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PARTE 1 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
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INTRODUÇlO ·- 
A Parte Ido presente relatório visa proporcionar 

informações relativas à situação atual de desenvolvimento social e 

econômico na região dos vales dos rios Xingue Tapajós, tal como 

encontrada pela Consultora, e que representa o "estado inicial11 do 

sistema cujo desenvolvimento integrado se pretende promover. 

·- 
A exposição divide-se em quatro capítulos: 

I/l - Caracterização da Economia Regional ...••. 

I/2 - Infra~Estrutura Econômica 

·- I/3 Infra~Estrutura de Serviços Sociais 

I/4 - Organização Social da Região 

A ca±acterização da economia regional aborda sepa- 

radamente o setor primário, o secundário e o terciário, desmem- 

brando-os em subsetores, quando necessário. 

A infra-estrutura econômica é tratada segundo os 

t~picos específicos de transportes, energia, comunicaç~es1 recur- 

sos humanos, hierarquia urbana, e saneamento básico. 

A infra-estrutura de serviços sociais é enfocada 
···"*" 

através de estudos dos sistemas de saúde e educacional, e dos as- 

pectos de educação e saúde nos projetos de colonização. 
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A organização social da região é apresentada atra- 

vés de estudos sobre a situação demográfica, a estrutura e a fun- 

ção da patronagem, a colonização na TransamazÔnica e na Cuiabá-San 

, , • ,..., ' ru • •• 
tarem, os indios em relaçao as frentes de expansao, os movimentos mi 

gratÓrios, a crise na economia da juta, e o avanço da pecuária. 

No que tange aos estudos na área social, valeres- 

saltar um aspecto relevante da metodologia adotada, qual seja o em 

prego de um tratamento antropológico em determinadas fases do tra- 

balho, o que é feito pela primeira vez no Brasil9por uma empresa 

de Consultoria9em planejamento do gênero. 
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l. SETOR PRIMÁRIO - 

·- 

- 
·- 
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l.l ESTRUTURA 

l.l.l Evolução 

A agregação dos dados sobre o valor da produção de 

cada subsetor da atividade primária na Área de Estud~para o perÍo 

do 1968/73 (tabela l.l~ permite avaliar as modificaç;es ocorridas - na estrutura do setor· primário no período que vai do ano imediata- 

mente anterior aos anos seguintes à abertura da TransamazÔnica 

(1970/73). 

A tendência mais clara que se observa no período é 

a de expansão da importância relativa das atividades agropecuárias 

em detrimento das extrativas, como indica a tabela 1.2. 

Pelos dados sobre a estrutura da atividade extrati 

va (tabela 1.3) observa-se, ainda, que os subsetores animal e veg~ 

tal vão cedendo lugar ao extrativismo mineral. 

1.1.2 Indicadores Setoriais 

Para efeito de zoneamento econômico da Área de Es- 

tudo, foram estabelecidos dois indicadores setoriais: Índices de 

quantum, tomados como indicadores das tendências atuais de evolu- 

ção do setor primário, e coeficientes locacionais, que forne 

cem o grau de especialização relativa de cada município. - 
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TABELA 1.1 

- SETOR PRIMÁRIO - 

VALOR DA PRODUÇÃO - l968/7J - 
(Cr$ 1.000 a preços constantes de set/74) 

SUBSETOR 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Agricul- 
tura 17.711,0 18.006,0 24.208,9 27.903,6 43.754,9 39.552,4 

Pecuária ND ND 8.838,3 12.121,2 16.198,0 4J.470,4 

Extra ti- 
vismo 14.095,3 97.563,6 21.432,5 18.474,2 26.6Ln,4 JO. 8 58, 4- 

- Animal 3.099,3 5. l~ 38, 6 5.013,2 764,3 503,7 374,4 

- Vegetal· 7.471,0 86.242,0 9.090,5 8.066,1 8.938,5 4.111,4 

- Mineral 3.525,0 5.883,0 7.328,8 9.643,8 17.199,2 26.372,6 

T O T A L ND ND 54.479,7 58.499,0 86.594,3 113.881,2 - 
FONTE: Sondotécnica 

- 
TABELA l.2 

- SETOR PRIMP..RIO - 

PAR.TICIPAÇÃO RELATIVA NO VALOR DA PRODUÇÃO - 1970/73 

S U B S E T O R 1970 1971 1972 1973 

Agropecuária 60,6 68,4 69,2 72,9 
- Atividades Agrícolas 44,4 47,7 50,5 J4,7 
- Atividades Pecuárias 16,2 20,7 18,7 38,2 
Extrativismo 39,4 Jl,6 J0,8 27,1 

