Básico
As condições de vida nos municípios brasileiros mostram que a problemática da moradia está relacionada ao atendimento das demandas dos 

setores sociais que não dispõem de capacidade de solvabilidade para compra da casa própria. As políticas públicas direcionadas à habitação, enquan-
to direito social e humano, revelam-se incipientes, uma vez que a lógica da construção é imanente ao mercado de terras e ao mercado imobiliário. 

A Constituição Brasileira de 1988 afirma que todo cidadão tem o direito à moradia digna, o que supõe uma rede de infra-estrutura de trans-
porte coletivo, de água, de esgoto, de luz, de coleta de lixo, de telefone e de pavimentação. O exercício deste direito supõe ainda ter disponível os 
equipamentos sociais básicos de educação, saúde, segurança, cultura e lazer; possuir instalações sanitárias adequadas; e ter garantias mínimas de 
conforto ambiental e condições de habitabilidade (BRASIL, 1988). No estado do Pará, e nos demais estados amazônicos, o modelo de desenvolvimen-
to adotado tem centralidade na extração das riquezas naturais, sem dar importância às populações locais, vistas somente como obstáculos a serem 
removidos para que a penetração do grande capital ocorra. 

Um dos itens mais importantes do passivo social paraense diz respeito à questão habitacional, que abrange não somente os aspectos ligados à 
moradia, mas também o conjunto dos serviços públicos vinculados a ela, em especial os ligados ao saneamento ambiental, que são essenciais à vida 
humana com dignidade. A dívida social acumulada no estado do Pará em relação à carência habitacional durante décadas se manifesta fisicamente 
nos espaços segregados das Regiões de Integração. 

Os dados da tabela 111 mostram que o déficit habitacional paraense corresponde a 44% do total de domicílios do estado do Pará. Nota-se 
que a distribuição do déficit habitacional entre as Regiões Integração não se altera de forma significativa, ocorrendo a maior concentração do déficit 
habitacional na Região de Integração do Tocantins (49%), seguido por Tapajós (47,6%) e Baixo Amazonas (46,5) respectivamente.

Tabela 111: Déficit habitacional do Estado do Pará e Regiões de Integração

(1) Exceto a Região de Integração Metropolitana e do Marajó.
(2) Necessidade imediata de construção de novas moradias para resolução de problemas sociais e específicos de habitação, 
detectados em um certo ponto no tempo (IBGE,2002).
Fonte: SEPOF/DIEPI/GEDE – Mapa de Exclusão Social, 2007.
Nota: Exceto a Região de Integração Metropolitana e do Marajó.

O problema habitacional nas Regiões de Integração demonstra um processo de ocupação e uso do solo para efeito de moradia de modo con-
centrado e desigual. Nestas, é possível verificar a necessidade de políticas habitacionais e a construção imediata de novos domicílios para atender 
a demanda habitacional de famílias que se enquadram principalmente na modalidade da coabitação, revelando um processo de degradação das 
condições de habitabilidade, na medida em que vão se formando agrupamentos familiares sob uma mesma unidade domiciliar ou, aquelas que estão 
submetidas às condições de ocuparem moradias cedidas, alugadas e improvisadas.

Em termos absolutos, a tabela mostra a necessidade da construção de 575.558 de novos domicílios para que os cidadãos paraenses tenham 
acesso à moradia adequada. A Região de Integração que mais se destaca na necessidade de construção de novas moradias é a Região do Baixo 

98  Metropolitana, Guamá, Rio Caeté, Araguia, Carajás, Tocantins, Baixo Amazonas, Lago de Tucuruí, Rio Capim, Xingu, Marajó e Tapajós.
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Amazonas com 54.932 unidades, seguida da Região de Integração do Tocantins com 49.739 unidades. Os dados da tabela 111 também permitem 
mostrar que o principal componente para o elevado déficit habitacional do Pará é o expressivo número de domicílios coabitados, como foi assinalado 
anteriormente, haja vista existirem nesta condição 347.927 domicílios, 113.827 cedidos, 98.099 alugados e 15.705 domicílios improvisados. 

15.2.1.2 Saneamento Básico
A universalização dos serviços de saneamento básico é meta dos atuais governos nas esferas federal e estadual em face das necessidades 

sociais que atingem a maioria da população brasileira. No Estado do Pará, os indicadores da qualidade de vida exigidos na perspectiva do desenvolvi-
mento e das ações articuladas no sentido de associar os esforços dos agentes públicos aos esforços dos atores sociais e econômicos responsáveis pelo 
saneamento básico, apontam para a priorização da universalização do acesso ao saneamento básico e à inclusão social. 

No que se refere ao esgotamento sanitário, embora a população incorporada seja significativa, os indicadores de coleta de esgotos ainda são 
insatisfatórios e os de destinação e tratamento de esgotos são sofríveis. O total de esgotos produzido não recebe algum tipo de tratamento, ou seja, 
é despejado in natura nos solos, rios, córregos e nascentes, constituindo-se numa das principais fontes de degradação do meio ambiente urbano e 
rural e de proliferação de doenças infecciosas e parasitárias.

As condições de saneamento nos municípios do estado do Pará e das Regiões de Integração são bastante precárias. O gráfico 125 mostra que 
o número de domicílios permanentes ligado ao sistema público de esgoto sanitário no estado do Pará é bastante diversificada, com apenas 7% das 
residências ligadas à rede geral. A grande maioria dos domicílios, ou seja, 42% dos domicílios está ligada à fossa rudimentar, seguida de 31% dos 
domicílios ligados à fossa séptica. 

Gráfico 125: Domicílios particulares permanentes com Acesso a Esgoto Sanitário no Estado do Pará
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Fonte: SEPOF/DIEPI/GEDE – Mapa de Exclusão Social, 2007.
Nota: Exceto a Região de Integração Metropolitana e do Marajó.

A situação é agravada quando se associa o problema do acesso ao sistema de água e de coleta de lixo. Os níveis de precariedade são visíveis 
na medida em que se verifica nas Regiões de Integração a utilização de formas extremamente precárias, em grande medida, como o uso de poços 
ou nascentes dos rios e igarapés. Isto significa que a água não é tratada, podendo implicar em situações de saúde coletiva, particularmente quando 
estão vinculadas ao uso de fossas rudimentares e à inexistência de saneamento básico. 

No tocante as Regiões de Integração pode se observar que já existem iniciativas em termos da oferta de serviços de saneamento, bem como, 
no tocante aos serviços de esgoto sanitário, coleta de lixo e abastecimento de água, mas esta realidade apresenta-se desigual entre as mesmas. A 
tabela 112 dispõe de dados que revelam a condição do saneamento nas Regiões de Integração, mostrando o esgotamento sanitário e o serviço de 
saneamento básico com uma cobertura extremamente insuficiente. 

