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Prc~ada Senhora 

,· Estamos submetendo a apreciação de V.Sa., oro 

latiria preliminar do Diagntstico stcio-Econ3mico, correspon 

dente 1 conclusio da atividade 2.6 - DIAGNÓSTICO SÕCIO-EC08Ô 

MICO, integrante do Plano do Irnp:Lernentação - lf!- Etapa do Pla- 

no de Desenvolvimento Integrado dos Vales dos Rios Xineu e Ta 

paj~s, objeto de nosso contrato Processo nQ 04278/73. 

O relatório consta de quatro volumes, editados 

em forma preliminar para a devida avaliaç;o de v.sa. e poste 

rior ediçio em dufiniti~o. 
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Sendo o que se nos oí'erece para o momento,sub~ 
... 

. ' i :! crevemo-nos. 

Atenciosamente \1 - (l;;,,l 
,! ~ Í v ~ \ 

Sorldotecnica S.A. 

Virgílio Marques de Lima Rocha 

Coordenador do Projeto 
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INTRODUÇÃO, 

o A Região de Estudo 

A Região de Estudo, objeto do Diagnóstico Sócio -Econômico, 

abrange a porção principal das Bacias do XingÚ e do Tapajós 

? 
situada no Estado do Pará e ocupa uma área de 575.506 km-. 

Abriga uma população estimada, em 1970, em 201.455 habitan- 

tes, distribu{da em oito municípios: Altamira, são Félix 

do XingÚ, Senador José Porf!rio e Porto de Moz (no Vale do Xi;Q; 

gü), Aveiro, Itaituba e Santarém (no Vale do Tapajós). O 

município de Prainha, embora não pertença geográficamente às 

Bacias do Xingue Ta:pajÓs, situa-se entre estas Bacias e o 

curso do Baixo Amazonas,e por fazer parte da zona de influêg 

eia econômica da Região composta pelos dois Vales f'oi igual 

mente inclufdo na Região de Estudo. 

O Vale do Xingu se constitui de terrenos paleozóicos e pre- 

cambrianos, abrangendo parte da posição sul das terras al- 

tas que cercam a Planície Aluvial Amazônica. Apresentam-se 

os primeiros com colinas e os Jltimos com terrenos rebaixa- 

dos pela pediplanação neog~nica e reentalhados durante o 

quartenário. 

O clima dominante da Região caracteríza-se por apresentar u 

ma estação seca de curta duração; no entanto, em Al tamira e 
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nas suas áreas próximas a estação seca é mais pronunciada. 

A temperatura média anual é de 25,5°c; a média das máximas 

; 31,sºc e a média das mínimas é 22,2°c, não ocorrendo va- 

riações estacionais importantes. Os Índices de pluviosida- 

de caracterizam a Região, como das mais chuvosas do Bra- 

sil, com precipitações superiores a 2.500 mm anuais. Em t.2, 

do o Vale do XingÚ predomina a floresta Amazônica do tipo 

hiléia, porém menos úmida que a encontrada no Alto AmazÔ- 

nas, por causa da estação seca pronunciada na Região do Xi~ 

, 
gu. 

O Vale do Tapajós representa a segunda principal zona aurí- 

fera do país, apresentando em terrenos paleozóicos ocorrên- 

cias de calcáreo (Formação Itaituba) e de estanho. Outros 

recursos minerais indicam ocorrências significativas no Va- 

le, como o diamante e o salgema. A mata Amazônica, embora 

dominante, não ocupa toda a área; manchas de campos são en- 

contrados em áreas restritas, onde existe em~asamento de 

arenitos quartizÍticos, como na Serra do Cachimbo. 

o Conteúdo do Relatório 

Apresenta-se neste Volume II do Diagnóstico, os resultados 

dos estudos setoriais realizados sobre as atividades produ- 

tivas da Região de Estudo (Capítulos Ia III), os principais 
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aspectos da demografia da 1rea (Capítulo IV), a an~lise da 

infraestrutura econômica existente e planejada (Cap:!tulo V), 

os estudos de mercado e comercialização (Capítulo VI) e um 

estudo especial sobre a mobilidade relativa dos fatores de 

produção na Região de Estudo. 

Deve-se observar que os estudos a~ima aitad~s, juntamente 

com os constantes do Volume III "Recursos Humanos e Infrae~ 

trutura Social" comp9em o conjunto de estudos realizados p~ 

las equipes de Economia, Antropologia, Saúde e Educação que 

foram reunidos no Relatório Síntese - Volume I, e devem,poE 

tanto, ser considerados como justificativas detalhadas das 

afirmações, conclusões e recomendações do referido Relató- 

rio s:!ntese. 
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l. AGRICULTURA 

l.l ANÁLISE DA SITUAÇÃO.ATUAL 

Inicialmente, para a seleção dos produtos a se- 

rem estudados na presente análise, foi consultado o trabalho 

"Pesquisa das atividades principais dos municípios da Região 

Norte", rea.lizado pela SUDAM. São 8 os produtos apresentados 

na pesquisa: abacaxi, arroz em casca, feijão, fumo, juta, mag 

dioca, milho, pimenta-do-reino. Dessas cu'lturas, somente cin- 

co se destacam na produção agrÍ.cola das '.8"3.Cias dos Rios Xingu e 

Tapajós, em termos de valor da produção, são eles: arroz, fei- 

jao, juta, mandioca e milho. 

Por essa razão, todo o estudo referente~ agri- 

cultura da !!Região desenvolver-se-á a partir destes produtos que 

em 1969 representaram 90% do valor da produção agrícola das ·Ba 

cias. 

Dos cinco produtos, a juta foi o que mais con- 

tribuiu para o valor total da produção agrícola da Região em 

1970, com J0,3%, seguido do arroz com 29~8% e mandioca com 

O feijão e o milho participaram somente com 8,7 e 5,1% 

respectivamente. 
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Santarém é o município de maior importância,te~ 

do sua produção agrícola participado com 9J,l0% no valor total 

da produção agrícola da legião. 

A área plantada com os produtos considerados,no 

município de Santarém,representou, em J.970,92,60% da área plan- 

tada com as mesmas culturas na Região. 

Quanto à quantidade produzida a participação de 

Santarém no total da Região foi de 92,87% em 1970. 

Comparando-se a produção agrícola das culturas 

mais representativas da Regi'ão com a produção estadual dos mes- 

mos produtos, conclui-se ser ela pouco significativa pois oc~ 

pando uma área que representa 47% da área do Estado do Pará, 

ela participa apenas com 9,9% no total da produção agrícola 

do Esta.do. 

A causa principal dessa pequena participação p~ 

rece ser a ordem cronológica de penetrações no Estado bem como 

a distância dos centros consumidores,não compensando produções 

, . . . a nive1s comerciais. 



TABELAI 

BACIAS DOS RIOS XINGUE TAPAJÓS 

Área plantada e quantidade produzida das cinco principais culturas. 1970 

~ 

Arroz Feijão Juta Mandioca Milho 

Área Quant. Área Quant. Área Quant. Área Quant. Área Quant. 
(ha) (t) (ha) (t) (ha) (t) (ha) (t) (ha) (t) s 

Santarém 9.775 14.076 1.1L14 1.030 3.150 3.780 7.500 67.500 3.456 3.733 

Itaituba L~8 105 12 12 - - 61 720 44 60 

Aveiro 40 36 12 7 - - 42 150 40 18 

Porto de Moz 12 9 30 18 91 120 273 2.070 73 45 

Prainha - - 33 30 581· 280 450 2.700 28 25 

s. Felix do Xingu 19 23 - - - - 22 315 13 20 

Sen. José Porf{rio 44 48 3 2 - - 11 90 18 10 

Altamira - - - - - - - - - - 
REGIÃO 9.938 14.297 1.234 1.099 3.822 4.180 8.359 73.545 3.672 3.911 

PARÁ 74.580 73.055 11.119 9.027 16.653 18.083 76.473 832.092 57.507 4-7. 256 

Fonte: Pesquisa das atividades principais dos municípios da Região Norte. Vol. I. Sudam-1970 

·~~~~-~ 
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TABELA II 
BACIAS DOS RIOS XINGUE TAPAJÓS 

Produtividade média das t'rincipais culturas - 1970 - (kg/ha) 

~ 

Arroz Feijão Juta Mandioca Milho 
s 

Santarém l.400 900 1.200 9.000 1.080 

Itaituba 2.187 1.000 - ll.803 1.363 

Aveiro 900 583 - 3.571 450 

Porto de Moz 750 600 1.318 7.582 616 

Prainha - 909 481 6.000 892 

S. Felix do Xingu 1.210 - - l4.J18 1.538 

Sen.José Porfirio 1.090 666 - s.181· .555 

REGIÃO 1.438 890 1.093 8.798 1.065 

PARÁ 979 811 1.085 10.880 821 

Fonte: Tabela I 

A área plantada na Região com arroz, feijão, mi- 

lho, mandioca, e juta representou em 1970, ll,4io da área p~antada 

com os mesmos produtos no Estado do Pará. 

Nas Bacias, a cultura que mais se distinguiu em 

relação à área cultivada foi a do arroz, seguida pela mandioca. 
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Quanto à produção agrÍcola,a~juta foi o produto 

mais importarite, apresentando uma contribuiçio de 23,1% para o to 

tal estadual, enquanto o arroz e o feijão participaram com 

19,5 e 12,1% respectivamente. A mandioca e o milho foram as menos 

expressivas em relação à produção do Estado. 

Com relação à produtividade média das culturas ve 

rificam-se os elevados níveis vigentes nas Baéias ultrapassando 

quase sempre os n{veis estaduais. 

Cabe aqui ressaltar que a grande variação nos ren 

dimentos apresentados na Tabela II, deve-se em grande parte à for 

ma de cultivo, isto é, se exclusiva (solteira) ou consorciada. 

TABELA III 

BACIAS DOS RIOS XINGU E TAPAJÓS 

Valor da produção agrícola dos principais produtos - 1970 
Em Cr$ l.000 

Produtos Pará Bacias 
Participação 
Percentual 

Arroz 19.834 3.711 18,7 

Feijão 7.355 1.092 14,8 

Juta 12.871 3.762 29,2 

Milho 11.922 642 5,3 

Mandioca 29.024 3.250 11,1 

T o t a l 81.006 12.457 15,3 

·- 
Fonte: Pesquisa das atividades principais dos municípios da Re 

gião Norte. Vol. I. Sudam. 1970 
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Conforme a Tabela III, a juta apresentou a maior 

. . - ~ , part1c1paçao percentual no valor da produçao agricola estadual das 

culturas consideradas. 

Para análise da evolução agrícola das Bacias dos 

Rios Xingue Tapajós, foi tomado o período 1965/70 como tempo de 

observação. 

TABELA IV 

BACIAS DOS RIOS XINGU E TAPAJÓS 

Produção Agr{cola 

Área cul~ivad~ - 1965/70 

Área Cultivada (ha) 
Produtos 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Arroz 4.921 7. 41l~ 7.477 9.875 9.397 9.938 

Feijão 
~ 

906 1.161 l.OCJ 1.546 1.573 1.234 

Juta 4.880 4.858 4.295 3.269 4.901 J.822 

Milho 1.570 2.106 2.064 3.049 J.461 3.672 

Mandioca 12.931 8.879 7.678 8.703 9.817 8.359 

T o t a 1 25.208 23.818 22.577 26.442 29.203 27.025 

Fonte: M.A. - ETEA- Produção Agrícola dos Munic{pios do Pará, 
discriminada segundo os produtos cultivados. 1965/1969, 
Pesquisa das Atividades Principais dos Munic{pios da Re 
gião Norte. Volume I. SUDAM - 1970 



sondo1écnlci 
-10- 

Verifica-se que a taxa média anual de crescimento 

da área plantada no período foi de 1,4%. 

A juta e a_mandioca apresentaram redução na área 

cultivada enquanto que as demais, ou seja, o arroz, o feijão e o 

milho acusaram incrementas de 15,1%, 6,4% e 18,5% a.a., respecti- 

vamente. 

TABELA V 

BACIAS DOS RIOS XINGUE TAPAJÓS 

Produção Agrícola - Quant_idade 

1965/1970 

TONELADAS PRODUZIDAS 
Produtos - 

1965 1966 1967 1.968 1969 1970 

Arroz 1.969 9.957 l0.740 14.228 13.505 14.291 
Feijão 204 944 954 1. 327 1.327 1.095 
Juta 5.570 4.309 4.363 3.924 5.892 4.180 

Milho 475 2.139 2.280 J.240 3.603 3.911 
Mandioca 59.175 67.175 68.550 77.445 86.716 73.545 

TOTAL 67.393 84.887 86.887 100.224 111.103 97.032 

Fonte: M.A. e ETEA, Produção Agrícola dos Municípios do Pará. 
1965/69 e Pesquisa das Atividades Principais dos Municí 
pios da Região Norte, Volume I. SUDAM - 1970 

Conforme a Tabela V, o crescimento médio anual da 

quantidade produzida nas Bacias correspondeu a uma taxa de 7, 5%• A 

expansão ma:tor ocorreu na cultura do milho, seguida pela do arroz, 

feijão e mandioca, cujas taxas de crescimento médio anual foram a 

cima de 50%, 49%, 40% e 4,4% respectivamente. 
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A quantidade produzida de juta sofreu um decréscimo no perfodo em 

questão, tendo em vista a redução de sua área cultivada. 

Todos os outros produtos obtiveram aumentos n~ 

quantidade produzida mais em função de melhores níveis de rendi- 

rnentos do que em função da expansão da área cultivada • 

. - 
TABELA VI 

BACIAS DOS RIOS XINGUE TAPAJÓS 

Produtividade Média das Principais Culturas 

Em kg/ha 

.- 

- 
~ 

Arroz Feijão Juta Milho Mandioca 
s 

1965 400 225 1141 302 4576 

1966 lJ43 813. l0l2 1016 7565 

1967 1282 897 1016 1105 8928 

1968 1331 897 1200 1062 8898 

19~9 1320 882 1202 1041 8833 

1970 1263 890 1094 1065 8798 

Fonte: Tabelas IV e V. 

Em 1965, os níveis de produtividade alcançados na5 

Ba c Lss eram muito baixos em relação à produtividade média das cul- 

turas em questão do Pará. A partir de 1966, os níveis de produti- 

vidade das Bacias chegam a ul~rapassar à media estad~al. 
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A expansão ocorrida na agricultura local a partir 

de 1966, conforme Tabelas IV, V e VI, se deu em maior 
.., 

proporçao 

na quantidade produzida do que na área cultivada, que em alguns 

casos, como no da cultura da mandioca e da juta, sofreu reduções 

no período de 1966/70. 

TABELA VII 

BACI.ASDOS RIOS XINGUE TAPAJÓS 
.., .. 

Valor da produçao agricola 

1965/1970 Em Cr$ 1.000(1970) 

VALOR DA PRODUÇÃO 

Produtos 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Arroz 1.648 3.357 J.619 J.460 2.953 3.711 

Feijão 327 512 391 542 549 1.092 

Juta 4.011 5.091 3.053 2.595 4.186 3.762 

Milho 814 484 442 578 636 642 

Mandioca 2,386 4.250 3.800 3.483 J.345 3.250 

Região 9.186 13.694 11.305 10.658 11.669 12.457 

P a r á 63.508 63.728 68.J48 74.392 78.823 81.006 

Fonte: M.Ag. ETEA, Produção Agrícola dos Munic{pios do Pará - 
1965/69 e Pesquisa das Atividades principais dos Muni 
cípios da Região Norte. Volume I. SUDAM. 1970 
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Enquanto no Pará, o valor da produção das cinco 

culturas consideradas obteve uma taxa de crescimento médio anual 

equivalente a 5%, nas Bacias a taxa f'oi de 6,J% (o feijão, foi o 

produto que apresentou maior crescimento médio anual no valor da 

produção no perfodo,correspondente a 27%, sendo de 17,6% a taxa 

de crescimento médio anual do arroz). 

1.2 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES TECNOLÓGICAS E DO PROCESSO 

DE PRODUÇÃO DAS PRINCIPAIS CULTURAS 

o~ 

As Bacias dosRios Xingu e Tapajós, principalmente o Munic{pio 

de Santarém,onde se localizam prensas de juta e tecelagem, 
, 
e o 

maior produtor nacional. 

Suas plantações, a nível familiar, concentram-se em áreas de 

2 a J ha, marcadas por um relevo suave e ondulado, forte défi- 

cit de fertilidade e excesso de água. 

Quanto ao processo de produção pode-se classificá-lo como rudi 

- , ( mentar tanto nas operaçoes agricolas desde o preparo do solo 

até a colheita) quanto nas de beneficiamento primário (após a 

colheita até a obtenção da fibra seca e enfardada). 
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Atualmente tais atividades, ou sejam, 
, 

as agricolas e as de be- 

neficiamento absorvem 84,5 h dia/ha e 65,5 h dia/ha respectiv~ 

mente, para uma produção de 1,2 t/ha. 

Outra caracteristica do cultivo da juta é o número elevado de 

produtores ocupando áreas pequenas e bastante dispersas, tor- 

nando dif!cil o uso da mecanização em forma cooperativa. 

o Arroz 

É cultivado de forma emp!rica em todos os municipios do Proje- 

to, merecendo destaque o Muhicipio de Santarém, responsável por 

98, 15% da produção total das Bacias. 

Sua produção apresenta um saldo exportável principalmente em 

Santarém, sendo comercializado nas regiões próximas. 

Por ser uma cultura anual, de retorno imediato, o arroz é plag 

tado entre a derrubada e o plantio do pasto para compensar os 

custos daquela. Caracteriza-se portanto como uma cultura de 

transição numa penetração do homem em direção à pecuária. 

As operações na situação atual seguem a seguinte ordem: prepa- 

roda terra por meio de broca, derrubada, queima e encoivara- 

mente, plantio e limpas manuais e por fim a colheita e a bate- 

ção também manuais. 
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Como em todos os sistemas empíricos usados pelos agricultores 

nas derrubadas para as culturas de subsistência, o arroz é cul 

tivado em regime de consorciação nas pequenas parcelas dispeE 

sas, localizadas em terras devolutas ou de terceiros e explo- 

radas por ocupantes que tem sob sua responsabilidade a maior 

parte dos estabelecimentos das Bacias. 

o Milho, Feijão e Mandioca 

são de importância fundamental na dieta alimentar da popula- 

sendo cultura de subsistência. 

Todos os municipios do Projeto cultivam estes produtos, cujas 

produções concent.;am-se principalmente no Município de Santa- 
'i 

rém ( cerca de 90% do valor total da produção ) • · 

Da mesma forma que o arroz, as cultura8 do milho, feijão e man 

dioca caracterizam-se como bastante 

As áreas de plantio "" sao as resultantes de derrubadas nao sendo 

utilizadas por mais de J anos consecutivos, limitando-se a pe- 

quenos lotes que correspondem ao trabalho familiar. 

Dos tr;s produtos, o feijão é o menos adapt~vel ~s condiç5es ~ 

col6gicas da ~reapor ser acentuadamente susceptÍvei ao exces 

so de umidade sob o ponto de vista.de doenças fÚngicas, como 
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também na colheita, podendo apodrecer se não houver estiagem 

suf'iciente que permite uma boa secagem das vagens. 

2. PECUÁRIA 

2.l SITUAÇÃO ATUAL NO ESTADO E NA REGIÃO 

O Estado do Pará é uma das unidades federativas 

onde a pecuária se encontra em maior expansão, o que se deve não 

só a'vocação pecuária regional como também à legislação de incen 

tivos para o desenvolvimento da Amazonia. 

Na região Norte, Pará é o Estado que mantém a li- 

derança da atividade pecuária. A bovinocultura vem evoluindo de 

maneira firme, contribuindo com parcela significativa para o pro- 

duto bruto do Estado, que conta com o mais importante rebanho bu- 

balino do Pa:Ís. 

o Caracterização do tipo de exploração 

A pecuária de corte vem se constituindo numa alternativa econo 

mica de primeira grandeza para o desenvolvimento da Amazonia, 

por ser uma atividade extensiva que utiliza amplamente o fator 

abundante que é a terra e em forma restrita a mão-de-obra, fa- 

tor escasso na Região. 
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Muito embora os métodos utilizados sejam desprovidos de técni- 

cas atualizadas, as próprias condições f{sico-territoriais co~ 

tituem-se em fatores propícios à atividade pecuária desenvolvi 

da em regiões tradicionais como os Municípios de Santarém, PoE 

to de Moz e Prainha, e apresentando evolução recente em decor- 

rência da implantação de uma nova infraest~utura viária e do 

alargamento do mercado de carne e de produtos derivados. 

No estudo realizado pel·a SUDAM, referente à pecuária bovina, f.2, 

ram conjugadas as indicações mais importantes acerca do tipo 

de gado predominante, da natureza das práticas de manejo vigeE 

tes, da qualidade das pastagens existentes, dos aspectos loca- 

cionais ligados às características do meio fÍsico e de certas 

características empresariais mais significativas, a partir das 

quais se conceituaram três tipos básicos de exploração 
, 

pecua- 

ria: 

1) Fazendas do tipo tradicional super-extensivo; 

2) Fazendas do tipo tradicional extensivo; 

3) Fazendas do tipo extensivo em início de modernização. 

Nos Municípios do Xingue Tapajós predominam os dois primei- 

ros tipos de exploração. 

Senador José PorfÍrio, Altamira, são Felix do Xingu, Aveiro e 

Itaituba são municípios componentes de uma região caracteriz~ 

da por um ambiente ecológico predominantemente desfavorável 
.. 
a 
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exploração pecuária com predom{nio absoluto do tipo tradicio- 

nal super-extensivo. O {ndice de capitalização nessas fazendas 

é bastante reduzido, não havendo especialização de forma algum~ 

O tipo de gado aí encontrado é de má qualidade, criado em regi- 

me super-extensivo, em campos naturais, sem divisão de pastos, 

reunidos apenas uma vez por ano. O efetivo bovino, encontra-se 

praticamente estagnado nesses municípios. 

Os municípios restantes; Santarém, Porto de Moz e Prainha si- 

tuam-se em zonas ecologicamente pouco favoráveis à exploração 

pecuária racional onde se encontram fazendas do tipo tradicio- 

nal extensivo. 

Observa-se neste tipo de exploração as mesmas caracter{sticas 

da anterior, apenas com alguma divisão de pastos. 