TOTAL 100 100 100 100 

(%) 

FONTE: Sondotécnica 

-- 
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TABELA 1.3 

- EXTRATIVISMO - 

EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA POR SUBSETOR - 1970/73 

SUBSETOR 1970_ 1971 1972 1973 

Animal 23,4 4,1 2,0 1,2 

Mineral 34,2 52,2 64,5 85,5 

Vegetal 42,4 43,7 33,5 13, 3 

E X T R A T I V I S M O 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Sondotécnica 
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Os {ndices de quantum foram calculados a partir 

dos dados sobre o volume de produção; os coeficientes locacionais, 

através da fórmula: 

V .. 
lJ 

QL .. lJ 

V. 
ia = 

Onde: 

QL .. = coeficiente locacional do subsetor ido muniçÍpio j 
-1J - 

V .. = valor da produção do subsetor i no munic{pio .J.. 
lJ - 

V. = valor da produção do subsetor i na Área de Estudo ia . 

= valor da produção primária no municfpio j 

= valor da produção primária na Área de Estudo 

Quando: 

QL .. = l, significa que o município j é tão especializado 
1J 

no subsetor~ quanto a Área de Estudo; 

QL .. <l, significa que o munic{pio i é menos especializa J..J ~ - 
do no subsetor ido que a Área.de Estudo; 

QLij ;>1, significa que o município j é mai~ especializa 

do no subsetor ido que a Área de Estudo. 



Os Índices de quantum da produção, a preços cons- 

tantes, década subsetor da atividade primária são apresentados na 

tabela l.4. 

O grau de especialização relativa de cada municÍ- 

pio da Área de Estudo em atividades agrícolas, pecuárias e extra- 

tivas, pode ser apreciado através dos coeficientes locacionais des 

ses subsetores da atividade primária, indicados na tabela 1.5. 

Em média, no período 1970/73, os municípios de Al- 

- tamira e Santarém mostraram-se relativamente mais especializados 

em atividades agri.colas; Porto de Moz,·Aveiro e Prainha, em ativi- - dades pecuárias; e São Félix do Xingu, Senador José PorfÍrio e 

Itaituba, em atividades extrativas, o Último em extrativismo mine- - 
ral. 

- 
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- 
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TABELA l.4 

- SETOR PRIMÁRIO - 

ÍNDICES DE QUANTUM - l970/73 

- 

-· 

EXTRATIVISMO 
ANO AGRICULTURA PECUÁRIA 

ANIMAL VEGETAL MINERAL MÉDIA 

l970 lOO 100 100 100 100 lOO 

l97l l55 137 15 89 lJl 86 

1972 l81 l8J 10 98 235 124 

l97J 163 492 7 45 360 14l~ 

- 
FONTE: Sondotécnica 

- 

- 

- 
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TABELA 1.5 

- SETOR PRIMÁRIO - 
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1.2 AGRICULTURA E PECUÁRIA 

·- A análise do setor agropecuário da Área de Estudo 

foi dividida em duas partes. A primeira trata da evolução e da si- 

tuação atual das atividades agropecuárias quanto aos seus aspectos 

quantitativos, e baseia-se no estudo dos dados estatísticos dispo- 

r . rm.v e a.e , 

A segunda refere-se aos aspectos qualitativos do 

·setoT em Santarém, Altamira e Itaituba, principais munióÍpios da 

Ár~a de Estudo no que se refere a atividades agropecuárias, e nas 

áreas de colonização do INCRA 

A análise qualitativa baseou-se em pesqui5as de 

campo realizadas em novembro de 1.974, com o objetivo de caracteri- 

zar o estágio atual de desenvolvimento do setor, sobretudo no que 

se refere· ·às técnicas de produção, {ndices tecnológicos das prin- 

cipais culturas, caracter{sticas dos rebanhos e técnicas de mane- 

jo, bem como a situação prevalecente no que se refere aos proces- 

sos de comercialização. 

- 

- 
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1.2.l Aspectos Quantitativos 

1.2.1.1 Agricultura 

(Tabelas A-la A-45) (*) 

A principal dificuldade para a análise quantitati- 

va da situação atual e da evolução da agricultura na Área de Estu 

do refere-se à deficiência dos dados estatísticos e às divergên- 

cias, em alguns casos notáveis, entre as diferentes fontes estatís 

ticas consultadas. 