No Pará, somente 7,49% dos domicílios são atendidos por rede geral de esgoto. Esse atendimento chega ao seu nível mais baixo na Região de 
Integração do Tapajós, onde apenas 0,13% dos domicílios são atendidos, seguidos da Região de Integração do Araguaia com 0,16%. A região do Logo 
do Tucuruí apresenta o melhor atendimento com 6,54% dos domicílios que dispõem de rede geral de esgoto. O restante dos domicílios do estado do 
Pará, que corresponde a um total de 1.210.439 unidades, equivalentes a 92,51% dos domicílios, não é atendido por rede coletora, utilizando soluções 
alternativas como fossas sépticas, fossas rudimentares, valas e cursos d’água. Nesses casos, os principais receptores do esgoto in natura não coletado 
são os rios e marés, comprometendo a qualidade da água utilizada para uso doméstico, irrigação e recreação.

Os dados da tabela acima mostram que, do total de domicílios do Pará, somente 53,68% contam com serviço de coleta regular de resíduos 
sólidos. Em relação às Regiões de Integração as que apresentam menor índice é Caetés com apenas 24,16% e maior índice tem a Região de Integração 
de Carajás com 45,61% dos domicílios particulares atendidos pela coleta de lixo. A destinação final do lixo coletado é outro problema considerável. 
A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2000) revela que 63,6% dos municípios brasileiros utilizam os lixões a céu aberto como destino final do 
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lixo coletado. Essa constatação mostra a importância da coleta seletiva nos municípios e da instalação de aterros sanitários nas Regiões de Integração, 
em substituição aos demais locais de destino final. 

O abastecimento de água é outra questão essencial para as populações e é fundamental a busca de soluções, dado os riscos que sua ausência ou 
seu fornecimento inadequado podem causar à saúde pública. A universalização deste serviço é uma das grandes metas do milênio99 para os países em 
desenvolvimento. Os números evidenciados pela pesquisa mostram que, no Brasil, a cobertura de abastecimento de água já atingiu um significativo 
contingente populacional (PNSB, 2000). 

No entanto, o Pará conta apenas 42,81% dos domicílios com abastecimento de água por rede geral, enquanto que o restante dos domicílios uti-
liza poços ou nascentes dos rios e igarapés, ou seja, 44,83%, enquanto 12,36% utilizam outros meios para o acesso à água potável, portanto, 57,19% 
dos domicílios não possuem serviço de abastecimento de água por rede geral. O gráfico 126 e a tabela 113 mostram o desequilíbrio deste serviço 
entre as Regiões de Integração, com predominância de acesso aos serviços de abastecimento de água por meio de poços ou nascentes, destacando-
-se a Região de Integração do Baixo Amazonas com 53% do número total de domicílios, com acesso à água potável proveniente da rede geral de 
abastecimento, enquanto que no restante das regiões o que predomina é o acesso à água de poços e nascentes. 

Gráfico 126: Domicílios particulares permanentes com Acesso a Água Potável por Regiões de Integração

Fonte: SEPOF/DIEPI/GEDE – Mapa de Exclusão Social, 2007.
Nota: Exceto a Região de Integração Metropolitana e do Marajó.

99 As Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDM) surgem da Declaração do Milênio das Nações Unidas, adotada pelos 191 estados membros no dia 8 de setembro de 2000. Resultante de um esforço para sintetizar 
acordos internacionais alcançados em várias cúpulas mundiais ao longo da década de 1990 (sobre meio-ambiente, desenvolvimento, direito das mulheres, desenvolvimento social, racismo etc.), a Declaração traz uma 
série de compromissos concretos que, se cumpridos nos prazos fixados, segundo os indicadores quantitativos que os acompanham, deverão melhorar o destino da humanidade neste novo milênio.

 

Tabela 112: Domicílios particulares permanentes com Acesso a Esgoto Sanitário e Coleta de Lixo por Regiões de Integração

Fonte: SEPOF/DIEPI/GEDE – Mapa de Exclusão Social, 2007.
Nota: Exceto a Região de Integração Metropolitana e do Marajó.
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A abrangência do abastecimento de água também varia com o tamanho populacional dos municípios, como pode ser visto na Tabela 113. Os 
municípios com até 20.000 habitantes apresentam maior deficiência nestes serviços, onde apenas 6,4% dos domicílios tem acesso à água potável 
por meio da rede geral. Em contrapartida, nos municípios com mais de 300.000 habitantes é superada a marca de 45,3 de domicílios residenciais 
abastecidos com água da rede geral.

Em todas as Regiões de Integração ocorre o mesmo comportamento em relação ao porte populacional, verificando-se que a proporção de 
domicílios abastecidos aumenta a medida que a população é mais concentrada. Os municípios de maior porte populacional são aqueles situados nas 
regiões com maior desenvolvimento socioeconômico, onde as demandas da população são mais freqüentes e, conseqüentemente, ocorrem maiores 
volumes de investimentos públicos nesse setor.

Tabela 113: Total de domicílios e de acesso a rede geral e respectivas distribuições percentuais, 
segundo os estratos populacionais dos municípios do Estado do Pará

Fonte: SEPOF/DIEPI/GEDE – Mapa de Exclusão Social, 2007.
Nota: Exceto a Região de Integração Metropolitana e do Marajó.

15.2.1.3 Saúde
O padrão de desigualdade no acesso à saúde no Pará é caracterizado pela polarização dos serviços de saúde na capital do estado do Pará - a 

cidade de Belém -, onde se observa um alto grau de concentração, enquanto as demais Regiões de Integração mostram indicadores destes serviços 
predominantemente desfavoráveis. Esse padrão de desigualdade parece atravessar os vários recortes da análise, tanto em relação à morbimortalida-
de, quanto em relação à estrutura organizacional desses serviços.

Na tabela 114, abaixo, pode-se observar, segundo os dados do DATASUS/CNES (2009), a existência de certo número de unidades de saúde nos 
territórios, tanto público quanto privado. Estes se destinam ao atendimento básico e à internação da população. Pode-se observar então, que há um 
número maior de unidades públicas na Região de Integração do Guamá com 276, seguido da Região de Integração do Baixo Amazonas com 261 e 
do Tocantins 214 unidades. Os estabelecimentos de saúde privados na Região de Integração do Guamá são 110 e na região do Rio Caetés são 103. Os 
dados da tabela abaixo revelam que a Região de Integração do Tapajós apresenta o menor número de estabelecimentos de saúde, com somente 58 
públicos e 5 privados, totalizando 63 unidades de saúde.