Há entretanto nesta zona uma preocupação maior em buscar melho 

res condições ecológicas (outras áreas), para implantação de 

pastagens cultivadas em terra firme. 
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TABELA VIII 

ESTADO DO PARÁ 

Bovinocultura de Corte 

Rebanho e Abate 1965/70 

Rebanho Abate ! Taxa de 

Anos 
Quantidade Quantidade Desfrute 

(1000 cabeças) (1000 cabeças) (%) 

1965 1.172 121 10,J 

1966 1.187 137 11,5 

1967 1.234 136 11,0 

1968 1.307 136 10,4 

1969 1.374 154 11,2 

1970 l.434 169 11,8 

Fonte: Pesquisa Integrada de Pecuária Bovina na Amazonia. 
SUDAM - 1972 

O crescimento do rebanho bovino estadual no per{odo 1965/70 ve 

rificou-se a uma taxa média anual de 4, 1%, enquanto que 
, 

o nume- 

rode abates cresceu a uma taxa média anual de 6,9%. Cresceu 

portanto a participação percentual dos abates no Estado. 

Nas Bacias,conforme a tabelàI~·orebanho bovino cresceu a uma 

taxa equivalente a J,6% a.a., e o número de abates a 8,9% a.a. 
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Considerando-se a taxa de desfrute do Brasil igual a 9,9% em 

1970, e comparando-a com a do Estado e a da Região verificam- 

-se seus bons n{veis. 

TABELA IX 

BACIAS DOS RIOS XINGUE TAPAJÓS 

Bovinocultura de Corte 

Rebanho e abate 1965/70 

Rebanho Abate Taxa de 
Anos Desfrute 

Quantidade (cabeças) Quantidade ( cabeças: ' (%). 
·- 

1965 141.229 10.336 7,3 

1966 156.030 12.003 7,7 

1967 162.394 13.661 8,4 

1968 168.690 15.607 9,2 

1969 191.800 14.531 7,6 

1970 168.874 15.830 9,4 

Fonte:. M. Ag. SUPLAN. Vários anos. 

Conforme os dados componentes da Tabela X, o efetivo do reba- 

nho bovino da Região,em1970, representou ll,77% do efetivo bo- 

vino estadual, ocupando uma área de 229.072 ha, ou seja, 

10,44% da área ocupada pelo rebanho bovino do Estado do Pará. 



TABELA X 

BACIAS DOS RIOS XINGUE TAPAJÓS 

EFETIVO DO REBANHO BOVINO, FINALIDADES, ÁREA OCUPADA E PARTICIPAÇÃO 
DAS PASTAGENS NATURAIS. l970 

Finalidades Principais do Rebanho 
Área ocupada (ha) Efetivo (~o total 

Munic{pios (nQ de Produção Corte % com past~ 
de Cria Recria Engorda em Total gens natu- 

cabeças) Leite Geral rais 

Santarém * 124.500 20 40 25 1.5 69.767 80 - 
Itaituba 684 - 30 30 40 - 850 24 
Aveiro 4.520 ll _50 25 14 - 5.883 40 
Porto de Moz 15.000 - - - - - 75.000 60 
Prainha 17.000 5 95 - - - 68..000 90 
Altamira 6.500 - 100 - - - 7.000 - 
s. Félix do Xingu 170 - 100 - - - 72 10 
s. José Porf1rio 500 - lOO - - - 2.500 9.5 - 
Região 168.874 - - - - - 229.072 - 
Pará 1.434.ooo - - - - - 2.192.192 - 
Fonte: M.A. SUDAM. Pesquisa das atividaqes principais dos municípios da Região Norte. 
Vol.I, 1970. 

* As estatísticas apresentadas para Santarém são bastante duvidosas, tendo em vista a 
alta lotaç;o de 1,8 cabeças/ha. S~mente em pastos cultivados de elevada rentati1ida- 
de e em regime intensivo de pastoreio, com rodÍzLo controlado das pastagens expli 
car-se-ia tal lotação. - 
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A pecuária destaca-se no MunicÍ~io de Santarém onde se encon- 

tram 73,72% da população bovina da Região. No setor primário do 

município Santareno a pecu~ria contribuiu em 1969 com 

sendo a participação no valor total dos setores produtivos da 

economia de 65,65%. 

A pecuária em Santarém é praticada durante as águas baixas nas 

várzeas, onde o gado aproveita as qualidades dos pastos que aí 

nascem. No período das enchentes o rebanho se desloca para os 

tabuleiros próximos onde permanece durante as cheias das 
, 

var- 

zeas. 

Porto de Moz e Prainha também se dedicam à pecuária, que é o 

suporte de suas economias. 

Por sua vez, o rebanho bubalino da Região é dos mais importan- 

tes do país, representando 34,27% do efetivo paraense. 

As finalidades da criação de búfalos difere em cada município. 

Santarém cria seu rebanho visando à produção de leite, Porto de 

Moz ao corte em geral e Prainha à produção de leite e princi- 

palmante à cria. 

A área total ocupada por este rebanho na Região representa 

83,88% da área que ele ocupa no Estado do Pará, constituindo- 

-se 100% de pastagens naturais. 
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2.2 EVOLUÇÃO DA PECUÁRIA DA REGIÃO 

Na Tabela XI, apresenta-se a evolução dos reba- 

nhos mais significativos das Bacia5,ou sejap bovino e o bubali- 

no, no período 1965/70. 

TABELA XI 

BACIAS DOS RIOS XINGUE TAPAJÓS 

Evolução dos rebanhos bovino e bubalino 

Quantidade e Valor 

1965/70 

Rebanho Bovino Rebanho Bubalino 
Anos ~- 

NQ de Cabeças Valor ( 61. 000) NQ de Cabeças Valor (@1. 000) 

1965 141.229 44.305 5.149 3.918 

1966 156.030 45.163 6.068 4.060 

1967 162.384 46.449 6.849 4.226 

1968 108.690 41.121 7.219 J.954 

1969 191.800 43.752 8olJ6 5.508 

1970 168.87li J8.64J 25.013 14.253 

Fonte: S.E.P. - IBGE: Animais Existentes no Estado do Pará - 
1965/69 e Pesquisa das Atividades Principais dos Muni , ~ - 
cipios da Regiao Norte - Volume I. - SUDAM - 1970 

(*} Valor em Cr$ 1970 



~-4 i;lj 
sondot~111ca 
-24- 

O rebanho bovino cresceu moderadamente no per{odo 

a urna taxa média anual equivalente a J,6% enquanto seu valor dimi 

nuiu. Já o rebanho bubalino experimentou um crescimento médio a- 

nual bastante expressivo, tanto na quantidade (37% a.a.) quanto 

no valor (29% a.a.). 

O Munic{pio de Santarém destaca-se sobremaneira 

no setor pecuário da Regiã~ Seu rebanho bovino que em 1965 repre- 

sentava 56, 7% do rebanho da Região, em 1970 representou 73, 7%, au- 

mentando portanto sua participação percentual no efetivo bovino 

da Região. 

Com relação ao rebanho bubalino, houve uma grande 

expansão no per{odo, como mencionado anteriormente. 

No primeiro ano da 
, . 

serie, Porto de M0z concentra- 

va 87, 3% da população bubalina da Região. Já em 1970 essa partici- 

pação decresceu, equiparando-se à de Santarém, ou seja, 47,9% do 

efetivo . bubalino da Região. 

Santarém constitui-se portanto, num centro de 

grande potencialidade pecuária, sendo necessário voltar-se para o 

melhoramento qualitativo e quantitativo do efetivo bovino e buba- 

lino. 
/ 
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BACIAS DOS RIOS XINGO E TAPAJÓS 

Pí!ODUÇÃO AGRÍCOLA 
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BACIAS pos nros XING~ E TAPAJÓS 
PRODUÇÃO AGRÍCOI.,,\ - 196.5 / 1970 

J U T A 

1 

1965 1966 1967 19.S8 1969 1970 
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BACIAS DOS nros XINGO E TAPAJÓS 
EVOLUÇJ!.O I.JO rlEOANIJO DOVINO l'OR MUNICÍPIO 1965/1970 
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BACIAS DOS RIOS XJ'NGO E TAPAJÓS 
EVOLUÇÃO DO REtlAXJIO DUDALDfO POTI MU!'UC1PIO 

~:UXIC:!PIOS 
1966 1968 1969 
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FO~TEr An Lma í s E).:istcntos no E!:ilado de, P:iri~, IUGE e Po s qu Ls a du o Atividades I'rlncipais nos M1J11ic{pl.os <lr1 Ro::ião NtH't.o. 

Stlll~! 1970, 

•• A preços de 1970. 

(1) Os d a do s de 1970 não pa r-e c ém muito c o e r-on t o s com r·c:lnção aos dos anos an t e r-Lo r-e s , p a a s a n do o rebanho hubalino de, 
B, 1J6 c ab o ç a s em 1969 para 25. OlJ cabeças em 1970, e umnn t,o o s tio nrud to brusco para a p(!cuária. 
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EXTRATIVISMO VEGETAL1 ANIMAL E~ 

J.l VEGETAL 

Os produtos foram selecionados a partir do traba- 

lho "Pesquisa das Atividades Principais dos Municipios da Região 

Norte11, realizado pela SUDAM, e pelos Anuários Estatísticos do 

DEA-Pará de 1970 e 1971. O critério adotado para a seleção, foi se 

gundo o volume e valor da produção. São cinco 

destacam: Óleo de Pau-Rosa, Borracha Seringa, 

ba, Castanha com casca e Madeira de Lei. 

O valor da produção das atividades de extrativismo 

vegetal na Ragião §oi de Cr$ 3,2 milhÕes em 1970 e de Cr$ 3,8 mi 

lhÕes em 1971, o que corresponde a 7,1% e 6,3% da produção esta- 

dual no mesmo período. 

Conforme se observa na Tabela X, dos produtos ex- 

traídos na área, os que mais se destacam nos anos considerados 

sao: 

o Óleo de Pau-Rosa - A produção da Região corresponde em 1971 a 

9J,6% da produção estadual, contribuindo o municipio de Itai- 

tuba com 72,5% e o município de Santarém com 21,1% do total do 

~stado. O Pau-Rosa é exportado na sua maior parte - principal- 

mente para os Estados Unidos - onde compete com pequenas quan- 

tidades procedentes do Perú, e com substitutos sintéticos; 



TABELA X 

VALOR DA PRODUÇÃO EXTR.ATr.fA VEGETAL, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS, REGIÃO DE ESTUDO E ESTADO 

1970 / 71 

EM Cr$ 1,00 

ÓLEO DE PÁU ROSA BORfülCF.A ~ERINGA LEITE DE MAÇARANDUBA CASTANHA COM CASCA MADEIRA DE LEI (m3) TOTAL 
MID1IC:f PIOS 

1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1970 

ALTAMIRA - - 335.320 445.056 13.600 3,3'36 440.114 230.770 8.424 - 797.458 679.162 

AVEIRO - - 21.600 17.943 ?.,3. 200 989 20.125 - 176.112 - 241.0.37 18,932 

ITJJTUBA 690,570 798,500 327.600 119.630 5.600 - 3,240 - 35,064 - 1.062.074 918,1.30 

POR'l\) DE 
189,500 100,800 66.690 45,412 1 23,472 9.090 169.684 265,2so MOZ - - - - 

PRA.IN!-!A - - 1.620 2.208 3,680 100 550 - - 6co 5,850 2,908 
~--r 

S1í0 :ffiLIX 
40. '/16 37,832 50,240 85,230 90.956 123,062 DO XIllG~ - - - - - - 

SANTARfM 39,600 231,730 348,570 278,122 us.ooc 387.064 2.125 - 301.464 855,300 807,759 1,752,216 

SENADOR JOS~ 
71.100 59,640 76,920 114,340 POHFÍRIO - - 2.880 14,400 - 4,3.240 - - 

í 

R E G I Ã O 730,170 1.030.230 1.07s,306 1.161,391 277,280 458,179 621.446 359,240 544,536 864.990 3,251,738 3,874,030 

ESTADO 7a7.770 1,099,990 9.as7.579 7.103.424 l.279,048 985,857 15,666~538/ 17,541,429 18,249,264 34,522.001 45.870.199 61.252.701 
1 

FO!lTE: DEE - PARÁ 



o restante é destinado ao mercado de Be.lém, que tem nas indÚs- 

trias Phebo o seu maior consumidor. 

Segundo Índices da publicação "StibsÍdios a Elaboração do 2Q 

PND - Anexo I" - do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal, são necessários um milhão de metros cúbicos de Pau- 

Rosa para se extrair 10 mil toneladas de essência (óleo). 

Com base nesse Índice~ possível estimar o volume de madeira 

necessário a produção de essência na Região, que foram da or- 

dem de 7,J mil m3 e de 6,7 mil m3 em 1970 e 1971, respe~ 

tivamente . . . 

o Borracha Seringa - Em 1970 o valor da produção corresponde a 

10,9% da do Estado, evoluindo em 1971 para 16,3%. Em termos 

quantitativos a extração de Borracha Seringa na ~gião 
1 

so.freu 

no período 1970/71 uma redução da ordem de 21%, o que se expli 

caem parte pelo processo ainda irregular de extração do prod~ 

to e pelo processo prolongado de comercialização. 

Os municípios que mais se destacam na negião são os de Altami- 

ra e Santarém que contribuem com Jl,1% e J2,3%, em 1970, e· 

J8,3% e 23,9% em 1971, respectivamente do valor da produção na 

Região. A produção da Região, segundo dados da SUDHEVEA, desti 

na-se ao "Mercado Consumidor Interno". 
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o Leite de Maçaranduba - Os municípios de Santarém (68,4%) e 

Porto de Moz (22,7%) respondem pela maior parte do valor da 

produção média de 1970/71 de Maçaranduba das Bacias, que repr~ 

senta 32,5% da do Estado do Pará; O mercado de Leite de Maça- 

randuba é tanto nacional corno internacional - porém cresce le~ 

tamente, e sujeito oscilações anuais bastante grandes. No caso 

da Maçaranduba, a possibilidade de exploração da madeira, cujo 

comportamento dos preços é favorável, poderá levar a - expansRo 

da produção do respectivo produto como subproduto da atividade 

madeireira na Região. 

Castanha com casca - A safra de c a s t arih.a depende do volume de 
. ·- .. - . - ------ -- -·--------- 

"ouriços" caídos, fenômeno incontrolável e instável. Por outro 

lado, a coleta é predominantemente efetuada· em "terra firme n 

tornando, portanto, a comercialização do produto dependente do 

volume das águas. 

Assim, o acréscimo ou decréscimo verificado em determinados a- 

nos deve ser atribuído, fundamentalmente, a variação da queda 

de ouriços. 

Em 1970 a Região contribui com h% do valor da produção do Es- 

tado, destacando-se o município de Altamira com 70,8% do total 

da Região. Ainda segundo a Tabela X , houve uma redução na pró- 

dução de Castanha na Região, com o Índice de sua participação 

no Estado decaindo para 2% e o desapa~ecimento aparente dessa 

atividade extrativa nos municípios de Aveiro, Itaituba, Porto 

de Moz, Prainha e Santarém. 
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o Madeira de Lei - A produção média no período 1970/71 da Região 

é desprezível (2,5%) em relação à do Estado. No munic{pio de 

Santarém está concentrada a maior produção das Bacias, que cor- 

responde a 55, 4% e 98, 9% da produção da negião, em 1970 e 1971, 

respectivamente. 

A exploração de madeira na negião vem sendo desenvolvida no 

conjunto de atividades extrativas de baixo rendimento e e ará- 

ter predatório. A produção é extraída em formas precárias, va- 

lendo-se basicamente de força manual, tornando-se impraticável 

o transporte por longas distâncias. 

O setor esá exigindo uma tecnificação organizada,sob formas r~ 

cionais e econômicas, já que o nível da demanda nacional e in- 

ternacional por madeira e o potencial existente na .Região, as- 

seguram boas perspectivas para a atividade. 

Conclui-se que a tendência de evolução do setor 

extrativo é determinado pelas perspectivas de mercado, disponibi- 

lidade de fornecimento, grau de dificuldade encontrada na extra- 

ção dos produtos, condições de crédito e pelas alternativas das 

vocações econômicas que podem surgir nas Bacias. 
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J.2 ANIMAL 

Este setor de atividade baseia sua produção, prin- 

titu e peludo,conforme dados 

animais: maracajá, onça, veado, ca~- l 
fornecidos pelo DEE Pará, em 1970 e 

~ 

cipalmente em cinco espécies 

1971. 

Dentre estes, o mais importante é o maracajá, res- 

ponsável por 66,1% do valor total da produção extrativa animal da 

Região 

Em 1971, Último ano considerado na presente análi- 

se, a participação da Região na produção do Estado -foi a seguin- 

te: 

TABELA XI 
PRODUÇÃO EXTRATIVA ANIMAL - PELES 

QUANTIDADE E VALOR 

1971 

QUANTIDADE (kg) VALOR (cr$) 

REGIÃO ESTADO % REGIÃO ESTADO I 1o 
Cai ti tu 6.900 32.961 20,9 78.426 239.522 32,7 
Maracajá l 015 J.100 32,7 218.915 645.869 JJ,9 
Onça 73 822 8,9 26.650 242.624 ll,O 
Veado 8.960 J4.171 26,2 28.084 150.124 18,7 
Peludo 92 264 34,8 5.280 29.650 17,8 

TOTAL 17.040 71.JJ.8 23,8 357 • .355 1.307.789 27,3 
Fonte: DEE-Pará 
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Pode-se verificar na Tabela XI, que a participação 

da Região no extrativismo animal do Estado não é muito expressi- 

va. O Maracajá é a espécie que mais se destaca, seguido do caete- 

tu, contribuindo com 33,9 e 32,7% respectivamente,na formação do 

valor da produção estadual. 

Conforme a Tabela XII Itaituba foi o Muni- 

c{pio que obteve maior participação neste setor em 1971, seguido 

de Santarém, Altamira, São Félix do XingÚ, Porto de Moz, Senador 

José PorfÍrio e finalmente Prainha, em ordem decrescente de va- 

lor. Aveiro por sua vez não acusou produção de peles nesse ano. 

TABELA XII 

VALOR DA PRODUÇÃO ANIMAL POR MUNICÍPIO DA REGIÃO 

1971 

Em Cr$ - - 
MUNICÍPIO CAETETU MARACAJÁ ONÇA VEADO J?ELUDO TOTAL % 

Altamira 2.425 39.890 16. 700 1.050 - 60.065 16,9 
Aveiro - - - - - - - 
Itaituba 9.013 101..325 4.800 2.817 - 1.17.955 33,0 

- 
Porto de Moz 2.150 7.200 - - - 9.350 2,6 

Prainha 331 - 750 - 1.531 o,4 
S. Félix do 
XingÚ 23.775 20.520 3.200 5.340 4.880 57.715 16, 1 
Santarém 37.300 47.700 - 18.427 400 103.827 29,0 
Sen. •. Tosé Por 
fÍ.rio - J.432 2.280 l.200 6.912 2,0 - - 
REGIÃO 78.426 218.915 26. 650 28.084 5.280 357.355 100, O 

Fonte: DEE-Pará 
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TABELA XIII 

BACIAS DOS RIOS XINGUE TAPAJÓS 

PRODUÇÃO EXTRATIVA ANIMAL 

QUANTIDADE E VALOR 

1970/71 · 

QUANTIDADE (1::g) VALOR (cr$) 

1970 1971 1970 1971 

CAETETU 15.700 6.900 94.200 7s.t.i26 

MARACAJÁ .5.192 l .• 015 1.298.000 218,915 

ONÇA 1.304 73 339.040 26.650 

VEADO 33.359 8.960 100.077 28.084 

PELUDO 1.409 92 183.170 5.280 

·-- 
TOTAL 56.964 17.040 2.014.487 357.355 

FONTE: DEE - Pará 

A Tabela XIII mostra o comportamento do extrati 

vismo animal na Região nos dois Últimos anos selecionados para anf 

lise. Nota-se portanto, a grande redução so~rida por este setor ex 

trativo. 

A quantidade produzida caiu a uma taxa equivaleu-· 

te a 70% a.a. 

80% a.a. 

enquanto o valor acusou uma taxa negativa próxima a 
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Cumpre ainda ressaltar o fato de que tal queda não 

se atribui somente à Região e, sim a todo o Estado do Pará, como 

demonstra o quadro abaixo. 

TABELA x:rv PRODUÇÃO EXTRATIVA ANIMAL DA REGIÃO E NO ESTADO 

QUANTIDADE E VALOR - 1970/71 

1970· 1971 - 
QUANTIDADE (kg) VALOR (cr$) QUANTIDADE (kg) VALOR {cr$) - 

REGIÃO 56. 964- 2.014.487 17.040 357.355 

ESTADO 255.713 4.117.161 71.318 1. 307. 789 

FONTE: DEE - Pará 

Tal fato encontra explicação nas normas e instru- 

çÕes baixadas pelo IBDF no sentido de preservar a fauna Amazônica. 

Desta forma, a atividade atual tende a. ser substituída por outra, 

em que os responsáveis pelo setor serão os ''criadores" legalizado~ 
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3.3 MINERAL 

Garimpagem de Ouro no Vale do Tapaji~ 

As informações são muito escassas. De um rela- 

tório de FRITZ L. ACKERMANN, 110 Ouro na Amazônia", foi possível 

obter o quadro abaixo, relativo à garimpagem do ouro no Vale do 

Tapajós. 

O ano de 1966 registrou uma produção recorde, re 

gistrando-se l.2Jl.J52 gramas, num conjunto de 20 garimpas. A 

produção total nos nove anos de 1962 a 1970 foi de J.9L~4,20J gr~ 

mas, com a seguinte distribuição: 

rr: 
{ 

' 

1962 188. 379-- e- 

1963 379.983 g. 

1964 507.409 g. 

1965 892.496 e- 

1966 1.231.352 g • 

1967 .562.663 g. 

1968 275~006 g. 

1969 369.302 g. 

1970 537.614 g. 

O ouro extraído na R3gião era reunido em , Itai- 

tuba, de onde passava diretamente para os centros de processa- 

mento. É interessante notar que o maior comprador de ouro do Ta- 

1 
1 
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pajÓs, era a Companhia de Mineração de Morro Velho, de Nova Li- 

ma, MG. 

Info~maç~es mais det~lhadas, relativas a 1969, 

indicam que o número de garimpeiros variou de mês a mês, de 50 

para 88, 100, l26, até 142. - , . A produçao media por pessoa, por 

dia, variou de ll a 22 gramas, porém geralmente há not{cia de 

uma maior variação de produção, indo de 5 a 30 gramas/pessoa/dia. 

A vida do garimpeiro é dura. A alimentação é ca- 

ra, e as condições de vida são adversas. Para aumentar suas di- 

ficuldades, o garimpeiro tem que se inscrever como trabalhador, 

junto ao "dono" do garimpo. Havia dois grandes "d o no s " na 
, 
area: 

um deles empregava~ ou melhor tinha a seu serviço de 400 a 500 

pessoas; o outro, 150. Já em 1967 havia áreas, no Rio das Tro- 

pas, às quais o acesso era impossível sem uma escolta policial ou 

do Exército. 