Assim, por serem coerentes com as informações obti 

das sobre as Últimas safras agrícolas durante as pesquisas de cam- 

/ , , 
po, foram adotados somente o5 dados do DEE Para, para o periodo 

1968/72, e os do IBGE, para 1973. -- 
e EVOLUÇÃO 

A tabela 1.6 apresenta a evolução do valor da pro- 

dução agrícola da Área de Estudo no período 1968/73. Os valores 

correspondem à soma dos dados de produção de 10 culturas pratica- 

das na área, a saber: feijão, juta, mandioca, arroz e milho (as 

principais), e fumo, cacau, pimenta-do-reino, malva e cana-de-açú- 

car (consideradas como culturas promissoras). 

(*) As tabelas de prefixo "A", citadas entre parênteses sob os tí 
tulos das secções, encontram-se no volume de Anexos. 
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TABELA l.6 

- AGRICULTURA - 

VALOR DA PRODUÇÃO - 1968/73 

(Cr$ 1.000 a preços constantes de set/74) 

MUNICÍPIO 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

BACIA DO XINGU 1.365,0 1.327,3 2.688,0 4.527,0 9.447,7 6.607,6 

Porto de Moz 337,8 47, l~ 310,3 1.7L~l~,O 561,0 220,0 

Se n , José Porf'irio 171,0 126,0 162,0 183,0 531,0 Jll,O 

Altamira 836,2 934,9 2.159,7 2.558,0 8.273,7 5.952,6 
São Félix do Xingu 20,0 19,0 56,0 42,0 82, O 124,o 

BACIA DO TAPAJÓS 16.022,7 16.209,2 20.840,l 22.807,3 33.614,J 31.688,1 

Santarém 15.5L~5,1 15.563,2 19.687,3 22.099,5 32.805,8 30.366,6 

Aveiro 228,7 360,7 769,8 282,0 330,0 522,3 
Itaituba 248,9 285,3 · J8 3, O l~25, 8 478,5 799,2 

Prainha 323,3 l-1-69, 5 680,8 569,3 692,9 1.256,7 

ÁREA DE ESTUDO 17.711,0 1s.006,o 24.208,9 27.903,6 43.754,9 39.552,4 

FONTES: DEE/Pará, IBGE e Sondotécnica 

Dados inflacionados pelo Índice de preços, col. 2, da Conjuntura Econômica 



- Outras culturas, como algodão, amendoim com casca, 

café em coco, frutas cítricas e produtos hortícolas, não foram in- 

cluÍdas, seja porque sua produção é intermitente ou porque seus 

cultivas foram abandonados (como, por exemplo, o algodão herbáceo), 

seja porque seu valor de produção é inferior, na maioria dos ca- 

sos, à unidade adotada, ou ainda porque não são p r o duz Lda s em esca 

la comercial. 

As cinco culturas principais responderam, em 1973, 

por 83% do valor da produção agrícola da Área de Estudo; as c Lric o 

culturas promissoras, ,por ll, 2%. Portanto, as culturas não incluí- 

das responderam apenas por 5,8%. 

Em anos anteriores a 1973, a participação das 10 - 
culturas consideradas foi ainda mais elevada, razão pela qual elas 

foram tomadas para a análise da evolução do valor da produção agrÍ 

cola, cujo crescimento em termos reais, no período 1968/73, reali- 

zou-se à taxa média anual de 17,4%. 

As tabelas 1.7 e 1.8 apresentam, respectivamente, 

as taxas médias anuais de crescimento da produção física e a evol~ 

ção da área cultivada das cinco principais culturas da Área de Es- 

tudo, no período 1968/73. 

- 
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TABELA l.7 

- AGRICULTURA - 

TAXA MÉDIA ANUAL DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO FÍSICA DAS 

PRINCIPAIS CULTURAS - 1968/73 

CULTURA 1968/73 1968/70 1970/71 1971/73 

Arroz 16,3 19,4 12,0 15,5 

Feijão 9,0 9,8 - 4,7 15,6 

Milho 18,1 29,0 0,1 17,1 

Mandioca 18,4 5,5 78,5 8,J 

Juta 13,5 21,0 - 12,1 21,5 

FONTE: Sondotécnica 
,_ 

TABELA 1. 8 
- AGRICULTURA - 

EVOLUÇÃO DA ÁREA DAS PRINCIPAIS CULTURAS - 1968/73 
(ha) 

CULTURA 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Arroz 13.571 13.519 16. 021 11.066 13.734 14.956 

Feijão 2.548 2.498 J.084 1.779 2.663 2.319 
Milho J.086 4.258 s.156 3.574 6.564 4.816 
Mandioca J.202 2.557 J.565 10.325 10.788 12.491 
Juta 2.761 3.221 4.037 4.225 4.510 5.192 

T O T A L 25.168 26.053 Jl.863 30.969 38.259 39.774 

FONTE: Sondotécnica 



17 
• EXPORTAÇÃO 

De acordo com os dados da Sunamam, a juta exportada 

pela Área de Estudo no per{odo 1968/73 destinou-se principalmente 

aos portos do Rio de Janeiro, de Santos e do Recife, tendo como orá, 

gemo porto de Santarém. Em 1969 registraram-se exportações para Bu 

enos Aires. 