Tabela 114: Número de estabelecimentos de saúde por Região de Integração – Fevereiro/2009

Fonte: DATASUS/CNES, 2009.
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Os dados relativos à saúde no estado do Pará relativos ao número de leitos por habitante são razoavelmente satisfatórios, no entanto, quando 
associamos a outros fatores agravantes constata-se a necessidade de ampliação da rede de assistência básica, com programas de saúde coletiva em 
todas as Regiões de Integração. Também se verifica uma grande discrepância em relação aos problemas relacionados à necessidade de expansão das 
especialidades médico-hospitalares. Neste sentido, pode-se dizer que é necessário desconcentrar as especialidades médicas, para atender demandas 
do perfil epidemiológico das Regiões de Integração, ou mesmo, estabelecer, em casos de urgências, convênios com instituições privadas com prazos 
determinados naquelas localidades onde os serviços púbicos não estejam implantados.

A distribuição dos leitos por Região de Integração revela a prevalência de leitos públicos do Sistema Único de Saúde (SUS), evidenciando a 
grande importância deste sistema público de saúde para o estado como um todo. Segundo o Ministério da Saúde, os dados de 2008 revelam que as 
Regiões de Integração com melhores indicadores de leitos são a de Rio Caetés com 2,65 leitos por mil habitantes e do Araguaia com 2,62 leitos por mil 
habitantes. Já o pior índice é o da região do Tocantins com 1,40 leitos por mil habitantes, bem abaixo dos outros municípios paraenses.

Na região do Rio Caetés se destaca os municípios de Capanema com 5,62 leitos por mil habitantes e Bragança com 4,55 leitos por mil habi-
tantes. Na região do Rio Capim os municípios com maior índice são Mãe do Rio com 3,82 e Capitão Poço 3,81 leitos por mil habitantes. Na Região do 
Tocantins o município com pior índice é Oeiras do Pará com menos de um leito por mil habitantes, ou seja, 0,57.

A relação de leitos por mil habitantes mostra que o Pará é um dos estados brasileiros que apresenta resultados inferiores à média nacional e ao 
mínimo indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). No Pará, são 2,2 leitos para cada grupo de mil habitantes, enquanto que a média nacio-
nal é de 2,4 e o parâmetro do próprio Ministério da Saúde é de 2,5 a 3 leitos por mil habitantes. O mapa 21 mostra que a Região de Integração que 
apresenta melhor relação de número de leitos por mil habitantes é a Região de Integração do Rio Capim, com índice de 2,65 leitos por mil habitantes 
e o pior índice está com a região de integração do Baixo Tocantins com apenas 1,40 leitos por mil habitantes.

Tabela 115: Leitos por mil habitantes das regiões de integração do Pará – 2008

Fonte: CNES/DATASUS, 2008.

Mapa 21: Relação do número de Leitos por mil habitantes, segundo as Regiões de Integração do Estado do Pará

 
Fonte: IBGE, Cidades, 2008.
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O Ministério da Saúde deu um importante passo para a prevenção de doenças e assistência às comunidades e famílias, com o Programa da 
Saúde da Família (PSF), que vem se consolidando na medida em que os municípios envolvidos são estimulados à elaborar suas próprias estratégias 
de atendimento às famílias de acordo com a realidade local.

Analisando a cobertura do PSF por Região de Integração do estado do Pará percebe-se que a melhor cobertura, segundo dados de 2006, deste 
programa se encontra na região do Guamá com mais da metade da população sendo atendida 53,50%, porém a média mensal de visitas é menos 
de uma (1) vez por família. Já a menor cobertura do programa se encontra na Região do Tapajós com apenas 15,60% da população sendo atendida.

Na Região do Guamá o município que se destaca é Inhangapi com 106,7%, ou seja, há um atendimento além da população do município, já 
que são atendidas famílias oriundas de outros municípios com menor cobertura. O pior resultado no município de Jacareacanga na Região no Tapajós 
com apenas 1,2% da população sendo atendida pelo PSF.

A melhor média anual de consultas por habitante nas especialidades básicas se encontra na Região do Carajás com 2,94, cujo município de Ca-
naã dos Carajás tem uma média de 14,56 consultas. A pior média está com a Região do Tapajós com 0,45, onde o município de Novo Progresso possui 
média de consultas menor que uma, ou seja, 0,03.  Quanto à media de visitas domiciliares por mês – principal ação do PSF – o melhor resultado é 
da Região do Xingu, com a média de 1,17 visitas mensais, destacando-se o município de Medicilândia com média maior que três (3) visitas mensais, 
ou seja, 3,62%. As Regiões com piores médias foi Lago do Tucuruí com 0,56 e do Tapajós com 0,55, onde existem dois municípios que possuem a pior 
média de visitas, que são os municípios de Aveiro com a média de 0,31 visitas apenas e de Novo Repartimento com média de apenas 0,04 visitas 
mensais por família.

Tabela 116: Cobertura do Programa Saúde da Família por Região de Integração – 2006

Fonte: DATASUS/SIAB, 2006

Outro indicador importante para se conhecer a situação da saúde básica é o de mortalidade. O coeficiente de mortalidade infantil mostra a 
razão entre o número de óbitos de menores de 1 ano de idade e o número de nascidos vivos. Segundo dados do Ministério da Saúde a média para o 
estado do Pará é 22,5 e se compararmos com as Regiões de Integração o melhor resultado se encontra na Região do Rio Capim com um coeficiente de 
17,78, o município que se destaca nessa região é Abel Figueiredo com 8,3. Por outro lado, o pior resultado se encontra na Região do Lago do Tucuruí 
com um coeficiente de 32,78, cujo município com maior coeficiente é Nova Ipixuna do Pará com 48,9.

A taxa de mortalidade infantil neonatal indica a razão entre óbitos de idade entre 7 a 27 dias e o número de nascidos vivos. De acordo com 
dados do Ministério da Saúde, em 2005, a média do estado do Pará era de 3,7, ou seja, do total de nascidos nessa faixa de vida 3,7% morrem. Com-
parando as Regiões de Integração do estado, a menor taxa de mortalidade é da Região do Araguaia, com uma taxa de 2,21%, enquanto a maior taxa 
de mortalidade é do Xingu com 6,02%.

Na Região do Araguaia, os municípios com melhores resultados são Xinguara e Conceição do Araguaia ambos com taxa de 1%. No Xingu os 
piores resultados são constatados nos municípios de Senador José Porfírio com 10,2% e Anapu com 9,5%.
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Tabela 117: Taxa e Coeficiente de mortalidade infantil, 2005

Fonte: SIM/SINASC, 2005 Nota: A razão de mortalidade materna corresponde 
ao número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos.