O sistema de "propriedade" dos garimpas, que SUE_ 

siste em clima de grande violência, foi estabelecido no Vale do 

Tapaj6s de maneira muito diferente da de outras áreas de garim- 

pagem de ouro na Amaz~nia. 

Em 1967, 
, 

porem, parece que as diíiculdades da g~ 

rimpagem de ouro deslocou pessoas do ouro para obtenção de cassi 

terita, que ocorre juntamente com o ouro, na área. Fato seme- 

lhante ocorreu no Amapá; a garimpagem do ouro precedeu à extra- 

ç;o de cassiterita. 
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1. SETOR SECUNDÁRIO 

O setor industrial d as Bacias é pequeno, contribuin- 

' ' 
' i 

l 
) 

do apenas com 16% da renda interna de 1969 no Estado - aproximad~ 

mente a mesma taxa de participação de 1960. 

A renda per capita gerada pelo setor secundário 

foi de cerca de Cr$ 110, 00, de 1969, no Pará e de cerca de Cr$ 67, 00, 

de 1969, nas Bacias. Esies valores quase nio se alteraram, de 

1960 a 1969. 

Conforme as Tabelas I e II, o cadastro industrial 

de 1972 do Estado do Pará, revela que a atividade industrial na 

Bacia tem crescido a partir de 1966, num ritmo mais acelerado e 

mais significativo do que no passado. Dos 61 estabelecimentos in- 

dustriais existentes :it:as Bacias ,em 1972, 51 estabeleceram-se depois 

de 1965. Esses estabelecimentos contribuíram com 85% da produção 

e com 96% da ocupação de mão-de-obra do setor,cm 1972. 

Observa-se na Tabela III, que o setor industrial 

d~Bacias, em sua totalidade,está concentrado em Santar&m e em Al- 

tamira Dos Cr$ 34, 8 m í.Lhó e s do valor da produção, 74% originaram- 

se em Santarém que contribui com 84% dos 1940 empregos criados p~ 

61 
la totalidade do parque industrial dasBacias.Dos ~ estabelecime~ 

tos existentes, 32 localizam-se em Santar~m e 29 em Altamira. 
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TABELAI 

NuMERO E DATA DE INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DAS 
INDÚSTRIAS LOCALIZADAS NA ÁREA DE ESTUDO 

---- - - 

MUNIC:fPIOS 
R E G I Ã O 

ANOS ANTES 
1968 l 1969 RAMOS DE 1966 1967 1970 1971 1972 TOTAL 

INDUSTRIAIS 1966 1 

J\f:G..ZERAIS NÃO METÁLICOS l - 1 1 1 i 1 - 1 ,., 
:.J 

MADEIRA - - - 2 1 1 J l 8 

MOBILL-'\RIO - - - - - 1 l l J 
j BOHRACHA - - 1 - 1 - - - - 1 

QUÍMICA i - - - - - - l - 1 

T:tXTIL ' 1 - 1 - - - - - - i l 

VESTUÁRIO, CALÇADOS E ART. TECIDOS [ - - - - - - - - 1 - 1 

PRODUTOS ALD1ENTARES (1) l 8 - 1 L~ 6 5 1 4 5 - J2 
DEBIDAS 1 

3 1 J l - - - - - - - 
EDITORIAL E GRÁFICA 1 - - l - - - - 2 

CONSTRUÇÃO CIVIL j - 2 1 - - - 1 - l~ 

1 DIVERSAS 

1 

1 
1 1 - 

: :1 
- - - - ' - 1 

• 

1 
T o T A L 10 6 

1 
11 10 6 13 2 61 

'• 
Fonte: Cadastro Industrial do Pari - 1972 

Federaç;o das Ind~strias do Estado do Par~ 

(1) Exceto Padarias 



T.A.BELA II 

VALOR DA PRODUÇÃO, MÃO-DE-OBRA E DATA DE INCÍ:l:O DO FUNCIONAMEr.;"TO DAS INDÚSTRIAS 
LOCALIZADAS NA ÁREA DE ESTUDO - SITUAÇÃO NO .ANO DE 1972 

PRODUÇÃO EM Cr$ i. 000 

/J{TES DE 1966 1966 1967 1968 1969 1970 19?1 1972 TOTAL 

P.AHOS ) ?IDUSTHIAIS 
PRCD.l[ 

MÃO 
PROD!L 

vJ.o 
PROD,!L 

MÃO 
PROD.!L 

Mil.O K,i.O 
PTIODQ MÃO 

PROD.!J: 
M,i.O 

PHODQ. 
MÃO 

PROD.![ 
MÃO 

DE DE DE DE PHODJl DF. DF. DE DE Dr~ ÇÃO 
OBRA Çil.O 

OBRA 
çr.o 

OPRA 
ÇJi.() 

0!3PJl ÇJlO OflRA ÇÃO OBHA ÇÃO ODílll ÇÃO 
OBRA 

ÇJl() 
OBRA - - 

l!!Nr:!lJ..IS m.o l·IETÁLICCS 24 6 - - 18 r:: 1 288 29 1eo 7 - - 240 10 - - 750 57 / ....__ ___ 
!·t\D~"IRA - - - -1 - - lSO 1.3 .300 9 36::J 19 756 44 720 6 2 • .316 j 91 - - 
?:O!'n:r.'JUO - - - - - - -1 - 120 7 60 8 360 14 540 29 ------· --1. 
bG1\:lri.•:;1,t~ - - - - - -1 480 5 - - - - - - - 480 5 - ! ·-- w·!.Inc1, 

J 
- - - - - -1 - - - - - - 60 6 - - 60 G ----- 

Tt·:'"!~lL - - 16.800 625 - - l - - - - - - - - _, 
- 16.aoo 625 ~- -- \i::,'~i..'Íw·JO, CALÇADOS E AJ:í. - - - - - - - - 528 59 - - 72 9 - - Goo 68 ,~.-;·;?O:: nr.: ~ F.,:1 ros ·--- 

1 :PRODUTOS A Li HEt11' ARFS { l ) 4,968 66 - - 1,376 .39 2.604 84 502 21 984 45 480 20 - - 10,914 275 

1 r,rn~-~f: - í - - - - - - - - 876 23 - - - - - -1 876 23 

60 6 180 15 E:DI'ImIAL E: GRf,F JCA - ' - - - 120 9 - - - - - - - - 
GCi/~Tt{lJÇJ..O ervn, - - 887 615 350 87 - - - - - - 40 39 - - 1.277 741 - 
DI1Tf.f!!.:J,S - - - - - - - - - - - - 17 5 - - 17 5 

~TJ..L 1 5.05~ 78 17.tis7 11.240 1.744 131 3,672 140 2.386 119 l.464 71 1.725 141 1,080 20 34.810 1.940 

FW'f'E: CADAS'iTcO ll1DUS1'RHJ, no PAR:. - 1972 
FCDI:.!~AÇÃO DAS 11/DIÍS'l·RIAS DO ES'l'AD0 DO PA!l.Ã 

(1) EXCE'l'O PADARIAS 

·1 
l: 
-1 

'1 

• 1 

'\ 

~: 
J 



T.ABELA II-A 

VALOR D.A. PRODUÇÃO, M1l0-DE-OBRA E DATA DE rntcro DE FUNCIONAMENTO DllS IND'ÓSTRIAS 
LOOALIZADA.'J EM SANT.Afm,f • SITUAÇÃO NO ANO DE 1972 

PRODUÇÃO EM Cri 1.000 

.ftllTF.~ DE 1966 1966 1972 1')6:) 1970 19'il 1-~_..,,-.~4-~~....----+-~--,~~-+---~....-~~~--~~-1-~- ~ 
PíltJDU MliO PRODU HÃO PT,ODU 111.0 PP.DOU fl.ÃO PRODU l{lü PROilU MÃO F!lODO /.',ÃO PROD11 ,'0_0 PllCDtí !! Hitô 

0- DE - DE f'ÃO- DE - DE - DE - DE ~1.o- DE i - Dr, ,, 1)- Dii'. 
ÇÃ ODF:A ÇÃO OD!l~- y OBRA Çl.O C'BRA ÇJO OU!u\ ÇÃC OI1RA 'i ' OHRA Ç,_O CilHA -} OE!lA 

1-- -i-- - --1 
r,irn:1:.us w~ }Il<:TiLrno·, _L_:,, - - - 1s _ 5 2ss l___::J - - - - - -1 -1 __ -! 306 34 

. : - 396~ 24 --=r-~ - -r---1 ~ 
B0R,'!,,:'.iA 1 -1 - 1 - 1 -1 - f - 4801 5 __j - - ·--=-1_ =1-~· - = 48G 
'1.ti~f,.ICJ, - - ~ - -1- - . - - - - ~-- -1- ~ - - ~ ---- " L_ ·-- 
'!~.{rn,_ - _ - 16.aoo 625 - J - - - - -j - - - · - - - 16.soo 625_ 

r::.:,;t;i'.,,rn, (Af,ÇADO!o E !._li - - - - - - - - -~ 59 - - 72 9 - . - soo] 66 

:~:''\:::::~SES IJ) 4.4BS 48 - · '16 19 - -1~ 51 - - 480 2"f - - -;.,011 92 

, ª"';.~., -· - - _ _ _ . _ _ _ -' - ,i,í;';1 _ - - --i--- -~=-;;e~ 
--- - - ·+----1-'.::'.~ . . -~ _..::L 

! r r r I r r 1 1 1 1 1 
350 37 

' 1 . - 1 l 

~o,,-,. __ ,.5,: 5:_ 17.,e~ ~~"- _-i·~llll ~·! ,, 92,[ 791 ~L{~l~Ct5~~'t6~ 

PJ.JOS NllUSTR!AIS 

HADBlR:\ 24 

1"C,5ILL\HIO 

r,Qjj','E.: CiJ.'iS'rHC! 11,HJUS:'RU,.L to PAPÁ - 1n2 
Vi::DF~.ÇlO DAS ·amú};'['RHS DO c:;1·Al)U DJ l'/JIÁ 

{ l) Y..:X:CE:I O P .AJJARIAS 

I 
( 



TABELA II-B 

VALOR DA PRODUÇÃO, MÃO-DE-OBRA E DATA DE IN1CIO DE FUNCIONP.MENTO 
DAS IND"l1STRIAS LOCALIZADAS EM ALTAHIRA - SITUAÇÃO NO ANO DE 1972 

- 
ANTES DE 1966 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 TOTAL 

RA:10S J NDUSTllIAIS PRODQ l1Ã0 
PRODQ. 

MÃO PRODQ NÃO 
PROD.![ 

t,tJ.O 
PRODJL 

HÃO 
Pl"WD.!! 

!IJ.O 
PROD,!! Mlí.O I PROD'J HÃO 

PHC:Jll 1 }~O DE DE DE DE DE DE UE T0- DE 1i :L Ç;';.O 
OBRA ÇÃO 

OBRA ÇÃO ourJ\ ÇJ.0 OBílA Çl.O OBHA ÇÃO 
OURA ÇÃO 0!:JHA ç,.. ODi<A Ç ,,J • OBRA 

HINmAJS mo M1·r~.ICOJ 24 6 - - - - - - 

* - - l 240 10 - - 444 23 - 
t-:A:JZIR . .". - - - - - - 180 l.'.3 .360 19 360 l 20 720 ! 6 1.9~_62_ 9 --- ----- --- 
V)EILL(RIO - 1 - - - - - - - - - 120 7 60 8 360 '2.4 540 29 ~-- ., l: •. 1.lJ!LA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
úliÍrHCJ, - - - - - - - - - - - - 60 6 - - 60 6 --- -- - 
'l'f..<TIL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '.'I:::;,·l'{!:.IO, CALÇADOS E AR _i 1 '~1·•,'1 ;·,·,.-, i)P. ', EC'illOS - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - 
~~:_8- J,Lll-'.E:ITARl'S(l) 

1 
2.604 16 480 18 - - 960 1 20 84 382 934 45 - - - - 5.410 18.'.3 

E~:BlDA!> - - - - - - - - 600 8 - - - - - - 600 1 80 - 
.. 1 r.DITG,HAL E GP.hFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- 

CO!·l::'.TR,:~xo ( I11IL - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.-..---- 
' DIVf:1:i:,S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOT.AL 504 24 - - 960 20 2,784 97 1.462 40 1.464 71 720 44 1. 080 1 20 s.974 .316 

PRODUÇÃO EM Cr$ 1. 000 

}'0,!TS: CltDJ..S'fnO IHDUS';'RUJ, DO PAflf.. - 1;72 
f.cill• Rt.ÇJ.0 DAS TilVÚl,'l'I1IA.S DO ES'fADO DO PARÁ 

( 1) JLY.CETO P.Al)ARIJ.S 
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T.ABELA II-C 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO VALOR DA PRODUÇÃO,E DA MÃO-DE-OBRA, SEGUNDO A DATA 
DE OOCIO DE FUNCIONAMENTO DAS IND11STRIAS LOCALIZADAS NA rurouo DE ESTUDO 

SITUAÇÃO EM 1 9 7 2 

ANTES DE 1966 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 TOTAL 
MUNI01PIOS 

PROD]. MÃO 
PROD.!l. 

M:Ã.0 
PRODl[ MÃO 

PRODJ[ MÃO PRODQ MAO 
PRODlJ: 

MÃO PROD]. MÃO 
PROD:[ MÃO 

PROD.!l 
MÃO 

DE DE DE DE DE DE DE DE DE ÇÃO OBRA ÇÃO OBRA ÇÃO OBRA ÇJí.O OBRA ÇÃO OBRA ÇÃO OBRA ÇÃO OBRA ÇÃO OBRA ÇÃO GBRA 

ALTA.MIRA 5,6 7,6 - - 10,7 6,.3 .31,0 .30,7 16,.3 12,7 16,4 22,5 s,o 1.3,9 12,0 6,.3 l~O,O · 100,0 

SANTARtM 17,6 .3, .3 68,5 76,4 .3,0 6,8 3,4 2,6 .3' 6 4,9 - - .3 ,9 6,o - - 100,0 100,0 

R E G I Ã o 14,5 4,0 50,8 6.3,9 5,0 6,8 10,5 7,2 6,9 6,1 4,2 '), 7 5,0 7,.3 3,1 l,O 100,0 100,0 

FONTE: CADASTRO INDUSTRIAL DO P.AM - 1972 
CÃLCULOS DA EQUIPE 

,gQl ,..._a. ' .•... o . 
00~ l ·' 
1 ~~l .. \ 
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T.ABELA III 

NtOO:RO, MÃO-DE-OBRA OCUPADA E VALOR DA PRODUÇÃO DAS INUÚSTRIAS LOCALIZADAS NA .ÃREA DE INFLUENCIA DO PROJETO 

l 9 7 2 

===---=:__ S A N T A R l!: M A L T A M I R A R E G I Ã O 

MÃO DE PRODUÇÃO PRODUÇÃO MÃO DE PRODUÇÃO PRODUÇÃO !1ÃO DE PRODUÇÃO PRODUÇÃO 
N 2 OBRA ANUAL ANUAL N Q OBRA ANUAL A.T'füAL N Q OBRA ANUAL AWJAL s 

OCUPADA REAL POTENCIAL OCl'"PADA REAL ?OTENCIAL OCUPADA REAL POTENCIAL 

MI!:ERAIS NÃO ME:I'ÁLICOS 2 .34 .306 900 .3 23 444 564 5 57 750 1.464 

KIIDE:mA 2 24 .396 432 6 67 1.920 2.820 8 91 2.316 3.252 

NOBILIÁRIO - - - - 3 29 540 960 3 29 54C 960 

BORRACHA 1 5 480 1.200 - - - - 1 5 480 1.200 

QTJÍlITCA - - - - 1 6 60 120 1 6 60 120 

Tf'.x.Til.. 1 625 16.80c 19.200 - - - - 1 625 16.800 19.200 

VESTiJÍ3IO, CJ..LÇADOS E ARTEF'ATOS DE TECIDOS 2 68 600 1.200 - - - - 2 68 600 1.200 

PRODUTOS ALil'.ENT A.JIBS ( l) 15 92 5,504 10.447 15 183 5,410 6,882 .'.30 275 10.914 17.329 

BEBIDAS 2 15 276 .360 1 8 600 1.200 .3 23 B76 1.560 

EDITOHI,11. E GRÁFICA 2 15 180 660 - - - - 2 15 180 660 

CONSTRUÇÃO CIVIL 4 71.1 1.277 1.677 - - - - 4 749 1.277 1.677 

DIVERSAS 1 5 17 180 - - - - 1 5 17 180 

T O T A L 32 1.624 25.s.36 36,256 29 316 8,974 12.546 61 1,940 ,34.810 48,802 

PRODUÇÃO EM Cr$ 1.000 

FONTE: CADASTRO INDUSTRIAL DO PilM - 1972 
FEDER/,.ÇÃO DAS IND11STRIAS DO ESTADO DO PARÁ 

(1) EXCETO PADARIAS 
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Depreende-se na Tabela IV, que embora o tamanho 

médio do estabelecimento industrial seja maior em Santarém do que 

em Al tamira -- tanto em termos de número médio de trabalhadores por 

estabelecimento (51 contra 11) como em produção média por estabe- 

lecimento (Cr$ 807 mil contra Cr$ 309 mil) - A produçio mé~ia por 

trabalhador em Altamira á -79% superior a de Santarém (cr$ 28,4 

mil contra Cr$ 15,9 mil), o que poderia indicar a maior inten 

sidade de capitalização e instalações mais modernas, nas indÚs- 

trias deste munic{pio. 

A análise dos ramos industriais revela que, de 

fato, para todos os ramos comparáveis - salvo ttprodutos Alimenta- 

res" - A produção por trabalhador é mais elevada em Altamira do 

que em Santarém. 

Quanto à composição da estrutura de produção e 

emprego, a indústria Cia. de F~ação e Tecelagem de Juta de Santa 

rém (Tecejuta), localizada em Santarém, estabelecida em 1966, con 

tribui com 65% da produção e com J8% do emprego no munic{pio 

enquanto que os estabelecimentos do ramo "Produtos Alimentares" 

contribuem com 21% da produção porém apenas com 6% do emprego. 

Quatro estabelecimentos da indústria de construção civil criaram 

quase metade dos empregos em Santar~m, mas contr~buem com apenas 

5% da produção industrial. 



TABELA IV 

SAIITARtl1 E ALTA.MIRA - PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO VALOR DA PRODUÇÃO E MÃO-DE-OBRA POR RAMO INDUSTRIAL, 

PRODUÇÃO ~DIA POR TRABALHADOR (EM Cr$ l.000,00) E NQ DE OPERÃRIOS POR ES'i'ABELECIMENTO - 1972 

~ 

S A N T A R 11: M A L T l\ M I R A S A N T A R 11: M A L T A M I R A 

MÃO DE MÃO DE VALOR DA PRODUÇÃO NÚi1ERO DE PRODUÇÃO NÚMERO DE VALOR DA MJ!:DIA OPERÁRIOS l'IBDIA OPERÁRIOS OBRA PRODUÇÃO OBRA PRODUÇÃO 
POR POR POR POR s (%) (%) (%) (%) TRABALHADOR INDÚSTRIA TRABALHADOR IND"ÚSTRIA 

MIHERAIS NÃO METÁLICOS 2,1 1,2 7,3 4,9 9,0 17 19,.3 7 

M.ADEIRA 1,5 1,5 21,2 21,4 16,5 12 28,6 11 

MOBILI/.RIO - - 9,2 6 - - 18,6 10 

BORRACHA 0,3 1,9 - - 96,0 5 - - 
(l0'1HICA - - 1,9 0,7 - - 10,0 6 

Tf:XTIL 38,5 65,1 - - 26,9 625 - - 
\'ES'I'UÁ.1UO, CALÇADOS E ARTEFATOS TECIDOS - - - - - - - - 
PRODUTOS ALIHEl!TA.~S 5,7 21,3 57,9 60,3 59,8 6 29,6 12 

BE.'BIDAS 0,9 1,1 2,5 6,7 18,4 7 75,0 8 

EDITOrrIAL E GRÁFICA 0,9 o,6 - - 12,0 7 - - 
CO!:STRUÇÃO CIVIL 45,6 5,0 - - 1,7 185 - - 
DIVERSAS 0,3 o,o - - 3,4 5 - - 
T o T A L 100,0 100,0 100,0 100,0 15,9 51 28,4 11 

FONTE: TAEELA III 
CÁLCULOS DA EQUIPE 



Em Altamira o ramo de "Produtos Alimentares11CO!!; 

tribui aproximadamente na mesma proporção - 60% - tanto para a pr.2, 

dução como para o emprego no setor, acontecendo o mesmo em rela- 

ção aos seis estabelecimentos madeireiros existentes que contri- 

buem com 20% na formação do valor da produção e do emprego indus 

trial. 

Da tabela V deduz-se que o parque industrial de 

Santarém ainda depende em 48, 5% de matéria prima de outros Estados. 

Como se observa na tabela, os principais produtos fabricados tem 

praticamente toda sua matéria prima oriunda da agricultura (juta,. 

arroz) e do extra ti vismo vegetal, (madeira, borracha). 