As exportaç~es de feijio, arroz, milho e mandioca 

destinaram-se principalmente ao porto de Belém, tendo ocorrido ex- 

portaçÕes dos três Últimos também para o porto de Manaus, sobretudo 

após 1971, e, em pequenas quantidades, para os portos de Tabatinga, 

Benjamim Constante Porto Velho1 em 1969. 

o INDICADORES SETORIAIS 

De acordo com a metodologia adotada, são apresent2; 

dos na tabela 1.9 os Índices de quantum representativos das tendê~ 

cias de evolução das 10 culturas selecionadas para a análise da a- 

tividade agrícola. 

A tQbela 1.10 apresenta os coeficientes locacio- 

nais médios relativos ao grau de especialização das bacias do Tap~ 

jÓs e do Xingu, e de cada município da Área de Estudoº 

- 



- 

18 

TABELA 1. 9 

- AGRICULTURA 

ÍNDICES DE QUANTUM - 1968/73 

- 

/ 

.. CULTURA 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

- 
Arroz lQO 122 ll~J l 160 192 213 

Feijão 100 98 121 115 171 15l1 

Milho 100 138 167 167 236 230 

Mandioca .100 80 111 199 207 233 . 
Ju-f::a 100 117 146 128 J8 188 

Malva 100 95 122 50 366 421 

Fumo 100 109 125 . 561 609 671 
Pimenta-do-Reino 100 149 181 lJO 314 244 
Cana-de-Açúcar 100 99 101 100 83 10.5 

Cacau 100 133 186 212 918 113 

- 

FONTE: Sondotécnica 

- 
- 
- 
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TABELA 1.10 

- AGRICULTURA - 

COEFICIENTES LOCACIONAIS ~fDIOS - 1970/73 

' '• 

- 1 

PDIB:i\1TA- CA.!,A-DE- . 
MUNICÍPIO .A...r.moz MA.t'\1DIOCA MTI,HO FEIJÃO JUI'A :MALVA F1)MO 

:00- REIKO AÇÚCJ\R CACAU 

BACJ:J\ DO XINGU 1,72 o,64 
1 

2,15 l J,18 0,11 - O,J9 J,28 O,Jl 1 0,04 .. 
Po r t o de ;,..roz 0,09 J' 2l1- 0,85 0,50 0,99 - o,87 - - o 11!.i 

1 
.• 's.;. . 

Se~. Jcsó I';orfÍrio 0,97 2,09 1,91 l~, 62 - - - - - - 
. ..\1 t arrií.r-a 2,01 0,07 2, l~9 J, 74 - - O, l~2 . 4,lJ 

1 · 0~37 - 
-~ p'1· d x· 1,00 1, L16 J,66 2,81 - - - - - ;:, i..: O ~· e lX O . a.ngu 

' 

D,\CL\ DO T! .. PJ\JÓS · ·· 1 1 

1 ! 0,84 1,07 0,79 o, 5l~ 
1 

1,16 1~10 1,02 0,56 1,17 1,15 .. 
S;tu t ar-órn 0,85 1,01 0,75 º·itl_l,19 2,18 1,06 0,57 1,18 0,70 
Aveiro 0,67 2,37 0,76 1,96 0;73 2,35 - - - ll~, 46 
I".:;:1i tuba 0,73 1, l18 2,.50 2,23 0,5J 2,07 . - - 1,88 . 11. 77 
Pr-a í.nha O, ll~ 1,07 e, Z14 o li-8 

1 
1 62 4 l1-,... l1, l1-2 - - 5,20 ' ' ' .) 

FONTE: S011dotécnica 
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Por bacia, verifica-se que a do Xingu é relativa- 

mente especializada nas culturas de arroz, milho, feijão e pimenta 

do-reino, e a do Tapajós em mandioca, juta, malva, fumo, cana-de- 

, 
açucar e ·cacau. 