 
Os serviços especializados na saúde bucal apresentam baixa densidade nas Regiões de Integração do Pará, o que constitui um dos fatores 

agravantes na história de vida dos seus habitantes.

Tabela 118: Programa Saúde Bucal por Regiões de Integração – 2006

   Fonte: SIA/SUS / 2006

15.2.1.4 Educação
Os serviços de educação, nas últimas três décadas, vêm passando por um processo de descentralização, particularmente nos níveis médio e 

superior. Esse movimento tem repercutido nas condições de vida das populações que habitam as Regiões de Integração, na medida em que um dos 
fatores que mais contribuíram para o êxodo rural, além dos processos decorrentes da penetração do capital via grandes projetos, foi à busca por 
educação, levando famílias inteiras a se deslocarem para as periferias urbanas das pequenas, médias e grandes cidades. A obrigatoriedade da Lei de 
Diretrizes Básicas da Educação (LDB) contribuiu efetivamente para melhoria do ensino ao exigir que os professores fossem capacitado como condição 
da elevação da qualidade do ensino. Decorrente desta normativa, na década de 1990, as Universidades Estadual e Federal passaram a se interiorizar, 
construindo campi em diferentes municípios paraenses e estendendo seus serviços aos municípios do seu entorno. 

Esse movimento foi iniciado com medidas que visavam, principalmente, formar professores, ocorrendo a multiplicação dos cursos de pedago-
gia, o que, na atualidade, está sendo exigida sua ampliação com a oferta cada vez mais diversificada de cursos em diferentes áreas de conhecimento. 
Esta exigência é determinada por novas demandas, que por sua vez estão articuladas à formação em nível superior voltada à agregação de valor 
aos produtos locais. Os avanços no processo de descentralização da educação são significativos, mas a erradicação do analfabetismo precisa ser uma 
prioridade da política educacional brasileira.

Já na educação básica, o Ministério da Educação criou um índice para avaliação deste nível de ensino que é o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB), integrado por informações referentes ao fluxo escolar (aprovação, reprovação e evasão), pelos dados do Censo Escolar da 
educação básica e pelos resultados da Prova Brasil (prova aplicada em todo Brasil exceto em escolas de áreas rurais). O IDEB varia de 0 (zero) a 10 
(dez), sendo 10 o melhor resultado apresentado no setor da educação básica.
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O objetivo do IDEB é traçar um mapa das escolas do Brasil, identificando aquelas que precisam não apenas de investimento, mas também de 
assessoria para melhorar o ensino. Este índice monitora a evolução das escolas e dos alunos, porque está vinculado a um plano de metas, no qual 
em 2021 a previsão é que se alcance pelo menos 6 pontos, sendo que cada escola tem a sua própria meta, o que, conseqüentemente, se cada escola 
buscar alcançar sua meta o resultado nacional será alcançado.

Em 2005, o IDEB do Brasil era 3,8 com meta para 2007 de 3,9, sendo que o IDEB observado foi de 4,2 para os anos iniciais do ensino fundamen-
tal. Para os anos finais, o IDEB de 2005 foi de 3,5 com meta para 2007 de 3,5 e o valor observado foi 3,8, ou seja, acima da meta proposta. O índice 
mostra que em média a educação básica no país tem melhorado. 

No caso do estado do Pará a meta dos anos iniciais foi alcançada em 2007 com 2,8 pontos, porém para os anos finais o resultado alcançado 
de 2,9 ficou abaixo da meta que era 3,2. Apesar do índice para os anos iniciais ficarem estáveis no período, para os anos finais isso não aconteceu, 
diminuindo de 3,1 em 2005 para 2,9 em 2007.

Analisando as Regiões de Integração, com dados de 2007, percebe-se que o melhor IDEB para os anos iniciais é da Região do Tapajós com 3,08, 
com destaque para o município de Novo Progresso que obteve 3,6 pontos, além das Regiões do Araguaia com 3,05 e do Baixo Amazonas com 3,03. 
Para os anos finais, o melhor IDEB é da Região do Baixo Amazonas com3,43 pontos, sendo Santarém com 3,90 e Monte Alegre com 3,70 os municípios 
com melhores desempenhos. 

A Região de Integração com o pior índice para os anos iniciais, com base nos dados de 2007, é a de Rio Caetés com 2,78 pontos, abaixo da média 
do estado do Pará, sendo o município de Cachoeira do Piriá o que apresenta o pior índice com 1,80 pontos. Já para os anos finais o pior índice – apesar 
de estar acima da média do estado – é o da região do Lago do Tucuruí com 2,99, sendo o município de Goianésia do Pará o que apresenta o menor 
índice dessa região com 2,50 pontos.

Tabela 119: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica por Região de Integração

Fonte: MEC, 2008.
NOTA: Anos Iniciais refere-se a 1ª a 4ª série do ensino Fundamental
Anos Finais refere-se a 5ª a 8ª séries do ensino fundamental

O principal desafio do Estado do Pará consiste em viabilizar a implantação de sistemas de tratamento de esgotos e assegurar o pleno abasteci-
mento de água às suas populações. Eventualmente, verifica-se a necessidade de ampliação da produção de água, o que freqüentemente deve estar 
associado à adoção de medidas que propiciem a redução de perdas, inclusive para uma efetiva avaliação da real necessidade de investimentos para 
ampliação física do sistema existente. A situação do saneamento reflete-se nos dados relativos à saúde, uma vez que a água e os resíduos de várias 
naturezas são os principais meios condutores dos vetores de doenças que afetam a saúde da população, em especial, de baixa renda.

15.2.1.5 Assistência Social e os Serviços Sócio-assistenciais
A política pública de Assistência Social é voltada para o atendimento dos grupos sociais que apresentam os mais altos níveis de desigualdades 

sociais, tratando-se, portanto, de uma política voltada à proteção social, de caráter não-contributivo. Na Constituição de 1988 e na Lei Orgânica da 
Assistência de 1993, quebra-se, pelo menos em termos formais, a trajetória de ações focalistas e assistencialistas, exigindo o reordenamento político 
e institucional, bem a formalização da responsabilidade dos entes federativos. Sua oferta é realizada por serviços socioassistenciais em dois (2) níveis 
de hierarquização: a) a proteção social básica, cuja estrutura física é constituída pelos  Centros de Referência em Assistência Social Básica (CRAS), 
espaço para o desenvolvimento de atividades culturais, assistenciais e de inclusão produtiva e; b) os Centros de Referência em Assistência Social Es-
pecial (de média e alta complexidade) (CRES), destinados à proteção dos direitos violados, como a discriminação e a violência, dentre outros serviços. 