Na Tabela VI, nota-se em Altamira que o seu pa~ 

que industrial depende muito pouco de matérias primas de outros 

Estados 12,5%). Quanto aos principais produtos fabricados obse~ 

va-se que os insumos básicos são oriundos principalmente do ex- 

trativismo vegetal (madeira, castanha) e na agricultura (arroz, 

milho e café). 

l.l TENDtNCIA DE EVOLUÇÃO 

O parque industrial da Região é de formação re·- 

cente. Em 1965 o cadastro industrial do IBGE apontava para a Região 

uma produção no valor de Cr$ L, 9 58 mil, com pequenas indústrias l.2, 

calizadas nos municípios de Al tamira, Itai tuba, Porto de Moz e Santa·- 

rém. Admitindo as tendências de evolução espontânea mais recente·- 
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TABELA V 

SANTAJID! - RAMOS INDUSTRIAIS, PRINCIPAIS PRODUTOS E ORIGEM DA MATtRli-PRIMA - 1972 

ORIGEM DA MA Tt!UA-PRit1A 
RAMOS INDUSTRIAIS E PRINCIPAIS PRODUTOS N2 

REGIÃO (%) OUTROS ESTADOS (%) 

MilIBRAIS NÃO MEI'ÂLICOS .2 
TIJOLOS l 100 

MOSAICOS l 90 10 

MADEIRA .2 
TÁBUAS PLAINA.DAS 1 100 

T.ÃBUAS 1 100 

BORRACHA -1 
SANDW.A.S 1 100 

T~TIL ' -1 
FIOS, SACOS, TELAS DE ANIAGEH 1 100 

VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTEF.A.TOS DE TECIDOS ...1 
ROUPAS l 100 

REDES l 100 

PRODUTOS .A.LilmlT.ARES .ll 
cm 2 100 

.A.RROZ BENEFICIADO 9 100 

S.A.L 1 100 

VINAGRE 1 70 .30 

GELO 1 100 

.A.ÇtÍCAR l 100 

BEBIDAS ...1 
REFRIGERANTES l 100 .. 
GUARANÁ 1 100 

EDITORIAL E GRÃFICA ...1 
BLOCOS T]}!BRAI)OS l 70 .30 

BROCHURA l 100 

CONSTRUÇÃO CIVIL ..i 
CONSTRUÇÃO GERAL 4 100 

DIVERSAS -1 
VASSOURAS DE PIAÇAV.A., ESCOVÕES, ETC. l 100 

FONTE: CADASTRO DIDUSTRI.AT. DO PARÁ - 1972 
FEDERAÇÃO DAS IND~S!'RIAS DO ESTADO DO PARÁ 

L ------·· --- . - . ___) 
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TA.BELA VI 

ALT.AlITRA - RAMOS INDUSTRIAIS I PRING:i:?AIS PRODUTOS E ORIGEM DA 11ATIBIA-PRIMA - 1972 

ORIGEM D.A MATOOA-PRil!A 
RAMOS INDUSTRIAIS E PRINCIPAIS PRODUTOS N9 

RIDIÃO (%) OUTROS EST.ADOS (%) 

MATERIAIS NÃO METÁLICOS -1 
TIJOLOS E TELHAS 3 100 

MADEIRA ~ 
MADEIRA SERRADA 5 100 

ANDIROBA, PELES, MADEIRA E CASTANHA l 100 

MOBILIÁRIO ' -1 
MÓVEIS, PORTAS E ESQUADRIAS 2 100 

MESA DE BU.H.ARITO l 100 

Q.UÍMIC.A ..l 
FOOOS EM GERAL l 80 20 

PRODUTOS .ALIMENTARES 1í 
CAIB BENEFICIADO 2 70 30 

SORVETES E PICOL.l!:S 1 100 

ARROZ BENEFICIADO 4 100 

MILHO BENEFICIADO l 100 

CUMAR11 2 100 

C.ASTANHA-Cffi.\ARÚ l 100 

SEM.DE .ANDIROBA, CUM.ARÚ E CASTANHA 1 100 

C.AST.ANHA-BORRACHA l 100 

PIMENTA-DO-REINO l 100 

BEBIDAS ..l 
AGUARDENTE DE CANA 1 100 

FONTE: CADASTRO INDUSTIUAL DO PA!Ú - 1972 
FEDERAÇÃO D.AS INIJ~STRI.AS DO ESTADO DO P.Aru. 



mente apuradas, sem considerar o desenvolvimento induzido pelos 

incentivos fiscais da SUDAM, ~ode-se formular as seguintes hipÓt~ 

ses de evolução provável da atividade industrial,em futuro prÓxi- 

mo: 

A indústria de alimentos deverá expandir-se em resposta ao au- 

mento da população; 

As indústrias madeireiras e de derivados deverão expandir-se, 

consideravelmente, em resposta a estímulos de mercado; 

O beneficiamento primário de produtos minerais locais tenderáa 

a desenvolver-se; 

O município de Altamira deverá manter um ritmo mais elevado de 

crescimento in~ustrial. 

Todavia, caso a exploração em larga escala de 

recursos naturais venha a ser realizada, de modo a permitir are- 

tenção de renda na Regi&o e, caso a política de industrialização 

se oriente no sentido de incentivar atividades complementares a 

esta exploração, a situação prevalecente at~ o momento para o se- 

tor industrial na Área poderá vir a se alterar. 

l 



- "' 

Tal politica na Região, evitando o estimulo dos 

investimentos substituidores de importações e apoiando empreendi- 

mentas que integrem vertical ou horizontalmente os setores cuja 

oferta regional de insumos b~sicos seja adequada,poderi contri- 

buir para a irradiaçio positiva dos grandes empreendimentos,expan 

<lindo o-mercado regional, criando condições para o estabelecimen 

to,numa segunda etapa,de ati~idades industriais não diretamente 

complementares ao extrativismo em larga escala de recursos natu- 

rais. 



III- SETOR TERCIÁRIO 
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l. SETOR TERCIÁRIO 

Um dos aspectos mais relevantes à compreensao 

do processo de desenvolvimento econômico e que continua mui to Pº!:!. 

co conhecido, a despeito do progresso da análise econômica, 
, 
e a 

economia dos serviços. Nio obstante a sua importincia como ati- 

vidade absorvedora de mão-de-obra e geradora de parcela substan- 

cial da renda nacional, as informações dispon{veis são bastante 

, . 
precarias. 

Mesmo a sua caracterização ·conceitual ai.nda car~ 

cede estudos cuidadosos. Na verdade, os serviços tem sido defi- 

nido por res{duo: o que não é classificado como atividade 
, 

agri- 

cola ou industrial é considerado 11serviços11• Existe, 
, 

porem, urna 

área flutuante. Por exemplo: os serviços industriais de utilida- 

de pÚblica (suprimento de gás, água e energia elétrica) e trans- 

portes e comunicaçoes ora são classificados no setor industrial, 

ora sao considerados atividades terciárias. 

De um modo geral, o setor terciário reúne todas 

as atividades cuja produção não é mensurável em unidades :fisi- 

cas. O produto somente existe durante o processo produtivo. 



Além dessa característica abstrata, as a ti vida- 

des terciárias apresentam uma heterogeneidade muito ampla, con 

forme se pode verificar no quadro seguinte, (l) abrangendo desde 

atividades que tem por objetivo facilitar o consumo ou a produ- 

ção, a formação cultural e científica, o lazer, até a garantia 

dos interesses gerais e individuais da coletividade. 

ALGü~1AS ATIVIDADES E PRODUTOS DO SETOR TERCIÁRIO 

ATIVIDADE PRODUTO 

Comércio Intermediação (facilitação de con 
sumo e produção) 

Representação em geral Intermediação e divulgação 

Bancos em geral Intermediação 

Corretores de câmbio e valores Intermediação 

Corretores de im6veis Intermediaç;o 

Agentes de turismo e viagem Intermediação e lazer 

Companhias de seguros Garantia 

Outros agentes f'inanceíros (diversos) 

Hotelaria (e Restaurantes) Produção de mercado e facilita 
ção de consumo 

Transportes Lazer e facilitação de 
e produção 

consumo 

Comunicações Lazer e facilitação de consumo e 
produção 

Rádio e televisão (difusão) Lazer e formação cul tural(mai s fa 
cili dade de consumo e produção f 

(1) Reproduzido de Wanderly J. M. de Almeida e Maria da Concei 
ção Silva "Dinâmica do Setor Serviços no Brasil". Rio de Ja 
neiro, IPEA, Relat~rio de Pesquisa nQ 18, 1973, pag. 18. 
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ATIVIDADE 

Serviços técnico-profissionais 

Instituições de ensino em geral 

--- - ---~ 

PRODUTO 

(diversos) 

Formação cultural (lazer) 

Insti tuiçÕes de pesquisa em geral F'or-ma ç ao cultural (lazer) 

Instituições filantr~picas e 
religiosas 

Instituições recreativas e 
culturais 

Administração governamental 

Defesa e policiamento 

Saúde pública - Governo 

Educação - Governo 

Conservação - Governo 

Promoção econômica - Governo 

Promoção social - Governo 

Serviços domésticos - funcio 
namento 

Serviços domésticos - manu 
tenção 

Satisfação sócio-cultural 
religiosa 

Lazer e formação cultural 

Garantia de interesses gerais 
da coletividade 

Garantia de interesses gerais 
da coletividade 

Garantia de interesses gerais 
da coletividade 

Formação cultural e garantiade 
interesses gerais da coletivi 
dade 

Garantia de interesses geraj_s 
da coletividade 

Garantia de interesses gerais 
da coletividade 

Garantia do interesses gerais 
da coletividade 

Produção de mercado e facilita 
ção do consumo e produção 

Produção de mercado e facili 
tação do consumo e produção 



Além tlas dificuldades conceituais, a an~lise do 

setor terci~rio ~ a~nda prejud~cado pela natureza e qualidade da - , quantificaçao estatistica das 
. , . . 

sua~ variaveis mais r-e o.r-e s c n t a ti·- 

, ~ "' v a s , Mesmo em arnbi to rra.c Lo rra.L nao ex:i.stem ini'ormaçoes sobro rcn·- 

das e 12rodutiv=!-_d_ad~. As séries hi stÓricas limitam-se a estima·- 

tivas do J22:~~ a ni vel nacional e estadual. Em relação a em·- 

~.2, as in-formaçÕes mais satisi'atÓrias são as dos r-o c e n s e aruen e- 

tos. 

Ao n:LveJ. rnicroregional e municipal, as Únicas in 

"" "' d" , . .1.orm2.çoes a s po n a v e a s sao as de emprego arrol.ados polo Censo De- 

mogrifico. Mesmo assim, r o nivel de agregaçao com quu "' sao apre sc.!1: 

~adas limita bastan~e a sua utilidadeº Nessa fase da :invosti.ea- 

ç a o , 11.D.O foi po SS:i VEÜ reunir qualquer outro indicador de rcn1clê~., 

Na. Região Amazônica, veri-fica-se a p r-e d om í.n ar.c í.a 

absoluta das atividades terci{rias na ~ormaçio do Produto Inter- 

no. Nos ~ltimos vinte anos, esse setor tem gerado mais da metade 

do Produto Interno Regi oual: 61, 81~ em 19h9, 50, 0% cm 19 59; e 

61,5% em 1969. 

sio duas as raz~es para tio acentuada participa- 

çao no processo gerador de renda. 

A primeira, é o siug·ular processo do comerciali-- 

zação, através do qual uma parcela substancial da renda procl,uzi- 



da pelas atividades primárias é canalizada para o comércio. 

Observa-se que a melhoria das condiçces de tran~ 

porte e a difusão de processos mais ~odernos de comunicação tem 

alterado essa situação. Em 1949, comércio e transporte respon- 

diam por quase 35 por cento da Renda Interna Regional. Essa par- 

ticipação caiu para 32 por cento em 1959 e para 28,6 por cento em 

Em segundo lugar, as d.iscrepancias entre o aspa- 

ço econômico e o espaço geográfico deu origem a imensos vazios. 

A atividade econ8mica surgiu em verdadeiras "ilhas'', com carac- 

ter!sticas de economia pré-capitalista, onde a falta de oportu- 

nidades em atividades realmente produtivas dá origem a um "fal- 

so" setor terciário. 

O Setor Terciário localizado no Estado do Pará 

responde por 60 por cento da renda gerado pelos serviços da Re- 

gião. A sua importância pode ser ainda avaliada pelo fato de, ei!!! 

pregando 32 por cento da população economicamente ativa, serres 

pensável por 66 por cento da renda interna do Estado. 

O Censo Demográfico de 1970 permite conhecer, p~ 

lo ângulo de emprego, alguns aspectos das atividades terciárias 

localizadas nos Vales em estudo. 



Muito embora ali esteja mais de nove por cento 

da população economicamente ativa do Estado, das pessoas empre- 

gadas nas atividades terciárias a percentagem é de cerca de seis 

por cento, alcançando mais de sete por cento no caso da ativida- 

des sociais, mas, caindo para 3,7 por cento quando se separa a 

administração pública. 

QUADRO I 
PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS EMPREGADAS 

NOS VALES NO TOTAL DO ESTADO 

l21.2 

População economicamente ativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Atividades terciárias•••••••••••••••••••••••••••••• 5,9% 

Comércio de mercadorias • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6, 3% 

Transportes, comunicação, armazenagem ••••••••••••••• 6,3% 

Prestação de serviços ••••••••••• ••••••••••••••••••• 5,9% 

Atividades sociais••••••••••••••••••••••••••••••••• 7,1% 

Administração pública •••••••••••••••••••••••••••••• 3,7% 

Outras atividades•••••••••••••••••••••••••••••••••• 5,1% 

Enquanto no Estado os serviços empregam 32 por 

cento das pessoas economicamente ativas, nos Vales, empregam 20 

por cento. Não fora a diferença Óbvia no que diz respeito a ad- 

ministração pública, a estrutura produtiva do setor terciário 

nos Vales seria semelhante à do Estado, conforme se pode compro- 

var no quadroII seguinte: 



QUADRO II 

POPULAÇÃO EMPREGADA NO SETOR TERCIÁRIO 

1 9 7 o 

DISCRIMINAÇÃO ESTADO ' VALES 

População economicamente ativa 620.314 100,0 58.090!100,o 

Setor Terciário 200.381 32,3 11.859 20, l~ 

Comércio de Mercadorias, 53,025 8,5 3.31+6 5,8 

Transportes, 
..., 

comunicaçoes e 
armazenagem 24.937 4,o 1.578 2,7 

Prestação de serviços 51.265 8,J 3.038 5,2 

Atividades Sociais 28.281 4,6 2.021 3,5 

Administração pública 22.056 3,6 818 1,4 

Outras atividades 20.817 3,3 1.058 1,8 

Fonte: Fundação IBGE - Censo Demográfico 

Como 
..•. 

se ve, em ambos, as atividades que mais em- 

pregam mão-de-obra é o comércio de mercadorias e prestação de 

serviços, que somam 52 por cento da força de trabalho terciária 

no Estado e quase 54 por cento da dos Vales. Nestes, em impor- 

tância relativa, seguem-se o contingente das atividades sociais 

(17% do total do setor e 3,5% do total da população economicamen 

te ativa) e o dos transportes, comunicações e armazenagem, quer~ 

presenta 13,J por cento do total do setor. A administração pÚbli 

ca emprega 6,9% da força de trabalho terciária e 1,4% da popula- 

ção economicamente ativa. 



Muito embora, segundo o conceito censitário, 38% 

da população dos Vales seja considerada urbana, não há exagero 

nenhum em afirmar-se que, ali, existe, apenas, um centro urbano: 

Santarém. É exatamente em Santarém que se concentra 69% da popu- 

çaÕ economicamente ativa dos Vales e 79% das pessoas empregadas 

em atividades terciárias. De um modo geral, Santarém reúne mais 

de 70% de todas as atividades terci~rias existentes nQs Vales. 

1 
.! 
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l. DEMOGRAFIA, ESTRUTURA OCUPACIONAL E MOBILIDADE I!A 

MÃO-DE-OBRA 

l.l DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO 

A Tabela I apresenta a distribuição da população 

recenseada dos municípios, da Região de estudo e do Estado, segu!!_ 

do a situação urbana e rural,para 1960 e 1970. 

TABELA I 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO RECENSEADA EM 1960/70 

MUNI 1960 1970 

CÍPIOS ·- 
URDA.NA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 

ALTAMIRA 2~Ltt1-5 7.034 9 • L1-79 5.816 9.612 15.i:+28 
% 25,8 74,2 100,0 37,7 62,3 100 .. O 

AVEIRO 799 5.868 6.b67 1.063 7.809 8.872 
% 12,0 88,0 100,0 12,0 88,0 100,0 

ITAITUBA 90J 7 • Lj- J6 8.J39 J.843 9.839 lJ.682 
% 10,8 89,2 100,0 28,l 71,9 100,0 

PORTO DE 
MOZ 740 li. 487 5.227 r , ;;:,li-6 6.222 7. 1~68 

% 14,2 8 5, 8 100,0 16,7 83,3 lOQ.i_O ___ 
PRAINHA 865 7.860 8.725 1.736 10.623 12.359 

~~ 10,0 90,0 100,0 14.o 86,o 100,0 
S.FÉLIX 
XINGÚ 604 954 1.558 928 1.469 2.397 

% 38. 8 61.2 100,0 18,7 61,1 100,0 
SANTARf:M 32.197 59.741 91.938 62.037 76.lf:>8 138.205 

% 35,0 65 o 100,0 44.9 :>5. 1 100,0 
SEN.JOSÉ 
PORFÍRIO JJ8 2.347 2.685 383 2.661 3.044 

oi 12,6 87,4 100,0 12,6 87, li 100 t.2.__ ,o 
TOTAL 38.891 95.727 134.618 77.052 124.403 20l. h55 

1{; 28,9 71,l 100.0 38, J 61,7 100.0 
ESTADO :630.672 920.263 l.550.935 l. OJ7. Jl~O l.159.732 2.197.072 

% Li o, 7 "í9. 1 100,0 47,2 52,8 100,0 

Fonte :Anuário Estatístico do IBGE - 1960/i970 

Sinopse Preliminar do Censo Demográfico - Pará/1970 - IBGE 
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De acordo com as taxas médias anuais de crescimen 

to, deduzidas da Tabela I, observa-se que o quadro urbano cresceu 

num ritmo mais elevado que o rural, apesar deste ser ainda mais 

significativo em termos de participação na população total. Esta 

comparação entre as taxas de crescimento da população urbana e ru 

ral, dos MunicÍpios,Região e Estado, revela a importância do 
A 
exo- 

do rural, notadamente nos municípios de Altamira, Itaituba, Prai 

nha e Santarém, que influirão no somatório da população daRegiã~ 

'TABELAI-A 

TAXAS MÉDIAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO NO PERÍODO DE 

1960/70 

EM% 
.. _ 

MUNICÍPIOS URBANA RURAL TOTAL 

ALT.AMIRA 9,0 J,2 5,0 

AVEIRO 2,9 2,9 2,9 

ITAITUBA 15,6 2,8 5,l 
PORTO DE MOZ 5,3 3,3 3,6 
PRAINHA 7,2 J,l 3,5 
SÃO FÉLIX DO XINGÚ 4,4 4,4 4,4 
SANTARÉM 6,8 2,5 4,2 
SEN. JOSÉ PORFÍRIO l,J l,J 1,3 

TOTAL REGIÃO 7,1 2,6 4,1 

ESTADO 5,1 2,4 3,5 

FONTE: TABELAI 
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Depreende-se ainda da Tabela I, a participação pe~ 

centuaJ.,em 1960 e 1970, da população dos municípios na Região de 

estudo e a participação destas na população do Estado. 

TABELA I-B 

RELAÇÕES PERCENTUAIS ENTRE A POPULAÇÃO TOTAL DO ESTADO, DA REGIÃO 

DE ESTUDOS E MUNICÍPIOS 

EM% 

MUNICÍPIOS 1960 1970 

ALTAMIRA .. - 7' o o,6 .n 7, 7 0,7 
AVEIRO 5,0 o,4 4,4 0,4 
ITAITUBA __ 6, 2 0,5 6,8 - o,6 
PORTO DE MOZ 3,9 0,3 3,7 0,3 
PRAINHA ,_ 6, 5 o,6 6,1 o,6 
SÃO FÉLIX DO XINGÚ 1,1 0,1 1,2 0,1 

SANTARÉM " 68, 3 5,9 ;, 68 ~ 6 6,J 
SEN. .rosn PORFÍRIO 2,0 0,2 1,5 0,1 

REGIÃO 100,0 8,6 100,0 9,1 

ESTADO - 100,0 - 100,0 

FONTE: TABELAI 



Observa-se que na relaçio entre a populaçio dos 

Municípios e a população total da Região, os Munic:Ípios de Altami_ 

ra, Itai tuba, são Félix do XingÚ e Santarém sofreram uma progrE·§_ 

são relativa da população e os demais uma redução relativa da po- 

pulação. Na relação entre a populaçã~ dos Municípios e da Regiio 

de estudo na população do Estado, observa-se que os Municípios de 

Altamira, Itaituba e Santarém mantiveram a situação de progressã'.o 

relativa da po~ulação, o município de Sen. José PorfÍrio a de re- 

dução relativa e os demais relações constantes no período. 

A Região, devido ao peso significativo da popul~ 

ção dos municípios de Altamira, Itaituba e Santarém, também aumen - 
tou sua participação na pcpulação do Estado, o que define clara- 

mente, o atuante fenômeno migratório na região de influência dos 

três municípios. 

1.2 DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

A Tabela II apresenta as densidades demográficas 

no Estado, na Região de estudo e nos Municípios, segundo os dados 

dos censos de 1960 a 1970. 

Apesar do elevado crescimento populacional ocorri 

do na década de 60, a densidade demográfica na Região ainda é in- 

significante em 1970, e o município de Santarém conta com maior 

~ 2 
concentraçao populacional por l\Jn, 

2 
em torno de ;5, 30 Hab/Km ..• No 

período intercensitário, a densidade demográfica elevou-se em 

44,3 % na Região e em 29,7.% no Estado. 
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TABELA II 

DENSIDADES DEMOGRÁFICAS 

MUNICÍPIOS ÃREj; 1960 2 1970 
(Km ) HAB/Km HAB/Km2 

ALTAMIRA .\-- 153. 862 0,06 0,10 

AVEIRO 27.996 0,23 0,32 

ITAITUBA -r 165.578 0,05 0,08 

PORTO DE MOZ 19.104 0,27 0,39 

PRAINHA 32.642 0,27 0,38 

SÃO FÉLIX DO XINGÚ /.. 1.16. 577 o, 01 - 0,02 

SANTARÉM 26.058 J, 53 ;- 5,30 

SEN. JOSÉ PORFÍRIO 33.689 0,08 0,09 

REGIÃO 575.506 0,23 0,35 

ESTADO 1.227.530 1,26 l,79 

FONTE: CENSOS DEMOGRÁFICOS 1960 e 1970 - IBGE 

1.J COMPOSIÇÃO ETÁRIA DA POPULAÇÃO 

A distribuição etária da população obtém-se a pa~ 

tir da tabulação avançada do Censo Demográfico de 1970 que apre- 

senta a população residente nas faixas de O a 4 anos, ano a ano, 

e de 5 a 70 anos, em grupos qüinqüenais e decenais de idade. 
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TABELA III 

Populaçüo residente total, por faixa ~tária, seeundo o~ m1.1.11ic{pios, RegiÜo de cst.udo e 
.: Estado 1970 

~· 
ril'l103 ,: l A 40 5-9 10-14 15-19 20-24 25--29 30-34 '.)5-3:1 <J-4j> 50-59 6M'.) 7c J.~:o~ !:l WE Tt:fl'/,IS DE 1 1.:;os 2 JJ:OS J ~10~ 4 ANOS Anos Al!U3 .A..'10~ IJ~D!, A.'sOS ./<l!OS /~:DS 1...::0~ t..:.:c.: J,J:O:: E J-'.J,.:~ !~::c;:·1.!J; 

l'.lilfl'VÍPIO., AHO 

HTAHifU 15,345 59:, 599 620 ')05 564 2,521 2,)77 l.'/14 l.lH 859 769 7'55 l.2CJ e~.~ ~·~v i~) ll:') 

A'!F 1(:0 0,81'.I :no 290 311 319 310 l .. 445 1.30~; 1.0'22 644 :,76 47 ,, :;9,: 5Gz 4~l7 :?6; 17J 9 

!TU 1'lJJJA 12.690 4J4 42G 47~ 4J5 386 l, 7'13 1,(.2'., l.JS2 l.t:G~. 1.029 9;/i 6'/t 9·~ 1 SJ7 '147 121 12 

l'O!!TO DE llOZ 7,52:; J2',; JJC. J:'·1 30-. '.31:J i , 25'/ 9tJ1 69; 6'/) ~nG ~ar J~l· 4l( :,(,' l'/'.' C'.J !') ..,,., 

PhUllBA 12.J0,1 5S2 50') 4'.HJ 'jO'/ 51'] 2,142 J.l6; 1,277 9~G '/91 G30 ~62 8?1} ·~t.) 2~, l;,4 ~2 

sro r:.ux to xnmO 2,337 OJ se 74 06 04 '.fü 290 274 201 ld6 141 13~ 209 9(, 55 21 9 
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Observa-se na Tabela III que a maior concentração 

da população, está na faixa de O a 10 anos, o que define um con- 

tingente populacional formado na maioria por jovens. 