A organização da política de assistência social é estruturada pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sob a coordenação, em nível 
estadual, da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social (SEDES), responsável pela institucionalização da rede de serviços socioas-
sistenciais, uma vez que a execução é papel dos municípios.  
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A rede socioassistencial é caracterizada por um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, a fim de ofertar e operar 
benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação voltada à melhoria da vida da população, por meio do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), com o repasse de 1 (um) salário mínimo mensal ao idoso (com 65 anos ou mais) e à pessoa com deficiência, que comprovem 
não ter meios para suprir sua subsistência ou de tê-la suprida por sua família; Benefícios Eventuais visam ao pagamento de auxílio natalidade ou 
morte, ou para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, para a família, ao idoso, à 
pessoa com deficiência, à gestante, à nutriz e nos casos de calamidade pública; Transferência de Renda, repasse direto de recursos dos Fundos de 
Assistência Social aos beneficiários, como forma de acesso à renda, visando o combate à fome, à pobreza e outras formas de privação de direitos, que 
levem à situação de vulnerabilidade social, criando possibilidades para o exercício da autonomia das famílias e dos indivíduos atendidos.

Neste sentido, observa-se na figura abaixo, que todas as Regiões de Integração possuem a infraestrutura dos CRAS, apoiados financeiramente 
pelo governo federal e, a partir de 2008-2009, pelo governo estadual. No entanto, as condições da infraestrutura física e a qualidade dos serviços 
socioassistenciais são extremamente precárias. Neles são atendidas as famílias em situação de vulnerabilidade social, como os beneficiários do pro-
grama federal Bolsa Família e do BPC, dentre outros.  

O estado do Pará assinou pacto para a implantação do SUAS, tendo em vista que as políticas de assistência social eram desenvolvidas por meio 
de convênios, com instituições não governamentais, já que as estruturas governamentais, dada as diretrizes neoliberais de redução do Estado brasi-
leiro, não atendiam aos preceitos institucionais.  

 
Gráfico 127: CRAS Implantados nas Regionais de Integração

Fonte: SEDES, 2009.

Não serão registrados os dados relativos aos CRES, tendo em vista que somente três Regiões de Integração (Metropolitana, recentemente a do 
Marajó com o CRES regionalizado e a Região do Tapajós) têm condições de atender as exigências para instalação da rede de serviços socioassistenciais, 
já que sua implantação exige, como pré-requisito, a oferta de serviços especializados, considerando a necessidade de atendimentos específicos e de 
alta complexidade.   

15.2.1.6 Acesso a Cultura e Lazer
A análise das condições de acesso à cultura numa determinada localidade é indicativa do padrão de vida de um povo. Neste campo, sobre os 

processos culturais existentes nas diferentes Regiões de Integração do estado do Pará não há registros sistematizados, na medida em que não há re-
gistro significativo sobre equipamentos culturais de caráter público. No entanto, sabe-se das atividades culturais relacionadas às tradições religiosas, 
como as festividades religiosas de santos padroeiros; atividades relacionadas à relação direta com a natureza, como é o caso dos banhos em igarapés, 
campeonatos de futebol, em suas várias modalidades, dentre outras, que estão fora do circuito cultural considerado formal.  

Numa tentativa de superar estas limitações, foi criado um Índice de Acesso à Cultura com base nos dados da Pesquisa Gestão Publica, de 2005, 
realizada pelo IBGE. Nos municípios onde existem equipamentos culturais adotou-se o valor de 0,2 para cada equipamento (biblioteca publica, mu-
seu, teatro ou sala de espetáculos, estádios ou ginásios e cinemas) e caso não exista equipamentos adotou-se 0 (zero). O índice varia de 0 a 1, sendo 
1 o valor máximo de acesso à cultura.

Segundo este índice, a Região de Integração do Tocantins apresenta o melhor resultado com 0,40, sendo o município de Cametá o único que 
possui todos os equipamentos culturais, exceto sala de cinema. Destaca-se também a Região de Integração do Lago do Tucuruí com 0,40, com desta-
que para os municípios de Tucuruí com 0,6 e Itupiranga com 0,6.

Por outro lado, os piores resultados estão localizados na Região do Guamá com 0,22, destacando-se os municípios de São Caetano de Odivelas 
e Santa Maria do Pará, que não possuem nenhum tipo de equipamento cultural.
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Tabela 120: Índice de Acesso a Cultura e Lazer por Regiões de Integração, 2005

Fonte: SEPOF/DIEPI/GEDE – Mapa de Exclusão Social, 2007.
Nota: Exceto a Região de Integração Metropolitana e do Marajó.

A PEA, por sexo, evidencia a superioridade do nível de participação masculina, em relação à feminina. Na comparação entre as Regiões de 
Integração, conforme já mencionado anteriormente, as Regiões do Baixo Amazonas, Tocantins e Guamá também sobressaem com os níveis mais 
altos. Essa tendência é observada ainda para PEA por grupos de idade, com predominância para as faixas etárias de 20 a 29 anos e de 30 a 49 anos.

Quando analisamos a taxa de atividade100, o estado do Pará apresenta uma taxa de 52%, sendo que deste total 34% são homens e 47,2% são 
mulheres. As Regiões de Integração do Carajás, Tapajós e Tocantins encontraram-se acima destes níveis, enquanto as Regiões do Guamá, Lago do 
Tucuruí e Rio Caetés apresentam níveis abaixo. As demais Regiões apresentaram os mesmos níveis da taxa de atividade no estado do Pará. A diferença 

100  Corresponde à razão entre a população economicamente ativa e a população de 10 anos ou mais de idade.

Fonte: IBGE, Gestão Pública, 2005

15.2.1.7 Mercado de Trabalho
A análise do mercado de trabalho nas Regiões de Integração do Pará tem como objetivo apresentar aspectos da inserção da força de trabalho 

nos últimos anos, buscando-se apresentar tendências que possam favorecer a indicação de ações de políticas públicas voltadas às particularidades 
regionais e locais. 

A economia paraense tem passado por constantes transformações. Portanto, conhecer e acompanhar os movimentos que orientam estas mu-
danças é de suma importância no sentido de desenvolver mecanismos que contribuam para o melhor aprimoramento das condições de vida nesse 
estado e, consequentemente, possibilitam reduzir as desigualdades regionais e subregionais.

A População Economicamente Ativa (PEA) corresponde ao contingente da população de 10 anos ou mais de idade em situação de procura de 
algum tipo de trabalho, na semana de referência do Censo. A Região de Integração que apresenta maior contingente da PEA é do Baixo Amazonas, 
com 223.030 mil habitantes, seguida da Região do Tocantins e do Guamá respectivamente, por outro lado, a Região do Tapajós apresenta os menores 
contingentes, conforme tabela 121.