TABELA III-A 

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA FAIXA ETÁRIA DE O A 10 ANOS NA POPULA 

_ÇÃO TOTAL DOS MUNICÍPIOS, REGIÃO DE ESTUDO E ESTADO - 1970 

MUNICÍPIOS Em % nQs absolutos 

ALTAMIRA 61,1 9.375 
AVEIRO 60,3 5.321 
ITAITUBA 54,7 6.940 
PORTO DE MOZ 60,3 4.533 
PRAINHA 62,3 7.665 
SÃO FÉLIX DO XONGÚ 56,9 1.322 

SANTARÉM 60,8 82.212 

SEN. JOSÉ PORFÍRIO 58,6 1.741 

REGIÃO 60,4 119.109 

ESTADO 57,3 1.241.293 . 
FONTE: TABELA III 

Obs-erva-se que os municípios de Al tamira, Itai t u-. 

ba, Prainha e Santarém (este o mais importante) ~ 
sao os que concea 

tram maior parcela da população jovem, em relação à Região, esta 

aparecendo com um Índice bastante significativo de 9, 6 % da popu·- 

lação jovem do Estado. 
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1.4 MIGRAÇÕES 

A tabulação avançada do censo de 1970 para o Esta 

do do Pará, traz informações sobre a população não natural do niu- 

nicipio, o que permite estimar o fluxo migratório liqüido que se 

dirigiu para os municípios da Região de estudo no período 1960/7~ 

) .' 

2',\Jil• LA TV 

Pl•:s80AS NÃ".> NATUHAIS DO MUNJC11'10 ONDE HEf::11n::-1 1:: TEMPO DE JIJ~SJ.DtNClA NO M'J~i.r:!l'!O, E~f 

1970 

- - ... "!,.,__. - Ml"NO:-, /j <I li> J ' ,·,~!)~· ~:1-.:.1 
l>E l J\IW !< MWS J A~J,)S 1~ ,\NOS J ANO::., A~:o,,_; 1: IJ1.,: 1 .,\ J ll'l',\J :,; 

l. ANI l M,\ 1 :-; 11!\(,' ;-.;õ 
! ' - .... 

ALTAMIHA 169 H3:2 2:2(, 2~P H,6 2j:, !1 ~)7 .! • 91'.i - J. G;~2 

AV1UHO 77 .2 ~) 8} 28 '.j') ;!5 l;i_º) 525 - 9(,1 

ITAITUUA l 7J 911 297 1116 6J 73 í!l18 /175 - l • .'.,ú9 
POHTO rm MOZ 11.l. J'• .1~6 _')6 11 :i '(O l(j(, 5)'.> - 1 , 01·;) 

PHAINIIA 165 8U J :28 17J 7t.J 6) ;3011 6/1 J - 1. 6::14 

SÃO Fl~LIX DO XINGU 22 47 - 52 J: :il1 1) .L ~~} - 1 ,, ::() 1 •• 

SANl'AnEM 1.569 601 9'.J2 l.07J 775 l.OJ 2 J.06•J 

11.W.OJ 

- I ~ülJ!i 
SEN.JOSt PORFITlIO 128 Jl 22 27 J9 57 121 .'; '37 

1 - 8(,;! 
• . 1 1 

TOT1\L REq IÃO 2. J41: 1.098 1, 81/~ 1.787j 1..201j1.569 1,,.6:.s9lls.81J 1 - IJü.'..?65 

FONTEs CtNSO DEMOGRÁFICO PARÁ - IDGE - 1970 
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Subtraindo da população total, ano a ano, no pe- 

rÍodo considerado, o fluxo migratório, obtem-se~por diferença, o 

prov~vel crescimento vegetativo da população da ~gião de estudo 

e dos municípios que a compõem~ 
/ 

As tabelas IV-A, B, C, D, E, F, G, H, I, indicam 

para o período 1960/70, o resultado destas estimativas. 
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TABELA IV-A 

FLUXOS MIGRATÓRIOS E CRESCIMENTO VEGETATIVO DA 
POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALT.AJ.'1IRA 

CRESCIMENTO CRESCIMENTO MIGRAÇÃO 
ANO S DEMOGRÁFICO VEGETATIVO TOTAL FLUXO A1'1-UAL 

1960-1964 ll.442 10.945 497 497 

1965 12.013 11.281 732 235 
1966 12.620 11.722 898 166 

1967 13.267 12.137 1.130 232 

1968 13.958 12.602 1.356 226 

1969 14.693 13.155 1.538 182 

1970 15.428 13.721 1.707 169 

Fontes: Censos demográficos de 1960 a 1970 ·- IBGE 

TABELA IV-B 

FLUXOS MIGRATÓRIOS E CRESCIMENTO VEGETATIVO DA 
POPULAÇÃO NO MUNIC:fPIO DE AVEIRO 

CRESCIMENTO CRESCI:MENTO MIGRAÇÃO 
A N O S DEMOGRÁFICO VEGETATIVO TOTAL FLUXO ANUAL 

1960-1964 7.475 7.320 155 155 

1965 7.692 7.512 180 25 

1966 7.914 7.695 219 39 
1967 8.144 7.897 247 28 

1968 8.J80 8.050 330 83 
1969 8.623 8.264 359 29 
1970 8.872 8.436 li36 77 

' 

Fontes: Censos demográficos de 1960 a 1970 - IBGE 
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TABELA IV-C 

FLUXOS MIGRATÓRIOS E CRESCIMENTO VEGETATIVO DA 
POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA ' 

CRESCIMENTO CRESCIMENTO MIGRAÇÃO 
A N O S DEMOGRÁFICO VEGETATIVO TOTAL FLUXO ANUAL -- 

1960-1964 9.917 9.669 248 248 

1965 10.401 10.080 321 73 
1966 10.931 10.547 J84 63 

1967 11.513 10.983 530 146 

1968 12.153 11.326 827 297 

1969 12.863 11.942 921 94 

1970 13.682 12.588 1.094 173 

Fontes: Censos demográficos de 1960 e 1970 ~ IBGE 

TABELA IV-D 

FLUXOS MIGRATÓRIOS E CRESCIMENTO VEGETATIVO DA 
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ 

- . 
MIGRAÇÃO CRESCIMENTO CRESCIMENTO A N O S DEMOGRÁFICO VEGETATIVO TOTAL FLUXO ANUAL 

1960-1964 6.019 5.853 166 166 

1965 6.236 6.000 236 70 

1966 6.461 6.180 281 45 

1967 6.694 6.357 337 56 

1968 6.937 6.474 463 126 

1969 7.188 6.691 497 J4 

1970 7.468 6.930 538 . 41 

Fontes: Censos demográficos de 1960 e 1970 - IBGE 
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TABELA IV-E 

FLUXOS MIGRATÓRIOS E CRESCIMENTO VEGETATIVO DA 
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAINHA 

CRESCIMENTO CRESCIMENTO MIGRAÇÃO 
A N O S DEMOGRÁFICO VEGETATIVO TOTAL FLUXO ANUAL 

1960-1964 10.023 9.719 304 304 
1 1965 10.381 10.014 367 63 

1966 10.753 10.316 437 70 

1967 11.140 10.530 610 173 

1968 11.543 10.805 738 128 

1969 11.962 11.144 818 80 

1970 12.359 11.376 983 165 ..• 
Fontes: Censos demográficos de 1·960 e 1970 - IBGE 

TABELA IV-F 

FLUXOS MIGRATÓRIOS E CRESCIMENTO VEGETATIVO DA 
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO .XINGU 

1 CRESCIMENTO CRESCIMENTO MIGRAÇÃO 
A N O S DEMOGRÁFICO VEGETATIVO l 

TOTAL FLUXO ANUAL~ 

1960-1964 1.851 1.772 79 79 

1965 1.932 1.819 113 34 

1966 2.017 1.900 117 4 
1967 2.106 1.937 169 52 
1968 2.198 2.029 169 - 
1969 2.296 2.080 216 47 

1970 2.397 2.159 238 22 

Fontes: Censos demográ~icos de 1960 e 1970 - IBGE 
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TABELA IV-G 

FLUXOS MIGRATÓRIOS E CRESCIMENTO VEGETATIVO DA 
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

CRESCIMENTO CRESCI~fENTO MIGRAÇÃO 1 A N O S DEMOGRÁFICO VEGETATIVO 1 
TOTAL FLUXO ANUAi 

1960-1964 107.832 104.763 3.069 3.069 

1965 112.328 108.247 4.081 1.012 

1966 117.060 112.204 4. 856 . 775 

1967 122.041 116.112 5.929 1.073 

1968 127.286 120.425 6.861 932 

1969 132.812 125.350 7.462 601 

1970 138.205 129.174 9.031 1.569 
1 

Fontes: Censos demográficos de 1960 e 1970·- IBGE 

TABELA IV-H 

FLUXOS MIGRATÓRIOS E CRESCIMENTO VEGETATIVO DA 
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSi PÓRFIRIO 

CRESCIMENTO CRESCIMENTO MIGRAÇÃO 
A N O S DEMOGRÁFICO VEGETATIVO TOTAL FLUXO ANUAL 

1960-1964 2.827 2.706 121 121 

1965 2.865 2.687 178 57 
1966 2.901 2.684 217 39 

1967 2.939 2.695 244 27 

1968 2.977 2.711 266 22 · 

1969 3.015 2.718 297 Jl 
1970 J.044 2.619 425 128 

Fontes: Censos demográficos de 1960 e 1970 - IBGE 
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TABELA IV-I 

FLUXOS MIGRATÓRIOS E CRESCIMENTO VEGETATIVO DA 
POPULAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO 

CRESCIMENTO CRESCIMENTO IMIGRAÇÃO J A N O S DEMOGRÁFICO VEGETATIVO TOTAL FLUXO ANUAL 

1960-1964 157.386 152.747 4.639 4.639 

1965 163.848 157.640 6.208 1.569 

1966 170.657 163.248 7.409 1.201 

1967 177.844 168.648 9.196 1.787 

1968 185.432 174.l~22 11.010 l.814 

1969 193.452 181.J44 12.108 1.098 

1970 201.455· 187.003 14.452 2.344 

Fontes: Censos demográficos de 1960 e 1970 - IBGE 

Tabulando-se as Tabelas IV- A,B,C,D,E,F,G,H,I, ºE 
tem-se em primeiro lugar, o fluxo de origem e dêstino dos migran 

tes na Área, conforme a Tabela IV-J. 



TABELA IV-J 

FLUXO DE ORIGEM E DESTINO DA POPULAÇÃO IMIGRANTE 

RESIDENTE NA ÁREA DE ESTUDO, CONFORME O ESTADO DE ORIGEM 

ORIGEM AMA.ZONAS PARÁ MARANHÃO CEARÁ OUTROS T O T A I S 

DESTINO ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

ALTAMIRA 20 o,6 1.497 41,3 229 6,J 1.090 30,1 786 21,7 3.622 100,0 

AVEIRO 65 6,7 609 63,4 40 4,2 158 16,4 89 9,3 961 100,0 

ITAITUBA 183 11,7 559 35,6 423 26,9 191 12,2 213 13,6 1.569 100,0 

PORTO DE MOZ - - l.040 96,9 - - 14 1,3 19 1,8 :1.073 100,0 

PRAINHA 8 0,5 1.525 93,9 - - 68 4,2 23 1,4 1.624 100,0 

SÃO FELIX DO 
XINGU 7 1,6 304 72,4 36 8,6 36 8,6 37 8,8 l~ 20 100,0 

SANTARÉM 1.071 5,3 7.807 38,8 617 3,l 9.121 45,3 1.518 7,5 200134 100,0 

SEN. Jost 
POH.FiRIO 3 o,4 737 85,5 40 4,6 56 6,5 26 J,O 862 100,0 

REGIÃO 1.357 4,5 14.078 46,,5 1.385 4,6 10.734 35,5 2.711 8,9 30.265 100,0 

FONTE: CENSO DEMOGRÁFICO PARÁ - IBGE - 1970 
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Nota-se que o Estado do Pará é o que concorre com 

a maior participação de migrantes na Área; isto não poderia dei- 

xar de acontecer, já que as dificuldades de acesso i ~giio fazem 

com que os migrantes se movimentem mais a nível de município a n~ 

nicÍpio. O Estado do Ceará é a segunda maior origem de migrantes 

nos mun í.c Lp Lo s e no total da l.rea de estudo com uma participaçâ'.o 

bastante significativa de 35,5% do total do fluxo estabelecido na 

Região de estudo; isto se explica,em grande parte,pela atração que 

os municípios de Altamira e Santarém exercem sobre os naturais d~ 

quele Estado, que são compelidos a migrar por força das secas pe- 

riÓdicas que assolam o seu Estado. Os Estados do Amazonas e Mara 

nhão, completam as regiÕes de maior participação no fluxo total 

de migrantes da Região, com os percentuais de 4,5% e 4,6% respec- 

tivamente. 
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TABELA IV-L 

RELAÇÃO DO FLUXO MIGRATÓRIO DA POPULAÇÃO TOTAL 

DOS MUNICÍPIOS, REGIÃO DE ESTUDO E ESTADO 

POPULAÇÃO MIGRAÇÃO [B)/(A) POPULAÇÃO MIGRAÇÃO (D)/ ( C 
(A) (B) %) (e) (4) (D) (%) 

(i ) (2) . (3) (5) (E 

ALTAMIRA 12.453 1.707 13,7 l0.460 497 4,7 
AVEIRO 7.769 436 5,6 7.071 155 2,2 
ITAITUBA 11.010 l. 09·4 9,9 9.128 248 2,7 
PORTO DE 
MOZ 6.347 538 8,5 .5.623 166 2,9 
PRAINHA 10.542 983 9,3 9.374 JOL~ J,2 
SÃO FÉLIX 
DO XINGÚ 1.977 238 12,0 1.704 79 4,6 
SANTARÉM 115.071 9.031 7,8 99.885 3. 069 3,1 
SEN. JOSÉ 
PORFÍRIO 2. 864 42.5 14,8 2.756 121 4,4 

REGIÃO 168.036 14.452 8,6 146.002 4.639 3,2 

ESTADO 184·. 003 245.355 13.1 166.531 67.559 4,o 

) 

) 

FONTE: Anuário Estatístico de 1960 a 1979 - IBGE 
Censo Demográfico do Pará - IBGE - 1970 
Cálculos da Equipe 

(r ) - População r.ecenseada 1/2 ( 1960+1970) 

(2) - Migração Acumulada .de 1960 a. 1970 
(J) - (2)/(1) em% 

(4) - População recenseada l/2 (1960+1964) 
(5) - Migração Acumulada de 1960 a 1964 
(6) - (s)/(4) em% 



Observa-se na tabela anterior que os Municípios 

de Altamira, Itaituba e Santarém, formam em termos absolutos, os 

mais importantes polos de atração de migrantes na Região. 

Na relação (3) comparando-se o fluxo de entrada 

de migrantes em cada município com a população média do período 

1960/70, a maior relação em termos percentuais passa a ocorrer no 

município de Senador José PorfÍrio com 14,8% de migrantes na po- 

pulação, seguido por Altamira com lJ,7% e São Félix do XingÚ com 

ai. 1 , ~ ,. 
12,010.t- o que os coloca em destaque, ja que estao bem acima do in- 

dice da Região,. que é de 8, 6%. Em comparação ao Índice do Estado, 

somente Altamira e Senador José PorfÍrio, destacam-se na Região. 

Na relação (6), destacam-se os municípios de Alta 

mira, são Félix do XingÚ e Senador José PorfÍrio, com Índices de 

4,7%, 4,6% e 4,4~ respectivamente, superiores'as relações da Re- 

gião de estudo e do Estado, que são de 3,2% e 4,0% respectivamen- 

te. 

Da análise, deduz-se que o elevado crescimento p~ 

pulacional da Área, decorre de urna participação crescente dos flu 
~ ·- 

xos migratórios na formação da pQpulação. A futura interligação 

dos Munic{pios por vias de transporte, que definirão de modo mais 

claro, os polos de atração na Região, permite prever que estes flu 

xos continuarão a exercer influência crescente na formação do con- 

tingente populacional da Região. 
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TABELA lV-M 

P~SOAS N'ÃO NATURAIS DO HUNIC!PIO ONDE RESIDEM, SITUAÇÃO DO DOMIC!LIO ATUAL E ANTERIOR POR MUNC!PIO 

SUUAÇÃO DO DOMICÍCIO ATUAL 

T O T A I S POPULAÇÃO IDlllANA POPULAÇÃO RURAL 

PROCEDENTES PROCU)ENTES SEM DECLA.~ PROCEDE:N'fES J>IWCEDENTES SEM DECLAll! PROCEDEtlTE!l PROCEDENTES SEM DECLA!l! 
TOTAL D E D E ÇÃO DE TOTAL D E D E ÇÃO DE TOTAL D E D E ÇÃO DE 

ZONA URBA11A ZONA RURAL PROCED~CIA ZONA URBA!IA ZONA RUJW, PROCEDl!:llCIA ZONA URBA!lA ZO!IA RURAL PROCEDtimIA 

ALTAMIJ1A. J.622 l.J43 2.273 6 1.452 796 650 6 2.170 517 1.623 - 
% 100,0 37,l 62,7 0,2 40,l 22,0 17,9 0,2 59,9 15,1 44,0 - - 

AVEIRO 961 445 516 - 73 42 .31 - 880 403 485 - 
% 100,0 46,3 53,7 - 7,6 4,4 J,2 - 92,4 41,9 50,5 - .. 

ITAITUBA l.569 685 881 3 418 246 172 - 1,151 439 709 3 
% 100,0 43,7 '56,l 0,2 26,6 15,7 10,9 .- 73,4 28,0 45,2 0,2 

POP.'I'O DZ HOZ 1.073 397 676 - 219 65 154 - 854 332 522 - 
% 100,0 J7,0 63,0 - 20,4 6,o 14,4 i- 79,6 30,9 48,7 - : 

PRAIWL~ 1.624 437 • l.1137 - 137 91 46 - 1,487 346 l,14l - 
% 100,0 26,9 73,.1 8,4 5,6 2,8 ' 91,6 21,3 70,3 - - - 

S,l!'E:LlX DO XIN'JU 420 263 157 - 198 14'1 51 - 222 116 106 - 
% 100,0 · 62,6 37,4 - 47,1 35,0 12,1 - 52,9 27,6 25,3 - 

SA11TJJ~~ 20,134 9,781 10,353 - 11,702 8,335 3,367 - 0,432 1,446 6,986 - 
% 100,0 48,6 51,4 - 58,1 41,4 16,7 - 41,9 7,2 34,? - 

SEII ,JOSt PORFiilIO 862 169 693 - 173 24 149 - 689 145 544 - 
% 100,0 19,6 80,4 - 20,1 2,8 17,3 - 79,9 16,8 63,1 - 

TOTAL HU.Il.O 30.265 ' 16.736 9 14.372 9,746 1 4,620 6 12.116 13,520 15,893 3.774 J 

% J {)0, O 44, 7 55,J - 4'7,~ 32,2 l?,3 - 52,~ 12,5 40,0 - 
E'OU'l'J,;: l:t•Jl:iO ll!J-IOOll~),'fllll l'f,HÃ - 111m: - 11//0 
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A Tabela IV-M, apresenta uma matriz da origem e 

destino urbano ou rural dos migrantes residentes em 1970 nos muni 

cÍpios da R~gião. 

Devido à complexidade de montagem da matriz, a 

análise deve ser feita, município por município. 

MUNIC1PIO DE ALTAMIRA 

Observa-se·que 62,7% dos migrantes 
,., 

sao procedeu- 

tes de zonas rurais situadas fora do munic{pio e que 59,9% do con 

tingente total de migrantes tende a se fixar na zona rural do mu- 

nicÍpio. Na formação da população urbana de migrantes, 22,0% 
,., 

sao 

procedentes de zona rural. Esta situação caracteriza o fluxo mi- 

gratÓrio no município como de origem e destino predominantemente 

rural. 

MUNICÍPIO DE AVEIRO 

Nota-se que 53,7% dos migrantes procedem de zonas 

rurais e que 92,4% do fluxo total, fixa-se na zona rural. Caracte 

rizam-se os fluxos do munic{pio como de origem e desti~o essen- 

cialmente rurais. 
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MUNICÍPIO DE ITAITUBA 

Em Itaituba, 56,1% do fluxo migratório provém de 

zona rural e 73,4% do fluxo total destina-se a zona rural do 

município. Fluxo de origem e destino preponderantemente rural. 

MUNICÍPIOS DE PORTO DE MOZ E SENADOR JOSÉ PORFÍ-· 

RIO 

Depreende-se da matriz, que os migrantes oriundos 

de zona rural, são de 63,0%, 73,1% e 80,4% respectivamente e que 

79,6%, 91,6% e 79,9%, são respectivamente da população migrante 

que se fixa na zona rural dos • r • mun1c1p1os g 

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ 

Apesar de 52, 9% do fluxo total de migrantes, ten-· 

derem a fixar-se na zona rural do munic{pio, os migrantes proce-· 

de~tes de zona urbana são maioria com uma participação de 62,6%,. 

o que caracteriza um fluxo migratório de origem urbana e rural. 

MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

I 
Na composição do fluxo migratório total, 48,6%pro 

vém de zona urbana e 51,4% de zona rural, o que dá um certo equi-· 

l{brio na análise da origem deste fluxo. Na caracterização de deE. 

tino dos migrantes, depreende-se que 58,1% fixam-se na zona urba-· 
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na do município, o que caracteriza um importante polo de atração, 

tanto para os habitantes da zona rural, como da zona urbana de ou 

tros municípios. 