Tabela 121: População de 10 anos ou mais de idade e População Economicamente Ativa por situação 
dos domicílios, sexo e faixa etária por Regiões de Integração - 2000
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da taxa de atividade, por sexo, pode ser verificada pelo Gráfico 128 em que se evidencia a superioridade do nível da taxa de atividade masculina, em 
relação à feminina. Este fato é historicamente conhecido, embora venha sendo atenuado pela crescente participação das mulheres no mercado de 
trabalho. 

Gráfico 128: Taxas de atividade total, por sexo, segundo o Estado do Pará e as Regiões de Integração.

Fonte: SEPOF/DIEPI/GEDE – Mapa de Exclusão Social, 2007.
Nota: Exceto a Região de Integração Metropolitana e do Marajó.

A análise do desempenho por seção de atividade do trabalho principal, segundo as Regiões de Integração, é demonstrada na tabela 122, 
revelando que os setores de atividades que mais se destacam em números absolutos são: agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e 
pesca, com 602.584 pessoas ocupadas; em seguida vem o setor do comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos com 
355.445 pessoas ocupadas no estado do Pará. 

Entre as Regiões de Integração, a que mais se destaca é a Região do Baixo Amazonas com 79.567 das pessoas ocupadas e a região com menor 
número absoluto é a do Tapajós, com 28.436 pessoas ocupadas nos setores da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca. Essa 
tendência também se repete para os setores do comércio, da reparação de veículos automotores, dos objetos pessoais e domésticos com 27.291 e 
8.550, respectivamente, pessoas ocupadas nessas Regiões de Integração.

ZEE Volume 1.indd   293 03/12/2010   16:50:13



294 Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do ParáVolume 1

Tabela 122: Pessoas de 10 anos ou m
ais de idade, ocupadas na sem

ana de referência, por seção de atividade do trabalho principal por Regiões de Integração - 2000

Fonte: SEPOF/DIEPI/GEDE – M
apa de Exclusão Social, 2007. Nota: Exceto a Região de Integração M

etropolitana e do M
arajó.
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No que diz respeito à posição na ocupação no trabalho principal, denominação atribuída pelo IBGE aos variados tipos de vínculo de trabalho 
que se estabelecem no mercado, nota-se que a categoria empregada é maioria, tanto no estado do Pará, como em todas as Regiões de Integração, 
com destaque para a Região de Integração de Carajás, onde 60% da população ocupada na condição de empregados e para a Região de Integração 
do Rio Caetés com o menor percentual, ou seja, apenas 37% da população está ocupada na condição de empregados. Outra categoria que se destaca 
é dos trabalhadores por conta própria, o que revela uma parcela significativa da população ocupada no mercado informal, ou seja, empregada sem 
nenhum tipo de proteção contratual, conforme demonstra a tabela 123 e o gráfico 129 a seguir.

Tabela 123: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por posição na ocupação 
e a categoria do emprego no trabalho principal por Regiões de Integração – 2000

Fonte: SEPOF/DIEPI/GEDE – Mapa de Exclusão Social, 2007.
Nota: Exceto a Região de Integração Metropolitana e do Marajó.

Gráfico 129: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 
por categoria do emprego no trabalho principal por Regiões de Integração – 2000

Fonte: SEPOF/DIEPI/GEDE – Mapa de Exclusão Social, 2007.
Nota: Exceto a Região de Integração Metropolitana e do Marajó.

O rendimento médio real dos ocupados, um dos principais indicadores do mercado de trabalho, do estado do Pará era de R$ 523,72, valor muito 
abaixo da renda média nacional, que segundo o IBGE, em 2006, era de R$ 883,00. No entanto, quando analisamos o rendimento médio por Região de 
Integração observa-se que as Regiões do Araguaia, Carajás, Lago do Tucurui, Rio Capim e Xingu se destacam com rendimento médio maiores da mé-
dia paraense, por outro lado, as regiões de integração do Baixo Amazonas, Guamá, Rio Caetés e Tocantins apresentaram rendimentos médios abaixo 
da média paraense, com destaque para a Região de Integração do Rio Caetés que apresenta o pior rendimento médio do estado do Pará, gráfico 130. 
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Gráfico 130: Rendimento Médio POC (Todos os Trabalhos)101 por Regiões de Integração 2000

Fonte: SEPOF/DIEPI/GEDE – Mapa de Exclusão Social, 2007.
Nota: Exceto a Região de Integração Metropolitana e do Marajó.

A dinâmica do mercado de trabalho no estado do Pará caracteriza-se por ser pouco estruturado, heterogêneo, com reduzida base produtiva, 
em que o peso do setor industrial é pequeno, com maior presença dos setores da agricultura, serviços e comércio, cujas formas de participação na 
produção mostram-se restritas e instáveis, determinando, por sua vez, precárias condições de vida dos trabalhadores envolvidos. Essa tendência é 
evidenciada pelo baixo rendimento médio da população ocupada ficando abaixo de 2 salários mínimos.

Portanto, o caráter essencialmente estrutural da crise do emprego demanda um conjunto de ações, em especial, de políticas públicas de qua-
lificação e geração de trabalho e renda, objetivando garantir o enfrentamento do desemprego estrutural, ao abrir novas oportunidades de trabalho 
para a população paraense. Isto leva à indicação da necessidade de investimentos regionais e/ou setoriais voltadas à potencialização das forças pro-
dutivas locais a fim de gerar empregos, trabalho e renda. Trata-se de investimentos em infraestrutura social e econômica (de formação e qualificação 
da bacia do trabalho existente) e, desta forma, desenvolver a capacidade produtiva, de bens e serviços nas diferentes Regiões de Integração. Neste 
contexto, o desafio está em se associar as ações de infra-estrutura tecnológicas, organizacionais e gerenciais a fim criar sinergias com a new economy 
a fim de potencializar processos de comunicação, informação e ter acesso a conhecimentos necessários à inserção da economia local às novas escalas 
de mercado geradas pela economia globalizada.

15.3 Elementos a serem Considerados pelo ZEE: instrumento indicador de políticas públicas de desenvolvimento
Os velhos dilemas da Amazônia e novos desafios voltam a ser pautados, quando se dá a retomada da implantação de grandes infraestruturas 

requeridas por políticas neo-desenvolvimentistas em pleno processo de democratização e de territorialização das políticas sociais. Isto se mostra 
paradoxal na medida em que o desenvolvimentismo estruturou-se sob as bases de um governo ditatorial e hoje ressurge sob um governo popular 
em nível nacional e estadual. O paradoxo deve-se, efetivamente, ao fato de se viver um momento histórico propício à construção de instrumentos de 
planejamento do desenvolvimento local/regional em busca de soluções para as problemáticas decorrentes das desigualdades regionais e subregio-
nais (REIS; BARBOSA, 2009). 

A efetivação de ações, como a do Planejamento Territorial Participativo (PTP), estruturado a fim de dar conta das demandas historicamente 
postergadas à promessa de um progresso vindouro, um devir de modernização face ao atraso das estruturas locais, constitui-se num dos principais 
desafios quando busca se colocar diferentemente do planejamento centralizado e de decisões tomadas em gabinetes fechados da burocracia estatal 
e ser pautado como um processo no qual as populações locais estão no eixo central das estratégias de ocupação e uso do solo. Seus diversos usos 
exigem decisão daqueles que são impactados, e não a participação formal de ações com recursos já carimbados, e que buscam resolver problemas de 
outras espacialidades, sem priorizar as particularidades de cada localidade. 

A instalação de serviços de uso comum, que historicamente foram implantados nas metrópoles e nas grandes cidades, é condição primeira para 
a inserção sócio-produtiva das chamadas populações tradicionais destituídas da posse da terra (indígenas, quilombolas, ribeirinhas), tratando-se, 
portanto, de um reparo histórico devido à dimensão e à repercussão dos processos de expropriação e destituição da propriedade natural na Amazônia. 

101 O Rendimento Médio POC (Todos os Trabalhos) para as Regiões de Integração foi calculado pela média aritmética dos rendimentos médio da POC dos municípios que compõem 
cada região.
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Neste sentido, podem ser destacados três (3) movimentos que precisam ser levados em consideração no ZEE em contexto amazônico, cuja 
dinâmica de constituição dos espaços rurais e urbanos, particularmente no estado do Pará, são impactadas, primeiramente, pela velha e, mais recen-
temente, nova onda desenvolvimentista: 

a retomada dos grandes projetos econômicos e de infraestruturas vem reescalonando o uso do solo numa perspectiva de desenvolvimento sob 
o modelo de irradiação e difusão de vetores econômicos ultrapassados. O processo de urbanização acelerada para dar suporte aos enclaves econômi-
cos não resultaram em melhoria das condições de vida das populações locais, ao contrário, passou a existir a pobreza lá onde ela não existia, ou seja, 
nas populações tradicionais que tinham seus modos de vida articulados à floresta e aos rios, e passam a estar submetidas à outras lógicas econômicas 
e outros padrões de sociabilidade tornando-as vulneráveis devido à quebra de seus vínculos identitários, que foram completamente desmontados; 

a centralidade da cidade de Belém, capital do estado, ainda sobredetermina os processos de controle das decisões que pesam sobre as diversas 
localidades. A onda neo-desenvolvimentismo, apesar dos esforços para a descentralização e a territorialização das políticas públicas, particularmen-
te, pela estruturação de territórios da cidadania, não são estruturados na mesma proporção dos impactos sociais, tampouco, dá respostas ao questio-
namento sobre os danos ambientais gerados. Isto porque a extrema concentração de bens e serviços coletivos neste território, e a não universalização 
dos mesmos, em curto prazo, torna-se dramática para as populações locais, que são novamente pressionadas por processos voltados às demandas 
dos eixos estratégicos nacionais e de setores muito específicos, como as mineradoras, as madeireiras, os sojeiros e os produtores de gado; 

as pequenas e médias cidades estão no centro de uma nova urbanização acelerada devido aos impactos da retomada dos grandes projetos 
em seus territórios (minerários, agroextrativistas, hidrelétricas etc.), setores que historicamente geraram acumulação de riqueza e concentração de 
renda em poucas mãos. Neste campo, a justificativa para o tão propalado emprego em torno dos mesmos mostra-se bastante fragilizada, à medida 
que os empregos são temporários e não se traduzem em melhoria de condições de vida para todos, particularmente, quando a força de trabalho é re-
querida por dinâmicas específicas do terciário avançado e não mais do terciário tradicional. Os contratos de trabalho precarizados ou são impactados 
pelo paradigma informacional, sendo cada vez mais difícil separar a prestação do serviço do indivíduo que o executa ou a qualificação profissional 
das qualidades sociais das pessoas (BOUTANG, 1998; LAZZARATO, 1994). É sob esta nova determinação do trabalho que se precisa modelar as ações 
de políticas públicas em consonância com as potencialidade locais e seus atores sociais. A relação estreita da cidade com o campo precisa ser redi-
mensionada, a fim de estruturar políticas públicas de educação do campo e de geração de trabalho e renda ancorada nas dinâmicas produtivas locais 
associadas aos serviços essenciais (educação, saúde, saneamento, habitação), na medida em que a concorrência entre estes dois espaços torna-se 
mais um dos determinantes da desigualdade entre as condições de vida no campo em comparação com as das cidades. 

No quadro de incertezas, é necessário adotar medidas na perspectiva de desenvolvimento em estreita relação com as experiências concretas de 
vida das localidades, qualquer outra opção mostra ser em si mesma uma tomada de decisão exógena, cujos danos já se conhece bem. 

A força de trabalho do trabalhador simples, atraída para as novas fronteiras do “desenvolvimento” é incapaz de alavancar processos indepen-
dentes de organização e de melhoria de condições de vida a patamares aceitáveis, a não ser quando mobilizados territórios produtivos dos quais 
fazem parte, a partir de níveis de elevação de cidadania produtiva. 

Num primeiro momento, ou seja, na implantação de grandes obras de infraestrutura há formas de trabalho por contratos temporários, precari-
zados, terceirizados, e mais tarde a formas de trabalho compulsório e “trabalho escravo”, na esteira das cadeias produtivas das commodities e, quando 
conseguem fugir destas teias, migram para as periferias urbanas e passam a pressionar o conjunto da sociedade local, haja vista não terem mais a 
promessa das oportunidades de emprego nos serviços do comércio e nas repartições públicas, cada vez mais estruturadas sob a lógica informacional, 
restando-lhes condições de vida submetidas a situações de vulnerabilidade e violência. 

Nestes espaços crescem o trabalho informal sob diversas configurações, além da formação de coletivos de trabalho, cujo código tem se cons-
tituído na trajetória da economia solidária, na contra face de uma travessia de crise que desemboca na necessidade de constituir nova organização 
jurídica do trabalho, para dar conta de processos de emancipação, mas também da flexibilização e do papel do mercado.