\ 
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TABELA V 
SETOR DE ATIVIDADES DAS PESSOAS DE 10 ANOS E MAIS, ECONOMICAMENTE ATIVAS, 

E TOTAL DAS EM CONDIÇÕES INATIVAS, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS, REGIÃO E ESTADO 

TOTAL EM CONDI ECONOMICAMENTE ATIVAS 

GERAL ÇÕES INA 
PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO TIVAS TOTAL 

ALTAMIRA 9.825 5.306 4.519 3.332 297 890 

AVEIRO 5.822 3.387 2.435 1.989 83 363 

ITAITUBA 8.770 4.401 4.369 2.568 1.210 591 

PORTO DE MOZ 4.680 2.647 2.033 1.600 76 357 

PRAINHA 7.570 4.208 3.362 3.157 60 145 

S. FELIX DO XINGU 1.504 860 644 530 42 72 

SANTARÉM 87.933 48.051 39.882 27.882 J.421 9.317 

SEN. JOSÉ POFÍRIO 1.950 ' 1.104 846 711 11 12l+ 

REGIÃO 128.054 69.964 58.090 41.031 .s. 200 11.859 

ESTADO 1.460.044 839.730 620.314 347.161 72.772 200.389 

FONTE: Censo De1rtogr,fico do Pari - IBGE - 1970 
OBS.: As Pessoas Economicamente Ativas são apresentadas segundo os seguintes Setores 

de Atividade: Primário: Agricultura, Pecuária, Silv~cultura, Extração Vegetal e 
Caça e Pesca; Secundário: Extração mineral, Indústrias de transformação, IndÚs 
triada construção e Serviços industriais de utilidade pública; Terciária: Co~ 
mércio de mercadorias, Prestação de serviços, Transoortes, Comunicações e .Arma 
zenagem, Atividades sociais (Ensino, Assistência médico~hospitalar, Previdênci 
a ~ocial, etc.), Administrayão pública (Serviços administrativos governamentai"'"; 
Legisl~tivo, Justiça, Defesa Nacional e Segurança pública); e Outras Atividades 
(Com~rcio de im6veis e valores mobiliirios, Instituições de Crédito, Seguros e 
Capitalização, e Profissões Liberais), incluem, também, as pessoas que procur~ 
va~ trabalho pela ~riweir~ v~~- As Pessoas Economicamente Ativas foram conside 
raaas no Grupo Conuiçoes ina~ivas. 



POPULAÇÃO OCUPADA E TAXAS DE ATIVIDADE 

Conforme se observa na tabela V, do total das pe~ 

soas de 10 anos e mais, o grupo das em condições inativas, supera 

o das economicamente ativas, e fornece Índices elevados de pes- 

soas em condições inativas. 

TABELA V-A 

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS PESSOAS ECONOMICAMENTE 

ATIVAS E EM CONDIÇÕES INATIVAS NA POPULAÇÃO 

TOTAL DE 10 ANOS E MAIS 1970 

MUNICÍPIOS EM CONDIÇÕES ECON0}1ICAMENTE TOTAL INATIVAS ATIVAS 

ALTAMIRA 54,0 46,o lOO,O 

AVEIRO 58,2 41,8 100,0 

ITAITUBA 50,2 49,8 100,0 

PORTO DE MO,Z 56,6 43,4 100,0 

PRAINHA 55,6 44,4 100,0 

SÃO FÉLIX DO XINGÚ 57,2 42,8 100,0 

SANTARÉM - 54,7 45, 3 100,0 

SEN. JOSÉ PORFÍRIO 56,6 43,4 100,0 

REGIÃO .. 54,6 45,4 100,0 

ESTADO 57,5 42,5 100,0 

FONTE : TABELA V 

O contingente populacional ativo da Regiio era 

ainda relativamente reduzido em 1970, com um total de , 58. 090 

pessoas, concentradas na maioria em atividades primárias. 



TABELA V-B 
SETOR DAS ATIVIDADES DAS PESSOAS DE 10 ANOS E MAIS, ECONOMICAMENTE ATIVAS E TOTAL 
DAS EM CONDIÇÕES INATIVAS, POR SEXO, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS, REGIÃO E ESTADO 

TOTAL EM CONDIÇÕES ECONOMICAMENTE ATIVAS 

MUNICÍPIOS GERAL INATIVAS TOTAL PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO 

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. Ji'EM. MASC. FEM. MA.se. FEM. MASC. FEM. 

IALTAMIRA 5143 4682 1099 h207 4044 475 3128 20L~ 290 7 626 26L1 

IAVEIRO 2990 28J2 959 2428 20J1. li-04 1774 215 83 - 174 185 

ITAITUBA 5093 3677 ·949 3452 4144 225 2535 33 1197 13 412 175 

PORTO DE MOZ 2438 22t~2 485 2162 1953 80 1550 50 76 - 327 JC 

PRAINHA 3966 3604 912 3296 3054 J08 2903 254 60 - 91 5li 

SÃO FELIX DO 
XINGU 836 668 240 620 596 '48 520 10 l~2 - 34 Jt 

0 
SANTARÉM 43742 4hl91 13798 3l~253 29944 9938 20940 6204 3216 205 5788 3525 

SEN. JOSÉ 
lPORFÍRIO 1068 882 259 845 809 37 699 12 7 4 103 21 

!REGIÃO 65276 62778 18701 51263 l.i6575 1151.5 34049 6982 4971 229 7555 4301.J 
~ 

ESTADO 729302 730742 220524 619206 508778 111536 309859 37302 67139 5633 13178Í 6860] 

FONTE: CENSO DEMOGRÁFICO PARÁ - IBGE - 1970 

l _J 
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A partir da TABELA V-B, nota-se em termos absolu 

tos, a pequena participação da população feminina na população 

economicamente ativa, o que reflete prováveis diferenças na es -- 

trutura social e nas oportunidades de emprego. 

As taxas de atividade nas Bacias são reiativame~. 

te baixas, já que apenas 45% da população com idade superior a 

10 anos, é e c o n.om í.c arne.n t e ativa. 

TABELA V-C 

TAXAS DE ATIVIDADE GERAL - 1970 

MUNICÍPIOS % - ....• _ ..• --~-- .•. - - 
ALTAMIRA 29,3 
AVEIRO 27,4 
ITAITUBA 31,9 
PORTO DE MOZ 27,2 

PRAINHA 27,2 

SÃO FELIX DO XINGÚ 26,9 

SANTARÉM 28,8 

SEN. JOSÉ PORFÍRIO 27,8 

REGIÃO 28,8 

ESTADO 28,2 

FONTE: Cálculos da Equipe 

Apesar de pouco significativa, a taxa média de 

atividade da população da Região de 28,8%, é ligeiramente supe- 

rior à do Estado, que situa-se em 28,2%. Os munic{pios de Altami 

ra, Itaituba e Santarém, destacam-se na Região, com taxas de 2~3% 

31,9% e 28,8%, respectivamente, concluindo-se que neles existem 

melhores ofertas de emprego. 
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TABELA V-D 

TAXAS DE ATIVIDADE GERAL, POR SEXO - 1970 

MUNICÍPIOS 
MASCULINO FEMININO 

% % 

ALTAMIRA 51,2 6,4 
AVEIRO 44,9 9,4 
ITAITUBA 57,7 4,0 
.PORTO DE MOZ 50,1 2,3 - 
PRAINHA 47, 9 . 5,2 
SÃO FELIX DO XINGU - 47, 1 4,5 
SANTARÉM 44,o 14,7 
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 50,5 2;6 

REGIÃO 46,2 11,8 

ESTADO 47,0 10,3 - 
FONTE: CÁLCULOS DA EQUIPE 

A taxa de atividade masculina na negião é ligeir~ 

mente inferior a do Estado, 46,2% e 47,0%~ respectivamente. A n{ 

vel municipal, somente Aveiro e Santarém est~o abaixo das taxas 

regional e estadual. Em contrapartida, Aveiro e Santarém contam 

com as maiores taxas de atividade feminina, 9,4% e 14,7%, respe~ 

tivamente, reflexo da maior atividade feminina rural dos dois mu 

. " . n1c1p1os. 
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TABELA V-E 

TAXAS DE ATIVIDADE URBANA, POR ?EXO - 1970 

MUNICÍPIOS 
MASCULINO FEMININO 

% o/o 

ALTAMIRA 32,7 9,2 

AVEIRO 47,8 36,1 

ITAITUBA 85,8 1.0,0 

PORTO DE MOZ 63,8 4,9 
PRAINHA 17,5 6,2 

SÃO FELIX DO XINGU 16,0 9,2 

SANTARÉM 31,l 11,9 

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 60,8 13,2 

REGIÃO 34,5 11,6 

ESTADO 40,9 13,9 

FONTE: CÁLCULOS DA EQUIPE 

TABELA V-F 

TAXAS DE ATIVIDADE RURAL, POR SEXO - 1970 

MUNICÍPIOS MASCULINO FEMININO 
% % 

ALTAMIRA 61,3 4,5 
AVEIRO 44,5 5,7 
ITAITUBA 47,7 0,9 
PORTO DE MOZ 47,5 1,7 

- 
PRAINHA 52,7 5,0 
SÃO FELIX DO XINGU 65,8 l,5 
SANTARÉM 53,7 17,l 
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 49,2 0,9 

REGIÃO 52,9 12,0 

ESTADO 52,0 6,9 

FONTE: CÁLCULOS DA EQUIPE 



sondott'<nlu 
-9.3- 

Observa-se na Tabela V-E, que os municípios de 

Aveiro, Itaituba, Porto de Moz e Senador José PorfÍrio, partici 

pam com altas taxas de atividade urbana masculina, 47,8%, 8.5,8~,, 

63,8% e 60,8%, respectivamente, superiores a da Região (34,5%) e 

a do Estado (40,9%). Isso reflete uma maior atividade masculina 

no meio urbano, pois, nota-se na tabela V-F que esses municípios 

contam com as mais baixas taxas de atividade masculina rural,que 

são de 44,5%, 47,7%, 47,5% e 49,4%, respectivamente, 

aos Índices da Região (52,9%) e do Estado (52,0%). 

inferiores 

As taxas de atividade feminina, urbana e rural,v~ 

riam amplamente.No meio urbano, o município de Aveiro destaca-se 

com 36,1% e no meio rural, destaca-se o município de Santarém, 

com l7,l%. 

No setor urbano, as taxas de atividade femininat 

com exceção de Aveiro, são menores que a do Estado, que é de 

13,9%. Isso define uma área de atividade feminina rural, já que 

no setor rural, as taxas são mais representativas, situando-se a 

a da Região em torno de 12, 0% e a do Estado em 6, 9%. 
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1.6 PROJEÇÕES POPULACIONAIS 

Analisou-se os critérios adotados nos seguintes 

estudos: 

o Estudos Setoriais e Levantamento de Dados da Amazonia - VoJ_. 

III - Serete S.A. 

o Plano Integrado de Transportes da Arnazonia - Vols. II e III - 

Geipot. 

o Estudo do Planejamento Regional, Espacial e Setorial em Áreas 

da Arnazonia Legal - Vols. 4 e 5 - Planave. 

Nas tabulações dos dados contidos nos estudos ci- 

tados, chegou-se a conclusão de que a metadologia mais adequada 

às projeções populacionais da Área de Estudo é a adotada nos es- 

tudos da Serete S.A. 

De acordo com este estudo, as projeções populacio 

nais basearam-se nos métodos de projeção por componente, através 

de tábuas de sobrevivência, que consideram os componentes morta- 

lidade, fertilidade e estrutura etária, podendo incorporar oco~ 

ponente migratório, quer a timav é s de medidas indiretas ou através 

de comparações com populações estáveis. A tábua de vida modelo 

adotada para o Estado do Pará, foi a de nível de mortalidade 18 

e modelo sul, que forneceu os seguintes dados para as micro - re 
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giÕes que compõem a ~reade estudo. 

TABELA VI 

ESTADO DO PARÁ 

PROJEÇÃO POPULACIONAL DAS MICRO REGIÕES 

POR TÁBUAS DE VIDA MODELO 1975/1980/1985 

MICRO 
~, o 

19~5° 1985. l REGIÕES 1960 1960 1975 

- 

Médio Amazo- 
lnas Paraense 198537 277676 319055 364280 411521 
Tapajós 15006 22554 27478 33090 39351 
!Baixo Amazonas 21331 32114 38419 45681 53691 
IXingu 11037 17825 21881 26647 32015 
Wuros 107312 128551 134848 139094 1L~0064 

Estado 1.550935 2.197072 2.5l~4J02 2.928292 3.334852 

FONTE: SERETE S.A. 

As taxas de crescimento médio anual calculada, nos 

períodos considerados, foram as seguintes: ( 

TABELA VI-A 

ESTADO DO PARÁ E MICRO-REGIÕES 

TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL 

DA POPULAÇÃO - 1975/1980/1985 
Em % 

MICRO-REGIÕES 1970/75 
. 

1975/80 1980/85 

~édio Amazonas Paraense 2,84 2' 61+ 2,47 
!Tapajós 4,05 J,78 3,56 
Baixo Amazonas J,67 J,58 3,38 
Xingu 4,16 l~, 06 3,76 
Furos 0,96 0,67 0,17 
Estado 2,95 2,85 2,53 

FONTE: SERETE S.A. 

~------------------------------~-~~-----.;_---------------------------------~~~.., 
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A partir das projeções por micro-regiões, projetoE 

se a população por município da Área de estudo, levando-se em co~ 

ta a participação percentual em 1970, da população total do muni- 

cÍpio na da micro-região da qual é c~mponente. 

TABELA VI-B 

PROJEÇÃO P_OPULACIONAL DOS MUNICÍPIOS 

DA ÁREA DE ESTUDO E ESTADO DO PARÁ 

1975/1980/1985 

·- 
MUNICÍPIOS 1960 1970 1975 1980 1985 

!Altamira 9479 15428 18939 23064 27710 

são Felix 
Ido Xingu 1558 2397 2942 3583 4305 

!Aveiro 6667 8872 10809 13017 · 15479 

Itaituba 8339 13682 16669 2007:f' 23872 

Porto de Moz 5227 7468 8934 10623 12486 

Prainha 8725 12359 ll}785 17580 20663 

Santarém 91938 138205 158800 181340 204822 
' 

Seu.José Por- 
f'Írio 2685 3044 3193 3294 3317 

tRegião 134618 201455 235071 272544 312654 

tEstado 1.550935 2.197072 2.544302 2.928292 J.JJ4852 

FONTE: TABELAS I E II - CÁLCULOS DE EQUIPE 
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O estudo elaborado pelo Geipot apresenta duas hi- 

pÓteses al.ternativas de projeções baseadas em diferentes extrapo- 

lações de taxas de natalidad~ e migrações, mantendo constante a 

taxa de mortalidade. 

A dificuldade da tabulação dos dados contidos no 

estudo está no fato de que estes apresentam-se em maioria, na f'o r- 

mulação das hipóteses, a nível de toda a Amazônia, o que acarreta 

grandes distorções ao tabulá-los a nível de micro região. 

Na notação usada, verifica-se que o Estado do Pará, 

está dividido em regiões que não correspondem à classificação por 

micro-região, adotada pelo IBGE. _As regiões que compõem a Área do 

Plano de Implementação, são as de n2 I e II do Estado do Pará,que -, 

correspondem as micro-regiões do Médio Amazonas Paraense mais a 

do Tapajós, e as do Baixo Amazonas mais a do Xingu, mais a de Furos, 

respectivamente. Isto acarreta maiores defasagens ao tantar-se t~ 

bular tais dados a nível de município, conforme a metadologia ado 

tada no Pl.ari.o , 

A ilustraçao 5.3 - vol. III, por exemplo, apresen- 

ta a participaç~o percentual da população da Amazônia a nível de 

micro-região (Geipot), onde ao se aplicar os percentuais estima- 

dos sobre a população calculada em função das hipóteses do estu- 

do, tende-se a uma superestimação da popul.ação da Área do Xingu - 

Tapajós e do Estado. O Geipot, nas páginas 55 e 56 vol. III, reco 

nhece não ter tido na época da elaboração do Pl.ano, informações 
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estatísticas disponíveis e suficientes para efetuar um trabalho 

ideal. 

O Estudo do Planejamento Regional, ::Estadual e Seto- 

.rial da Ama ao n.í.a Legal, Elaborado pelo Consórcio Planava, Tecnibe - 

ria e Tecnosolo, apresenta hipÓ teses de projeções baseadas Única •a e~ 

clusivamente, no crescimento vegetativo da população Amazonica.As· 

alternativas utilizadas para a sua fixação são as seguintes: 

Ajuste, pelos r • ma.n a.mo s quadrados dos dados de população t~ 

tal dos anos 1960 a 1970, através das equações de ajusta- 

menta. 

y =a+ bx 

y =a+ bx + 2 
ex 

( 

Ajuste,pellt>s r • m1n1mos quadrados das percentagens de parti- 
- 

cipação na população do Brasil ou Norte, de cada região 

ou Estado, de equações idênticas ao do primeiro item. 

Aplicação à população de 1970, da taxa de crescimento 

decenal alcançada nos Últimos JO anos. 

Segundo tal metodologia, tem-se que o primeiro e 

terceiro métodos permitem obter diretamente as quantidades de po- 

pulação total esperadas no futuro; no segundo método, pelo contrá 

rio, é n.e,cessário dispor, quando menos dos dados. absolutos do Bra- 

.............._,~------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-~~~~~~~~~- 
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sil e deduzir, através das percentagens, os dados do Norte, sub- 

regiões da Amazônia, etc. 

Tal metodologia, como a do Geipot, foi aplicada a 

grandes regiões, como por exemplo, a região da Amazônia Oriental 

que corresponde ao Estado do Pará, e.em cidades com mais de 5.000 

habitantes. 

A não utilização das projeções deste estudo, 

resultou também das grandes distorções que acarreta ao se tentar .- 
tabular os dados a n{vel dos municípios da Região Xingu-TapajÓs. 

e: 
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INFRAESTRUTURA ECONÔMICA 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁP-LO 

Os reflexos da politica de transporte rodoviário 

do Govêrno f'e z-cs'e sentir de forma expressiva nos Últimos anos, na 

Região em estudo, ao verificar a malha rodoviária existente, 

em implantação e planejada nos Vales do Xingú/Tapajós, onde se 

destacam as seguintes rodovias de âmbito rederal: TransamazÔnica 

(BR-2JO), Cuiabá-Santarém (BR-165) e a BR-080; na esfera esta.- 

dual a PA-70 e PA-78 assumem características mais relevantes~ a 

par disto, deve-se considerar ainda o que deverá ser realizado 

com relação as estradas vicinais. 

A malha rodoviária implantada, em implantação ou 
·- 

planejada para a Região em estudo,é composta pelas seguintes ro- 

dovias federais e estaduais, segundo informações do mapa rodo- 

viário do Estado do Pará de 1973. 

BR-2JO - TRANSAMAZÔNICA 

A TransamazÔnica atravessa uma das áreas de mais 

baixa densidade demográfica do Pais (0,23 hab/km2), sendo a 

densidade demográfica da Região estudada ligeiramente superior 

(0,35 hab/km2). A esta baixa densidade demográfica corresponde 

relativo vazio econômico, podendo citar-se como atividades rele- 

vantes o extra tj_vismo vegetal, resultando a produção de castanha 

I......_I 
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do Pará e a borracha. Na Região em estudo, a rodovia possui apr,2 

ximadamente 900 km de extensão, já se achando totalmente implan- 

tada com a inauguração do trecho Estreito/Humaitá. 

A TransamazÔnica asswne características importaE 

tes ao se considerar seus objetivos onde .s e destacam a integra- 

ção da Amazônia ao Nordeste e Centro-Sul, a colonização da Re- 

gião pelo aproveitamento de solos mais favoráveis à agricultura 

e pecuária, a exploração econômica das riquezas minerais existen 

tes em sua área de influência, a ligação dos terminais ' navega.- 

veis dos afluentes do Amazonas, como Tocantins, XingÚ, Tapajós e 

Madeira, unindo consequentemente por terra os distanciados 
, 

nu- 

cleos populacionais da Região, como Marabá, Altamira, Itaituba. 

e Humaitá, complementação do vasto sistema fluvial da Amazônia 

(20.000km), possibilitando acesso às terras altas e seu aprovei- ..__,,. 

tamento racional. 

BR-165 - CUIABÁ-SANTARÉM 
/ 

A Cuiabá-Santarém em seu trajeto no Estado do Pa 

rá, atravessa a Região em estudo, cortando-a no sentido Norte/ 

sul. Apresenta baixos Índices demográficos A • e economicos. Sua im 

portância decorre portanto do seu potencial econômico represen- 

tado pelas riquezas exploráveis em sua área de influência e da 

ligação da 1rea ao Centro-Sul do País. 
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No teritÓrio paraense a Cuiabá-Santarém acha-se 

implantada no trecho que liga Santarém até a BR-230, numa .exten- 

são aproximada de 270 km. O ~~echo que a liga a Cachimbo, prÓxi- 

mo à divisa com Mato Grosso, com uma extensão de 550 km, encon 

tra-se em fase ele implanta.ção. 

BR-080 - BRASÍLIA-DIVISA COM A COLOMBIA 

Esta rodovia liga a Região estudada a Bras{lia, 

penetrando no Estado do Pará na al t.u r a de Cachimbo/divisa com Ma 

to Grosso,extendendo-se na Região do Xingú/TapajÓs por 570 km e 

saindo do território paraense na altura de Jacaréacanga. Esta ro 

devia acha-se ainda em fase de planejamento. 

Além da rede r6doviária federal devem ser cita- 

das as rodovias estaduais que integram a malha rodoviária da Ra- 

gião, onde se debtacaru a PA 70 e PA 78. 

PA 70 

Na Região em estudo a PA 70 parte da BR-010 e 

termina na BR-165, extendendo-se de GradaÚs até a BR-165, com uma 

extensão de 500 km. Esta rodovia, com seu planejamento concluído 

atravessará uma área de expansã~ natural da pecuária, e rica em 

recursos florestais, minerais e solos agriculturáveis. 
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PA 78 

A PA 78 liga Conceição do Araguaia a são Félix elo 

XingÚ passando por GradaÚs onde se liga a PA 70. Na Região estu- 

dada seu trecho planejado prevê uma extensão de 275 km. 

A Região dos Vales do XingÚ/TapajÓs apresenta 

ainda as seguintes estradas estaduais: 

o PA 80 - liga Juriti no Médio Amazonas a Itaituba, no Médio Ta 

pajÓs, numa extensão de 250 km. Acha-se em fase de planeja- 

mento; 

o PA 81 - ligando PA 52 a PA OJ distando o trecho, 24 km, sendo 

wna rodovia pavimentada; 

o PA 48 - está em fase de planejamento, liga Aveiro à BR-165, 

tendo wna extensão de 20 km; 

o PA OJ - liga Santarém à BR-2JO achando-se o trecho compreendi 

do entre Santarém e Pa c o'va L, com uma extensão de 85 km, já pa 

vimentado. Deste local até a BR-230 estende-se por 185 km, es 

tando em fase de planejamento; 

o PA 71 - ligando Vitória a Iriri, passando por Altamira, esta 

rodovia apresenta-se implantada nos trechos Iriri-Altamiracom 

22 km e Altamira-VitÓria com 48 km;· 
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o PA 58 - ligando Santarém a PA 48 com 112 km dos quais 62 km 

já estão implantados. 

1.1. Extensão da Malha Rodoviária Existente e Plane- 

jada 

A extensão da rede rodoviária no estado do Pará 

e na região das Bacias dos Rios XingÚ e Tapajós, considerando as 

rodovias federais e estaduais, apresenta os seguintes 
, 

numeres 

conforme tabela I: 

TABELAI 

SITUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA NO PARÁ 

E NA REGIÃO EM ESTUDO EM 1971/73 

1 PLANEJADAS E 
REDE RODOVIÁF IA EXTENSÃO TOTALIIMPLANTADAS EM IMPLANTAÇ.Ã 

km I km km 

1) Rede Estadual no E~ 5.874 100% 3.156 53% 2.718 4 
tado 

2) Re~e Estadual na Re 1.516 100% 231 15% 1.285 8 
giao 

3) Rede Federal no Es- 5.151 100% J.141 60% 2.010 4 
do 

4) Rede Federal na Re- 2.290 100% 870 37% 1.420 6 
·"' giao 

5) Total no Estado 11.025 100% 6.297 57% 4.7.28 4 

6) Total na Região J.806 100% 1.001 26% 2.805 7 

.O 

oro 

·% 

Fonte: Plano Integrado de Transportes da Amazônia e Mapa Ro 
doviário do DERPA de 1973 
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A extensão da rede rodoviária (Federal e Estadu- 

aJ) na R·egião estudada, corresponde a J4% da rede do Estado do Pa- 

rá, que a primeira vista pode parecer bastante satisfatória, mas 

ao confrontar a situação da utili~ação da rede das Bacias do 

Xingú/TapajÓs em relação a do Estado, verifica-se que a da Re- 

gião considerada corresponde apenas à 15% das estradas implanta- 

das no Pará. 

TABELA II 

RESUMO DA SITUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 

NO ESTADO E NA REGIÃO EM ESTUDO, EM 1971/73 

EXTENSÃO RODOVIAS POPULAÇÃO ÁREA 
ESTADO E REGIÃO DA REDE IMPLANTADAS hab km2 

km km 

Estado 11.025 6.297 2.197.072 1.227.530 

Região J.806 1.001 201.455 575.506 

Fonte: Plano Integrado de Transporte do· 'Amazonas, Mapa Rodo 
viário do DERPA 1973 e Censo Demográfico do IBGE 

A análise da tabela II indica que no Estado 

do Pará, a relação entre a extensão da rede rodoviária (compre- 

ende as estradas implantadas, planejadas e em implantação) e a 

, { / 2) , / 2 ·"' area estadual rn km e de 8, 98 m km enquanto que na R e g-a a o 

2 
de 6,61 rn/km. 

" e 

Se considerarmos só as rodovias implantadas es 

/ ses coeficientes decrescem no Estado para 5,12 m/km2 e na Região 

para l,73 m/km2• 
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Estes coeficientes demonstram que a malha rodo- 

viária do Estado e sobretudo da Região apresentam-se bastante de 

ficientes, principalmente·se comparados com os coeiicientes da 

França, l.400 m/km2 e do Brasil 8 m/km2, de estradas pavimenta- 

das. Este desnível acentua-se, quando se observa que as rodovias 

implantadas no Estado e na Região em sua maioria não apresentam 

seus leitos pavimentados. 

1.2. Frota 

A motorização na ..Região sendo de 144 hab/veic. a 

presenta-se relativamente baixa, pois enquanto a relaçao população 

por veiculo na Amazônia é de 81 hab/veic'., no Estado do Pará 
, 
e 

6 / r r, / r de 8 h~b veic., e no Pais e de 33 hab veic. 

Pela tabela a seguir verifica-se que a frota to- 

tal de. veículos da Região estudada, no per{odo 1962/71 cresceu 

de 19,6% a.a., enquanto a de veículos de carga e passageiros, 

cresceram de 17,5% e 22,0%, respectivamente. Observa-se também 

que este crescimento começou a se acentuar a partir de 1970. 

A frota da.Região apresenta, em 1970, aproxima- 

damente 3% da frota do Estado do Pará, sendo que Santarém parti- 

cipa na composição da frota dos Vales do Xingú/Tapaj~s, com 

8J%, (Tabela :l:II). 
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TABELA III 

FROTA DE VEÍCULOS REGISTRADOS NAS PREF'EITURil..S 

1962 1965 1970 1971 

MUNIC!PIOS 

CA.1,.GA PASSA- OUTROS TOTAL C.ARGA PASSA- OUTROS TOTAL CARGA PASSA- OUTROS TOTAL CARGA PASSA- OUTROS TOTAL GEIROS GEIROS G)!!IROS GEIROS 

AVE:ffiO 2 4 - 6 2 4 - 6 2 4 - 6 5 3 l 9 

SANr.ARtM 84 152 - , 236 135 264 - 399 221 617 15 853 251 757 3 1011 

SEN. Jost PORF1RIO - - - - - - - - - - - - 32 6 - 38 

PRADlli.4. - - - - - - - - 8 3 - 11 11 8 - 19 

.ALTAMillA 10 - 20 30 11 - 36 47 38 95 17 150 115 181 3 299 

POR'l'O DE MOZ - - - - - - - - l - - l 1 - - 1 

IT.A.ITUBA 3 - - 3 2 - 3 5 5 3 - 8 10 11 1 22 

.. 
TOTAL 99 156 20 275 150 268 39 457 275 722 32 1029 425 . 966 8 1399 

..•. 

FONTE: QUESTION.ÃRIO DAS INFORMAÇOES BÃSICAS MUNICIP.AIS - IBGE 

l 
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1.J Tendências 

A implantação da malha rodoviária na Amazônia, 

considera basicamente os seguintes objetivos: 

o necessidade de ocupação da Amazônia; 

o a integração desta ~egião ao Nordeste e Centro-Sul do País; 

o criar condições para o escoamento das riquezas existentes, não 

exploradas; 

o abrir perspectivas para a Região absorver mão-de-obra cxceden- 

te de outras áreas do País; 

o estabelecer conexão entre rodovias e hidrovias. 

A Região dos Vales do Xingú/Tapajós, como não p~ 
~ 

deria deixar de ser, beneficiou-se bastante da política rodoviá- 

ria nacional, que deverá ser complementada pelo Plano Rodoviá- 

rio Estadual, a t'ravés das estradas estaduais e vicinais. 

Pode-se imaginar na Região estudada, que com a 

implantação da malha rodoviária, a finalidade desta modalidade 

de transporte, será de estabelecer conexão entre as zonas de pro 

dução e os terminais fluviais. 

' 
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Deve-se considerar entretanto, que a recente cri 

se mundial de petróleo, poderá alterar sensivelmente a política 

de transportes brasileiros, fazendo com que as priorjdades que 

vinham sendo canalizadas para o transporte rodoviário, sejam o- 

rientadas para o transporte hidroviário e ferroviário, tendo em 

vista as vantagens comparativas entre os custos apresentados pe- 

las diversas modalidades de transportes. 

Custos 

a) Determinaçã~ dos Custos Médios de Transportes 

Os custos de transporte apresentados, são custos operacio- 

nais médios, considerando a operação nos terminais de origem 

e d e s t Lrio., unidades transportadoras em movimento e paradas 

nos terminais e os fatores de carga e eficiência operacio- 

nal, sem levar em consideração a implantação, melhoramento, 

- '- N r conservaçao e manutençao dás vias, as caracteristicas dos 

terminais e a otimização dos custos de transporte em funçio 
{_ 

das cargas a serem transportadas. Os custos foram calculados 

para 1972. Para cada modal~dade, estimou-se custos padr~es, 

baseados em estud~realizad~s pelo GEIPOT, Minist~rio dos 

Transportes e outras fontes. 
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b) Transporte Rodoviário 

Para o cálculo do custo padrão do transporte rodoviário, ad2 

tou-se o caminhão médio (6,3 t) como veículo, por ser o mais 

característico da Região. O fator de carga considerado foi 

de 80% e o fator de eficiência operacional de 80% e o veícu- 

lo percorrendo 10.000 km/mês-. Em função destes parâmetros 

,- adotados, chegou-se ao seguinte custo operacional: 

CTR= 3,77 i T + 0,15806 x T x km 

CTR = CUSTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

T = TONELADA .- 

\ 
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2. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE AÉREO 

As dificuldades de acesso a diversas áreas da 

Região, fizeram durante mui to tempo_, do avião, o único meio de 

transporte capaz de atingÍ-las. Com a implantação da rede rod2 

viária, entretanto o que se observa é que este tipo de transpor 

te, por apresentar custos elevados, teve sua participação dimi- 

nuida, em favor do transporte rodoviário. 

Na Região em estudo, o principal aeroporto é o 

de Santarém, com uma pista pavimentada em concreto asfáltico,de 

1.600 x 45 m, com iluminação. Este aeroporto é atendido por li 

nhas regular1;;s e s0u terminal de pa::;:=,ageiros -tem 500 rn2 de 
, 
a- 

rea, estando situado no perímetro urbano. 

Altamira possui um aeródromo, com uma pista 

de 1.500 x JO m, com tratamento superficial asfáltico. Seu ter 

minal de 
2 , .. , , 

100 m de area, situa-se no perimetro. urbano e e ate~ 

dido por linhas regulares. 

Locaiizando-se no perímetr0 urbano e sendo aten- 

dido por linhas regulares, o aeródromo de Itai tuba, tem uma pi.~ 

ta gramada de 1.500 x JO m. 

Porto de Moz possui um aeródromo, situado no pe- 

rímetro urbano, com uma pista de 900 x JO m, gramada. 

l 
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Os aeródromos de São Félix do XingÚ e Prainha 

possuem pistas de terra, com extensão de 700 e 1.200 m, respec- 

tivamente. 

O aeroporto militar de Cachimbo, tem uma pista 

com 2.000 x 45 m, com piso arenoso. 

O aeroporto militar de Jacaréacanga, tem uma pis 

ta de 2.000 x 40 m, gramada. 

Na Região considerada, o aeroporto de Santarém 

é o único que faz parte da rede principal de aeroportos da Re- 

gião Amazônica, tendo sua movimentação de carga representado 

97% do volume total• 

No tocante ao transporte de passageiros, consid~ 

rando-se que o coeficiente médio de mobilidade (passageiros/ha- 

bitantes), para o transporte aéreo brasileiroJem 1970, foi de 
I 

l:JO (um passageiro para cada trinta habitantes) e comparando-o 

com os coeficientes registrados no Pará (1:18) e nos municípios 

da Região estudada, Santarém (1:6), Itaituba (l:7) e Altamira 

(1:8), verifica-se que a aviação comercial, desempenha papel 

significativo na locomoção das pessoas na Região. 

Os aeroportos de Altamira e Itaituba compõem a 

rede secundária na Região, e são servidos por linhas regulares 

pelas empresas: Cruzeiro do Sul, Varig e Vasp. 
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Os aeroportos de Boa Esperança, Carajás, Cururu, 

Gorotires, Nilo Peçanha, Porto de Mo z , São Félix do Xingú e 

Prainha, compõem o terceiro grupo da ~egião, fazendo parte do 

P.A.N., (Plano Aeroviário Nacional), mas não sendo servidospor 

·linhas regulares. 

2.1. Movimentação Aérea 

O movimento de carga no sistema de transporte aé 

reo da região Norte, é relativamente baixo. Além de baixo,esse 

movimento vem, com algumas exceções, decrescendo significativa-- 

mente nos Últimos anos. Esta ocorrência prende-se às mudanças 

da infraestrutura de transporte, devido a implantação da malha 

rodoviária da Região. Como exemplo desta afirmativa pode-se ob·- 

servar que a diminuição da movimentação de carga no aeroporto 

de Belém, deve-se aos desvios das cargas para o transporte rod9- 
,_ 

viário, pelas estradii que ligam o Estado .ao Centro-Sul (Belém 

BrasÍlia) do País e ao Nordeste (Belém~são Luís). 

Outro fenômeno que vem sendo observado na Re-· 

gião, é que, devido à falta de infraestrutura, deficiências técnj_ 

cas colocam em risco a segurança de vôo, baixa densidade de 

fluxos,em certas áreas,e a maior flexibilidade dos táxis aéreo~ 

tem contribuído para a queda registrada na movimentação do trá- 

fego aéreo, das linhas regulares. 
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Observando a tabela IV constata-se que 

o tráfego de passageiros das empresas de linhas regulares decres 

ceu no período 69/70, de 7%. Em contra-partida as empresas de t~ 

xis aéreos tiveram um incremento de 337%. Esta ocorrência apare- 

ce também nos transportes de carga, registrando-se um crescimen- 

to na movimentação dos táxis aéreos de 823% e uma retração no 

transporte aéreo das linhas regulares de 5%. 

,TABELA IV 

MOVIMENTO DO TRANSPORTE AÉREO NA AMAZÔNIA 

MOVIMENTO DE MOVIMENTO DA EMPRESA 

TAXIS AÉREOS COMERCIAIS MOVIMENTO TOTAL 
P .ARTICULARES 

ANO 

PASSA- CARGA PASSA- CARGA PASSA- CARGA 
GEIROS {t) GEIROS (t) GEIROS (t) 

1969 12.421 71 283.167 10.137 295.588 10.208 

- 

1970 .54.240 6.58 267.353 9 . .529 321.593 10.187 

Fonte: Plano Integrado de Transportes da Amazônia= GEIPOT = 
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·2.2 .• Frota 

A f'rota aérea da Região é. composta na maioria de 

aviões tipo Cessna, quando se refere as empresas de táxis aéreos 

e de. aeronaves tipo: DC-3, Viscount e Electra, compondo a frota 

aérea das empresas comerciais. 

·2. J .• Tendências 

A expansão da malha rodoviária, limitando o trá- 

fego 
, 

aereo, certamente interfirirá na utilização dessa modalidade 

de transporte e que restringirá seu uso, aos casos em que o tempo 

de transporte e o valor das mercadoria-s, o torne recomendável. 

Custos 

O custo padrão 
, 

aereo, foi estimado pelo custo do 

,DC-J, aeronave mais representativa do interior da Região, onde 

se considerou o fator de carga de 60% e a capacidade de transpoE 

te do avião de 8,7 toneladas. 

CTA = 408,43 x T + 2,23250 x T x km 

CTA = CUSTO DE TRANSPORTE A~REO 

T = TO~LADA 
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J. INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 

As hidrovias representam a principal via de cir- 

,. culação de mercadorias da R egiâo, em função da até então defi- 

ciente malha rodoviária e dos elevados custos do transporte 
, 

ae- 

reo e da inexistência de ferrovias. 

A Região estudada apresenta como principais hi- 

drovias, as constituídas pelos Rios XingÚ, Tapajós e Amazonasº 

A bacia hidrográfica do Rio Tapajós possui uma 

área de cerca de 460.200 km2, toda localizada em território bra- 

sileiro, da qual 2% situa-se no Amazonas, 38% no Pará e os res- 

tantes 60% em Mato Grossoº 

A Bacia do Tapajós apresenta dois trechos distin 

tos quanto à sua navegabilidade. No primeiro que vai de Santarém 

até Cururu, distando 75 km, admite calados máximos, no 
, 

periodo 

das secas, de abril a dezembro de 2,64 m •. No perfodo de cheias o 

calado máximo permissível é de 9,90 m compreendendo os meses de 

janeiro a março. O segundo trecho com uma distância de 387 km,si 

tuando-se entre Cururu e São Luiz, apresenta as seguintes condi 

çoes quanto aos calados admissíveis: em águas baixas e altas de 

respectivamente 2,JO me 6,60 m. Devendo-se ainda observar que 

o acesso a São Luiz torna-se bastante difícil em qualquer 
, 
epoca 

do ano, em virtude da largura do canal ser de 8 m, assim como, 

da existência de pedras e dos sucessivos rebaixas. 
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Com 63% de sua bacia hidrográfica localizada 

, . . , ., 2 
no Estado do Para, o Rio X1.ngu drena uma area de 531.250 km,- 

Distando de sua foz até Porto de Moz 66 km, o 

Rio XingÚ oferece condições de navegabilidade para embarcações que 

no período das águas baixas apresentem calado até 4,29 me nas 

cheias de 7,26 m. O trecho seguinte com 92 km, compreendendo a 

distância de Porto de Moz a Peri, permite o tráfego nas épocas de 

cheia a embarcações que tenham um calado máximo de 8,58 m, redu- 

zindo-se nas vazantes a 2,64 m. De Peri a Souzel, os calados per- 

mitidos nas águas altas e baixas, são de respectivamente 5,94 m 

e 2,64 m, distando estes pontos cerca de 45 km. Estendendo~se por 

95 km entre Souzel e Belo Monte, o rio oferece condições de trá- 

fego nas cheias,de embarcações com calado até 6,60 me nas estia 

gens 2,JO m. 

A bacia hidrográfica do Rio Amazonas e seus a- 

fluentes drena uma área de 6.200.000 km2, abrangendo territórios 

pertencentes a sete Países; Bolívia lO,J%, Perú 15,3%, Equador 

22%, Colombia 9,1%, Venezuela 0,5%, Guiana 0,2 % e Brasil 62,5%. ' . 

O Amazonas, no trecho Belém/Manaus, com uma ex- 

tensão de l.488 km, permite a navegação de embarcações nas 
, 
aguas 

altas de 10,5 m de calado e nas águas baixas de 9,00 m. o rio 

apresenta uma via exce1ente para a navegação, excetuando-se de- 
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terminados trechos ondese apresenta bastante sinuoso, exigindo 

nestes trechos perícia na condução dos navios maiores. 

J.l ANÁLISE DOS PRINCIPAIS PORTOS DA REGIÃO E CONDI- 

ÇÕES OPERACIONAIS 

Portos da Bacia do Tapajós 

Os Portos de Fordlândia, Pindobal, Santarém e Itaituba 

sãç atualmente os p.ortos utilizados para atracação na Ba- 

eia do Tapajós. Sendo que Santarém e Itaituba, conforme a~ 

pla divulgação na imprensa brasileira, foram recentemente 

inaugurados. 

Porto de Santarém 

tum porto situado na foz do Rio Tap~jós, distando 750 km 

de Manaus e 955 km de Belém, Depois de Belém é o _po~tomais 

próximo dos Estados Unidos. Sua extensão acostável é de 

520 m dos quais J80 m constituem o pier, com profundidade 

de 8 a 9 m. A área do armazém é de 1.500 m2, possuindo aia 

da 10.000 m2 de pátio. O porto será atendido por dois guig 

dastes de pórtico, um de 5 toneladas e outro de 10 tonel~ 

das. Tem capacidade de operar navios de até 18.000 tonela 

das e seu armazém guarda até 1.200 toneladas de carga •. O 

porto conta também com uma subestaç~o abaixadora com cap~- 

cidade de JOO kW. 
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Porto de Itaituba 

Situado em Nova·Itaituba, em frente a Itaituba, às margens 

do Rio Tapajós, este porto dista 359 km de Santarém. Seu 

cais tem 4 patamares, interligados por rampas e com uma ex 

tensão de 195 m. 

O porto destina-se a navegação interior. 

Este porto é dotado de pátios de estocagem, galpão, insta 

lações elétricas e acesso rodoviário. 

Porto de Fordlândia 

É um porto pequeno, de trapiche, não possuindo equipamen- 

tos para movimentação de cargas. Oferece condições de 

acostagem,durante as vazantes e cheias, a embarcações com 

calados de 3,70 me 9,0 m, respectivamente. 

Porto de Pindobal 

No Munic{pio de Belterra, o porto de Pindobal tem um flu- 

tuante em que atracam embarcações com calado até 6,0 m. 

Portos na Bacia do XingÚ 

Excetuando-se o Porto de Altamira, os locais atualmente 

utilizados para atracação de embarcações no Rio Xingu são 

Porto de Moz e VitÓria,que possuem trapiche e Senador 
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José PorfÍrio e são Félix do Xingu, com atracadouros rudimen 

tares. 

O Porto de Altamira, recentemente .inaugurado, situa-se a mar- 

gem esquerda do Rio Xingu, no Pontal. Seu cais tem uma exten- 

são de 170 m, com quatro patamares interligados por rampas, 

estando prevista a sua utilização para a navegação interior. 

Este porto dista 45 km de Altamira na TransamazÔnica. O porto 

tem armazém, galpão, pátio, reservatórios elevados com redes 

d1água, esgoto e energia. 

J.2 FROTA 

Na Região .Amazônica a participação das embarca- 

çoes autopropelidas na composição da frota fluvial é de 74%, sen- 

do o restante distribuído da seguinte forma: 24% para as embarca- 

çÕes sem propulsão e 2%.para embarcações não caracterizadas. 

Na Tabela n2 V, apresenta-se a distribuição 

segundo as localidades-base das Bacias dos Rios Xingue Tapajós, 

em que as embarcações auto propelidas participam em 91,0% e as 

sem propulsão ~m 9%. A distribuição segundo as localidades-base, 

indicam que a Região participa em 4% na distribuição das em bar- 

cações, segundo as localidades-base da Amazônia. 
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TABELA V 

FROTA DE EMBARCAÇÕES 

l DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO AS LOCALIDADES-BASE 

NAS BACIAS DO XINGU/TAPAJÓS 

EMBARCAÇÕES 

LOCALIDADES-BASE PROPRIETÁRIOS AUTO TOTAL 

PROPELIDAS S/PROPULSÃO 

Rio XingÚ 2 3 - 3 

Vitória do XingÚ 2 3 - 3 

Santarém 12 15 2 17 

TOTAL 16 21 2 23 

Fonte: Pesquisa de Campo - Consórcio TRANSPLAN-MASTER 

A capacidade de oferta de tonelada transporta- 

da pelas embarcações que circulam nos munic{pios considerados 

que compõem as Bacias dos Rios Xingue Tapajós, sitúa-se em tor- 

no.de 3.ooo·toneladas. 

Outra caracter!stica da frota de embarca- 

çÕes,que trafegam na Região, é a que diz respeito ao tamanho da 

embarcação e idade das mesmas. 

Quanto ao tamanho verifica-se que 
... 

sao embarca- 

çÕes pequenas, variando seus comprimentos entre 15 e ·65 metros. 