Aparecem ainda concepções conservadoras em torno do controle dos fluxos migratórios, ou seja, de entradas e saídas de pessoas nas novas 
fronteiras determinadas pelos grandes investimentos, ao invés de se valorizar esse segmento social, que trás na bagagem sonhos de vida com digni-
dade, um forte mobilizador de condições inovadoras, mas também de aventura que precisa ser potencializada na dinâmica do desenvolvimento local 
sob a base da economia difusa, a fim de alterar o trajeto das “novas formas” de trabalho e de assalariamento, cada vez integradas a processos mais 
aviltantes, mesmo se, nas zonas de fronteiras, continuem-se como fonte essencial da riqueza e produção da mais valia absoluta. 

Assim, é necessário entender as profundas mudanças na relação entre trabalho e capital para enxergar as novas contradições no centro da 
sociedade atual e, conseqüentemente, da Amazônia, a fim de criar estratégias de democratização das condições do desenvolvimento, em que a 
construção da cidadania é o núcleo central da produção de novas realidades, porque potencializa não somente a composição, mas também a própria 
condição de organização da produção. 

Para pensar e propor alternativas às municipalidades das Regiões de Integração no âmbito do estado do Pará, na Amazônia, ou seja, de seus 
espaços rurais e urbanos é preciso sair das clivagens trabalho/emprego, particularmente onde nunca houve o desenvolvimento da relação salarial, 
indo além dos enigmas do subdesenvolvimento e do crescimento que caracterizaram o Brasil e, em particular, a Amazônia (COCCO; BARBOSA, 2007).

Hoje a mobilização produtiva dos territórios insere o Brasil e a Amazônia no front das tendências mais avançadas, ou seja, no deslocamento 
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paradigmático que não se enquadra em nenhum estágio linear, sendo estes territórios atravessados por temas locais e globais, visto que na virada da 
sociedade pós-industrial, o capitalismo das redes possibilita novos desafios e novas oportunidades, para além da destruição e devastação da natureza 
e sua gente. No dizer de Viveiros de Castro, para o bem ou para o mal o futuro virou Brasil e o Brasil virou Amazônia, colocando-a no epicentro do 
planeta, como já afirmava Euclides da Cunha em 1904, “mais cedo ou mais tarde na Amazônia se concentrará a civilização do globo (Idem, 2007).

Esses eixos precisam ser observados para superar os índices de pobreza e caos na trajetória do desenvolvimento da Amazônia, como mostram 
os dados apresentados neste diagnóstico. Os quais para serem superados é preciso um processo intenso de oferta de um conjunto de políticas públicas 
voltadas à formação da bacia de trabalho local, em primeiro lugar, como pressupõe a universalização da educação (nos três níveis: fundamental, mé-
dio e superior) associados à pesquisa aplicada as dinâmicas produtivas locais, tendo em vista que esse é o maior bloqueio ao próprio desenvolvimento 
da região. Hoje é o acesso aos serviços coletivos que possibilitam a própria inserção sócio-produtiva. 

Assim, serão assinaladas algumas lacunas que implicam na fragilidade do processo de constituição do desenvolvimento das Regiões de In-
tegração. A construção de um Plano de Ação Regional Territorializado supõe três (3) níveis de definição distintos: primeiro, funcionar no sentido 
de legitimar a política social de ação territorial; segundo, possibilitar financiamento para os centros de pesquisas a fim de que possam desenvolver 
pesquisas aplicadas à realidade da pequena produção, em busca de um empresariamento ecologicamente sustentável e politicamente inclusivo e, 
finalmente; o terceiro, como chave geral, a ação territorialmente regionalizada das instituições de fomento da política pública regional sob dimensões 
de curto, médio e longo prazo, organizadas em redes e não somente como uma ação de escala. 

Portanto, intervir na região como uma oportunidade de afirmação de sua identidade sócio-bio-diversa e sob uma nova política de desenvol-
vimento, implica proporcionar condições às micro e pequenas empresas (individuais e coletivas), possibilitando a inserção social daqueles que até 
recentemente eram ignorados pelas políticas de fomento. Garantir a capacidade de recompor coordenadamente a relação entre o econômico e o 
social, sob a dinâmica do mercado, tendo como eixo a sociedade é essencial para o desenvolvimento da “vantagem amazônica”.

Isto significa cumprir um papel de mobilizar produtivamente a Região Amazônica, sem perder de vista a complexa relação que conecta suas 
ações econômico-empresariais centrada na construção da legitimidade política e social, com ações de fomento de curto, médio e longo prazo em 
respostas às reivindicações da sociedade regional, significando não relativizar a dimensão ética e as bases da cidadania. 

A realidade de uma pequena produção que sobrevive à base de redes informais de produção na região e de seus diferentes atores aponta 
questões como educação, crédito e apoio à produção como condições essenciais para o seu desenvolvimento. Além da visível dificuldade de acesso à 
infraestrutura, como o sistema de transporte, das estradas vicinais obstáculos efetivo ao escoamento da produção, além de grandes contingentes de 
trabalhadores semi-letrados. 

Em outras palavras, o desenvolvimento regional exige a participação da sociedade civil organizada regionalmente, bem como, de políticas 
públicas que favoreçam os ingredientes necessários à desobstaculização dos desequilíbrios estruturais à potencialidade da região (REIS; BARBOSA, 
2009). 

Nas cidades impactadas pelo novo desenvolvimentismo e pensando em termos da resistência, é preciso constituir um diagnóstico preciso de 
redes econômicas, políticas e institucionais (formais e informais), a fim de que se possa traduzir em uma agenda de mobilização produtiva (de coisas 
e de sentido), com base nas experiências locais, para que se possa afirmar o social antes de qualquer investimento nos setores privados, exigindo do 
poder público, ações efetivas de valorização da vida. Isto significa priorizar políticas públicas voltadas à formação dos trabalhadores como condição 
central para estabilização da sociedade local.

Na capital do estado, ou seja, a cidade de Belém, por ser uma cidade portuária é preciso desenvolver ações de mobilização para a municipaliza-
ção dos portos, que hoje é um forte vetor de geração de trabalho e renda, garantindo obras de infra-estrutura articuladas aos territórios produtivos, 
a partir de uma agenda metropolitana. O desafio é propor políticas e ações específicas para cada municipalidade e para o conjunto das cidades que 
compõem a RMB, e as cidades em seu entorno, afim de quebrar a lógica da dicotomização entre espaço de produção e espaço de moradia. 

Nas pequenas e médias cidades é preciso diagnosticar suas relações com o campo, para o fortalecimento das atividades relativas às cadeias 
produtivas locais da pequena produção e para a concentração de políticas de formação voltadas à gestão e melhoramento dos produtos, e ainda de 
incentivo a processos de organização coletiva a fim de aumentar o potencial de comercialização.
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