Em relação i idade, observa-se que as embarca- 

çÕes autopropelidas tem urna idade média de 21 anos, enquanto 

que as embarcações sem propulsão tem uma idade média de 8 anos, 

\ 
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sendo que 50% destas embarcações tem menos de 2 anos de uso. 

Convém também observar que nos portos das Bacias 

dos Rios Xingu/TapajÓs, apenas o porto'de Santarém registra uma 

frequência regular de empresas atuando no transporte de cabotagem 

e longo curso. 

J.J, T~ND:tNCIAS 

A simplesanálise da malha viária apresenta si- 

nais evidentes do estabelecimento da conexão entre o transporte 

hidroviário e rodoviário• que ~a Região das Bacias dos Rios Xin- 

gu e Tapajós, o traçado da Transamazônica, ligando os terminais 

fluviais em Itai tuba e Al tarni·ra, assim corno a ·:rodovia. Cuiabá-San 

tarém, ligando, ·Santarém a reg{ão Cent~o-Sul.do Pa{s, permite im- 

portantes conexões hidra-rodoviárias. 

Torna-se evidente que se prevê um fluxo de mer- 

cadorias das zonas produtoras potenciais, que deverá ser escoado, 

em sua primeira etapa,1até os terminais fluviais e destes até os 

mercados de destino. beneficiando-se~assim7das vantagens ofereci- 

das pelos menores custos de transportes das hidrovias. A conside 

raçio desta hipótese justifica-~e, através da recente política de 

reaparelhamento e con~trução de portos, que nas Bacias dos Rios 

Xingue Tapajós, são representádas pelos -portos de Sa..~tarém, Itai 

tuba e Altamira • 

..____ -· --------- - ·-------- 
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Entretanto, para que tal objetivo seja atingido é 

necessário que algumas deficiências sejam sanadas, tais como: 

o deficiência de mão-de-obra qualificada; 

o melhor aparelhamento dos estaleiros; 

o elaboração de cartas de navegação dos rios. 

3. 4. CUSTOS 

Os custos médios adotados como padrão para o tran~ 

porte hidroviário foram estabelecidos segundo os seguintes crité- 

rios. 

Estimou-se os custos para as embarcações marÍti- 

mas e fluviais adotando-se um fator de carga e eficiência opera- 

ci.onal de 50%. Os custos foram estimados adotando-se uma média 

ponderada, em função das embarcações características da Região. 

Assim é que para os transportes marítimos as embarcações conside- 

radas foram as seguintes: 1.550, 6.330 e 12.000 TDW, distribuindo 

a sua participação em 50%e JO% e 20% respectivamente, segundo as 

fontes consultadas. Observando-se todos estes critérios estimou 

-se os seguintes custoso 

CTHM = 45,95 x T + 0,01666 x T x km 

CTID1= CUSTO DE TRANSPORTE HIDROVI.ÃRIO MAR1TIMO 

T= TONELADA 



Para o transporte f'Luv í.a L, adotou-se as mesmas 

considerações e, como embarcações-tipo, os barcos de 1.000 e 

50 TDW, participando cada um com 20 e 80% do transporte fluvial 

da Região. Chegou-se ao seguinte custo médio: 

21,63 X T + q,05314 

CTHF = CUSTO DE TRANSPORTE HIDROVI1RIO FLUVIAL 

= X T X km 

T == TONELADA 
4. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Tendo em vista a pouca representatividade desta 

modalidade de transporte na Amazônia e sua total inexistência nas 

Bacias em estudo, esta parte do trabalho teve apenas a finalidade 

de estimar os custos teóricos do transporte ferroviário, tendo e~ 

mo objetivo compará-lo com as modalidades de transporte, paraque 

se pudesse observar as vantagens e/ou desvantagens oferecidas. 

Achou-se de Ln t ez-e s s e para o diag.nóstico, abordagem 

deste tipo de transporte, em função da recente política nacional; 

de dinamização da rede ferroviária, do aproveitamento dos recur- 

sos hídricos visando linhas eletrificadas, e dos recursos mine- 

rais a serem explorados, ,que normalmente se adequam ao transporte 

ferroviário {vide exemplo de Carajás). 

\ 
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4. 2- CUSTO 

No cálculo do custo padrão ferroviário adotou-se 

uma composição com capacidade Útil de. carga de 980 t e um fator 

de carga e eficiência operacional de 50%. Em virtude do_ ,. 
para- 

metro adotado, estimou-se os custos ferroviários em: 

CTF = 0,51 x T + 0,05092 x T x km 

CUSTO DE TRANSPORTE FERROVI1RJ:O 

T = TONELADA 
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5. INFRAESTRUTURA DE ENERGIA 

A fonte de suprimento de energia elétrica para 

os municípios das Bacias dos Rios Xingue Tapajós é constituída 

inicialmente por usinas termoelé~ricas, como ali&s se v~rifica 

também em todo o Estado do Pará. 

As usinas termoelétricas dividem-se em 2 grupos: 

as grandes e médias, consumindo Óleos pesados e as pequenas cen- 

trais do interior que utilizam Óleo diesel. 

Pela tabela n2 VI, observa-se que no período 

de 1962/71, as sedes municipais de Santarém, Altamira, Prainha e 

Porto de Moz tiveram um crescimento nas ligações elétricas de 

respectivamente 11,8%; 8,5%; 12,3% e 5,6% a.a.; em Itaituba, no 

mesmo período, não houve alteração. Os municípios de Senador Jo- 

sé PorfÍrio e Aveiro cresceram no período l966/71 de respectiva- 

mente 36,0% e 9,0% a.a. Em relação ao município de são Félix do 

Xingu, o que se observa, é que no período 66/7l, registra-se um 

decréscimo de ll,0% a.a., Estes dados indicam, que,nos períodos 

considerados, excetuando-se são Félix do Xingu, os municípios das 

Bacias tiveram um crescimento significativo, no atendimento de 

energia para suas populações. 



i 
1 
1 

-127- 

TABELA VI 

PRJ]!CIP..US ASPiGTOS DA SITlT!,Ç~O DA DISTP..IETJIÇ!O DE E::ERGIA. EltTRICA la RmilO 

1962 ~')66 1970 1971 

l-rv1!ICÍPIOS 

:;: rr III IY I r r III Ili I II III IV I II III IV 

13:J- , ,.,.., 
SAf·íT Aiill1 - 1251 - - - 1409 220 60 - 2621 60 1582 3427 ~ 60 

220 2:::0 

. 
SÃO IT.LE 
DO rnrGt - - - - - 50 220 60 - 26 220 60 20 30 220 60 

I 

ITAITUil.A. 120 115 220 ~ 160 ~ 7 156 120 ~ z - - - - 60 - . 1,20 60 1~0 Go 
J 1 

.A"lilRO 11 220 % 43 220 7 . 84 51 220 s- - - .:. - - - . ºº 60 ºº 1 
1 

s~rANR JOSt 
POR?!RIO - - - - - 28 - - - - - - 30 43 120 60 

A.L'i' .!J·lIRA - 210 120 60 - 317 120 60 - 313 120 60 130 438 120 60 

l 
FRAI!IB..\ - 65 · 110 60 - 250 110 60 - 179 110 60 561 185 110 60 

PORTO DE MOZ - ~? 110 60 + + + + + 78 110 50 216 85 110 ,o :>- 

T O T A L 1~698 
. 

2170 3425 4379 

fQ;:TE: SONDO'ÊCli!CA 

I - FOCOS DE !Lmm,AÇÃO PmlLICA 

II - LIGAÇO~ EL.:.'7ru:CAS (TO~AL DE CONS'CXIDORF.S) 

III - VOLTAGE:~ o:::: E-:ülG!A D!STRIEU1DA (RESID~!CLU,) 

IV - FREQ®ICIA ( CICLOS/.SEGIDIDO) 

+ - F.ALTGU DIFOR."..AÇÃO 
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O total da capacidade instalada nos ' r • mun1c1pios 

que compõem a_Região em estudo, em 01.08.73, era de 10.822 kW, 

representando 8,4% da capacidade energética instalada no Estado 

do Pará, que é da ordem de 129.328,8 kW. 

A tabela VI:I, .apresenta a capacidade insta!~ 
, 

da para os municípios que compõem as Bacias dos Rios XingÚ e Ta 

pajÓs, assim como a capacidade total instalada no Estado do Pará 

em 1973. 

CAPACIDADE INSTALADA EM 01 ~.08. 73 

MUNICÍPIOS CAPACIDADE (kW) 

Santarém 7.000,0 

são Félix do XingÚ 26,0 

Itaituba 1.400,0 

Aveiro 176,0 

Senador José PorfÍrio 12,0 

Altamira 2.100,0 

Prainha 84,0 

Porto de Moz 24,o 

Região do XingÚ/TapajÓs 10.822,0 

Estado do Pará 129.328,8 

Fonte: Sondotécnica 
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Depreende-se da tabela anterior que os . {' 
mun1c1- 

pios de Santarém, Prainha e Altamira, representam 89% da capacid~ 

de energética instalada nas Bacias, sendo servidos pela CE~PA, 

enquanto que a energia que abastece São Félix do Xingu, Itaitu- 

ba, Aveiro, Sen. José PorfÍrio e Porto de Moz é fornecida pelas 

prefeituras locais. o fornecimento de energia nestas sedes muni- 

cipais é bastante irregular. 

Atualmente, duas centrais hidroelétricas estão 

sendo implantadas na região.Amazônica; as centrais de Curuá-Una 

e Coaracy Nunes. 

A central de Curuá-Una, localizada na Região em 

est~do, terá como finalidade o abastecimento de Santarém. Esta 

hidroelétrica será implantada em duas fases, tendo em cada fase 

uma capacidade de geração de energia da ordem de 20 MW. Esta hi- 

droelétrica não deverá entrar em funcionamento, em sua primeira 

fase, antes de 1975. 

5.1 CUSTOS 

Ao analisar os efeitos comparativos dos custosde 

produção de energia gerados pelas centrais térmicas e as hidra- 

elétricas, verifica-se que na fase de construção, as termoelé- 

tricas apresentam custos por kW de potência instalada de 4 a 8 

vezes menores, que os necessários à construçã~ das centrais hi- 

droelétricas variando evidentemente estes números em função do 

potencial e da taxa de juros. 



Deve-se r-e s sa Lt az- ainda que, atualmente, a Região 

apresenta desvantagens comparativas nos c~stos de implantação das 

hidroelétricas com relação a ~utras regiões do P~is, como é oca- 

so de Curuá-Una, em que o custo do kW instalado situa-se em torno 

de US$ 750, enquanto na região Sudeste é da ordem de US$ 300. 

No que se refere aos custos de manutenção 

deve-se, entretanto, observar que as termoelétricas apresen 

tam-. custos significati~amente mais elevados. Principalmente(!) 

devido à escassez de peças de reposição, falta de pessoal especi~ 

1izado e a idade elevada que atingem os equipamentos. 

Quanto aos custos operacionais, observa-se que os 

custos das termo_elétricas, sempre se apresentaram mais elevados • 

A elevação nos preços do combustível em futuro bastante próximo, 

.limitar, sensivelmente o uso de ~nergia termica. 

.5. 2 TENDtNCIAS 

.-- 

Es~udos preliminares, presumiram para as 'Bacias 

dos Rios Tapajós e Xingu, um potencial energético, de respectiva- 

mente 16.000 MW e 18.000 MW. 

,-- 

(1) nas termoelétricas das pequenas centrais do interior. 
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O aproveitamento deste potencial hídrico cria a.1- 

ternativas na ~egião para estabelecer uma política energética, em 

que as fontes geradoras de energia pcde:'ão ser térmica; e/ou hi- 

dráulicas, de acordo com os programas de desenvolvimento a serem 

adotados. 

Considerando os diversos fatores que deverão est~ 

belecer as prioridades dos sistemas energéticos, a serem adota- 

dos, apresenta-se resumidamente a seguir, os aspectos favoráveis e 

desfavoráveis de cada sistema. · 

f 
1 

; 
l 

- ,, 
- ! 
-- ,, ,.' 

~ 
~I 

1 ,__. 
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ASPECTOS FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS, APRESENTADOS 

NA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA TÉRMICA E HIDRÁULICA 

ENERGIA TÉRMICA ENERGIA HIDRÁULICA 

ASPECTOS 
FAVORÁVEIS 

ASPECTOS 
DESFAVORÁVEIS 

ASPECTOS 
FAVORÁVEIS 

ASPECTOS 
DESFAVORÁVEIS 

- baixo custo dei- as pequenas 
implantação centrais com 

- período curto 
de implantação 
das Centrais 
(2 anos) 

- a manutenção 
das grandes 
CEJntrais não 
apresentar mai 
ores problemas 

- baixa demanda 
favorecendo a 
implantação de 
pequenas cen 
trais 

o envelheci 
mento de suas 
maquinárias, 
apresentam 
problemas de 
manutenção, 
tornando-as 
dispendiosas. 

- a elevação 
que deverá o 
correr no pr~ 
ço dos combus , - 
tiveis e con- 
sequentemente 
nos custos o 
peracionais 
das centrais 

- a dependência 
que ficam su 
jei·tos os con, - 
sumidores de 
combustíveis 
:fósseis 

- aproveitamento, 
do potencial 
hídrico 

- possibilidades 
de impla~tação 
de mini-cen 
trais, para os 
mercados res 
tritos 

- possibilida4es 
de implantação 
de centrais de 
porte, para a 
tender proje 
tos específi 
cos 

- ação não polui 
dora das cen- 
trais 

aprc,,:veitamcnto 
das estradas pa 
ra implantação 
das linhas· de, 
transmissão 

elevado custo 
d'.: implanta. 
çao 

- período longo 
de implanta. 
ção das cen 
trais ·(6 a 
nos) 

- baixa deman 
da 

- possibiÍida.,. 
desde loca 
lização das 
centrais, 
longe dos 
centros con 
sumidores, em 
virtude das 
condições hidra 
gráficas 1 



r 

A elevação dos custos operacionais das centrais 

termoelétricas (em função dos preços do petróleo); a política ia- 

nergética a ser adotada no País, estimulando a implantação de h:i- 

droelétricas; e as perspectivas de desenvolvimento da Região, au-. 

mentando o consumo de energia,viabilizam o aproveitamento dos re- 

cursos hídricos das Bacias do Xingu/TapajÓs, a médio e longo pra- 

zos. 

,-- 
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6. INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES 

Antes de 1966 e da implantação do atual sistema 

de telecomunicações, cada Estado e cada Cidade estavam ilhadas, 

ocasionando um isol.amento prejudicial ao desenvolvimento do 

País e a necessária integração nacional. A Amazônia em virtude 

de sua localização e de seu estágio de desenvolvimento até 1968, 

quando da criação do GETAM, apresentava o mais deficiente siste- 

ma de comunicação do País. 

O Plano Nacional de Telecomunicações possibil:L- 

tou a formulação do Sistema de Telecomunicações na Amazônia, com 

uma rede de 9.400 km de extensão e mais, 5.100 km de microondas 

em tropodifusão, cruzando as regiões Centro-Oeste e Amazônica e 

20 estações de tropodifusão na floresta Amazônica, utilizando e s 

te sistema 120 canais, permitindo a transmissão de sinais usuais 

de telefonia, telegrafia e telex. 

6.1 SERVIÇOS TELEFÔNICOS 

. Em 1968 o número de telefones na região AmazÔni.- 

ca e no Estado do Pará situava-se acima da média nacional em 

29,5% e 24,0% respectivamente. 

O município de Santarém, sendo o único município 

da região dos Vales do XingÚ e Tapajós que possui uma rede de te 

lefonia urbana, apresentava um déficit de J6,2% em relação 
.. .. 
a me- 

dia nacional de 100 habitantes por telefone, (Tabela VIII). 

i- 
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TABELA VIII 

COMUNICAÇÕES: 100 HABITANTES POR ASSINANTE DE TELEFONE 

l 9 6 8 . 

DJ1SFICIT ou 
POPULAÇÃO ASSINANTE DE HAB •. P/ASSINANTE SUPERAVIT 

REGIÃO - 
URBANA TELEFONE TELEFONE HAB. P/ ASSINAN 

TE TELEFONE 

AMAZONIA 1.338.015 18.967 70,5 + 29, 5 · 

PARÁ 867.637 ll.418 76,0 + 24,o 

SANTAIIBM 54.498 400 136,2 - 36,2 

FONTE: SONDOTÉCNICA 

A COTELPA opera atualmente através de serviços 

interurbanos e urbanos. Dos 83 municípios paraenses, 37 já - sao 

dotados de serviços interurbanos, 14 possueru serviços de telefo- 

nia urbana, destes, 3 são servidos por equipamento automático: 

Santarém, Óbidos e Belém. 

Na-Região em estudo, Santarém é o único . , 
mun1c1- 

pio que possui serviços de telefonia urbana com 401 aparelhos ins 

talados em 1971. Santarém dispõe também de um sistema Manocanal 

ligando-a às cidades de Óbidos, Alenquer e Monte Alegre. 

Os municípios de Itaituba e Altamira possuem pos 

tos telefônicos onde se efetuam ligações interurbanas. 
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Os serviços telefônicos, na Região estudada, ~ 

presentam o município de Santarém ligado a Belém através de 10 

canais e a Manaus por 2 canais. 

O funcionamento do serviço telefônico apresen·ta 

um tempo médio de demora na efetuação das ligações, de até tr,3s 

horas, conforme demostra a Tabela IX. 

TABELA IX 
TEMPO DE DEMORA DAS LIGAÇÕES NA REGIÃO 

. 
DE PARA DEMORA 

BEL~M . 
ALENQUER 

SANTARÊM ' ATÉ 3 HORAS 
Ó BIDOS 

MONTE ALEGRE 

. 
BELJ!M 

SANTA.ID;M 
ALTAMIRA ATÉ 3 HORAS 

ABAETETUBA 

CASTANHAL 

FONTE: Pesquisa das Atividades Princip&is dos Municípios 
da Região Norte - Sudam - 1970 

6.2 SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

O Estado do Pará, em outubro de 1971 contava com 

65 agências da Empresa Brasileira de Correios e Telétrafos, sendo 10 

ag~ncias postais (prestam serviços de expedição e recebimento de 
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correspondência}, 37 agências postais telegráficas (além dos 

serviços postais de expedição e recebimento de correspondência 

mantém s~u próprio serviço telegráfico). 16 agências postais rá 

dio telegráficas (prestam serviços de expedição e recebimento 

de correspondência, dispõem de serviços telegráficos através das 

estações de rádio receptor e transmissor próprios) e 2 postos 

telefônicos (serviços de chamadas telefônicas ligando o distri- 

to com a sede da cidade onde se localizam) O recebimento das 

correspondências através do correio e do telégrafo, na Região, 

apresentam-se conforme a Tabela X. 

TABELA X 

TEMPO MÉDIO DE DEMORA NO RECEBIMENTO DE CORRES 

PONDtNCIA ATRAVÉS DO CORREIO E DO TELÉGRAFO 

DE PARA TEMPO 

TELÉGRAFO 

SANTARÉM Belém, S.Paulo, Parintin~Itacoatiara Até 1 semana 

ITAITUBA Belém, Santarém, Manaus, Fortaleza Até 1 semana 

PRAINHA Belém, Santarém Até 1 semana 

ALTAMIRA Belém, Santarém, Fortaleza, s.Paulo Até 1 semana 

CORREIOS 

SANTARtM Belém, S.Paulo, Manaus, Rio Até l semana 

ITAITUBA Belém, Santarém, Manaus, Fortaleza Até 1 semana 

PRAINHA Belém, Óbidos Mais de JO d í.a s 

ALTAMIRA Belém, Santarém, S.Paulo, Fortaleza De l semana a 
15 dias 

Fonte: Pesquisa das Atividades Principais dos Munic{pios da 
Região Norte - SUDAM - 1970 
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RÁDIO 

Na Região em estudo, Santarém é o único municÍ- 

pio que tem estação de rádio: a Rádio Emissora de Educação Ru , 
! 

' 

ral de Santarém, operando em ondas médias e tropicais e a Rádio 

Clube de Santarém, que opera em ondas médias. 

A listagem a seguir apresenta as emissoras mais 

ouvidas nos municípios da Região em 1970: 

EMISSORAS DE RÁDIO MAIS OUVIDAS NOS MUNICÍPIOS - 1970 

LOCALIZAÇÃO 
MICRO-REGIÕES 

SANTARiM 

PRAINHA 

PORTO DE MOZ 

ITAITUBA 

•..•. :-'7'"' 
' -. 

EMISSORAS MUNIC:f:PIO 
UNID. FED. 

Educadora Santarém PA 
Clube de Santarém Santarém PA 
Globo Rio de Janeiro GB 
Rio Mar Manaus AM 
Clube do Pará Belém PA 

Clube do Pará Belém PA 
Educadora Santarém PA 
'Rio Mar Manaus AM 
Tupi Rio de Janeiro GB 
Globo Rio de Janeiro GB 

Clube do Pará Belém PA 
Rio Mar Manaus AM. 
Marajoara Belém PA 

Clube do Pará Belém PA 
Litoral Belém PA 
Marajoara Belém PA 
Educadora Santarém PA 
Globo Rio de Janeiro GB 
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Globo Rio da -'Janeiro GB 
Nacional Rio de Janeiro GB 

AVEIRO Clube do Pará Belém PA 
Rio Mar Manaus AM 
Educadora Santarém PA 
Tupi _ são Paulo SP 

Clube do Pará Belém PA 
r- Rio Mar Manaus AM 

ALTAMIRA Globo Rio de Janeiro GB 
Tupi Rio de Janeiro GB 
Marajoara Belém PA 
Liberal Belém PA 

S.FELIX Clube do Pará Belém PA 

DO Rio Mar Manaus AM 
Brasil Central Goiânia GO 

XINGU Timbiras São Luiz MA 

SENADOR 
; 

Belém PA Clube do Para 
Jost Rio Mar Manaus AM 
PORF1RIO Globo Rio de Janeiro GB 

6.4 TEND:~NCIAS 

Torna-se vital, para o desenvolvimento da Região, 

um aprimoramento em seu sistema de comunicações, que encontra sj 

riosobstáculos nos limitados recursos financeiros, na tecnolo-· 

gia altamente especializada e pessoal qualificado. 

Outrossim, deve-se observar que a tendência do 

setor deverá estar intimamente ligada à política nacional de t~ 

1ecomunicaçÕes. A par disto, pode-se admitir uma melhoria no sis -· 
tema, através da implantação e ampliação de redes urbanas de te- 

lefonia,assim corno a evolução dos troncos via rádio em ondas 

~/- 
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curtas(HF, SSB) para UHF multicanal. Sem considerar a alternat_i 

va de utilização de canais através de um satélite doméstico. 
,- 

r=. 
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