Por município, Porto de Moz é relativamente espe- 

cializado em mandioca, Senador José PorfÍrio em mandioca, milho e 

feijão, Altamira em arroz, milho, feijão e pimenta-do-reino, e São 

Félix do Xinguem arroz, milho, mandioca e feijão. 

O município de Santarém apresenta especialização 

relativa ern mandioca, juta, malva, fumo e cana-de-açÚcar1 Aveiro 

em mandioca, milho, feijão, rnalva e cacau, Itaituba em mandioca, 

milho, feijão, malva, cana-de-açúcar e cacau, e Prainha em mandio- 

c a , juta, malva, fumo e cacau. - . 

1.2.l.2 Pecuária 

Também no caso da pecuária foram constatadas di- 

vergências corisideráveis, além de descontinuidade, entre os dados 

estat{sticos das diversas fontes consultadas. 

- Diante disto, optou-se por abandonar o período 

1965/69, procedendo à análise do período 1970/73, utilizando-se os 

dados do IBGE para 1970 e 197 J, e os do DEE/Pará pare. 197 l e 199 2 ,. 

por permitirem a montagem de séries estatísticas razoavelmente coe 

rentes e consistentes em relação às informações obtidas nas pesqui 

sas de campo. 
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o EVOLUÇÃO 

As tabelas 1.11 e l.12 apresentam a evolução do 

efetiv.o e do valor do rebanho bovino na Área de Estudo, a nivel mu 

nicipal, no período 1970/73. As tabel~s l.lJ e l.14 contêm as mes- 

mas inf'orma,;:Ões em relação ao rebanho bubalino. 

Não há estatísticas disponíveis sobre o valor da 

produção animal na Área de Estudo. Entretanto, foram obtidas duas 

informações sobre a taxa de des1rute da•bovinocultura de corte: a 

primeira, a partir do estudo "Pesquisa das Atividades Principais 

dos Municípios da Região Norte11 (SUDAM, 1970), que permite situá- 

la em 9,4%; a segunda, através da8 pesquisas de campo realizadas 

em novembro de 1974, que a situaram em 15,9%. 

- 
Admitindo uma evolução linear no período l97ü/74 

(hipótese coerente com a evolução observada no período 1965/69 e 

estimada através de dados do Ministério da Agricultura), as taxas 

de desfrute da bovinocultura de corte teriam evoluído conforme os 

dados da tabela 1.15. 

- 
-- 



- sondolécnica 

22 
TABELA 1.11 

- REBANHO BOVINO - 

EVOLUÇÃO DO EFETIVO - 1970/73 

(cabeças de gado) 

-- 

:MUNICÍPIO 1970 1971 1972 
1 1973 

l -- 
BACIA DO XI:NGU lh.293 J.8.694 .20.637 15.71G 

•.. --- .•.• -- -- 
Porto de ~lo z 10.380 13.71:o 15.045 11.397 
Sen. Jos~ Por~{rio 550 646 724 604 
Altarnira 3.2h5 4~186 4.72h 3.563 
S,Ji'élix do Xingu 118 122 J.4lt 1:52 

BACIA DO TAPAJÓS ·63.039 54.605 55.361 71. 52]_ 
- 

Santarém . 57. 202 J.i9.780 50.053 64.995 
Aveiro 5,086 J.880 li-. 306 5. Jl~2 
Itaituba 751 945 1.002 1.184 

- 
Prainha 27.540 31.100 JJ.654 30.3!+9 

- 
ÁREA :OE ESTUDO J_Oli-. 872 lOl~. 399 109. 61~ J 117.586 . - - 

FONTES: IBGE - 1970 e 1973, e DEE/Pará - 1971/72 

·- 
,_ 
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TABELA 1.12 

- REBANHO BOVINO - 

EVOLUÇÃO DO VALOR - 1970/73 

(~ 1.000 de set/74) 

MUNICÍPIO 1970 1971 1972 1973 • 
BACIA DO XINGU 11.924,6 17.419,1 22.195,2 28.004,o 

Porto de Moz 8.660,oi 14.018,9 16.180,9 20.308,3 

Sen. José Porf'Írio 458,9 674,6 778,7 1.076,5 
Altamira 2.707,3 4.401,8 5.080,7 6.348,9 
s. Félix do Xingu 98, L~ 134,2 154,9 270,J 

BACIA DO TAPAJÓS 52.593,,4 50.881,0 59.540,8 213.108,2 

Santarém 47.723,6 46.385,0 53.832,0 115.814,6 
Aveiro 4.243,2 3.615,4 4.631,1 95.183,8 

Itaitubá. 626,6 880,6 ]_. 077, 7 2.109,8 

Prainha 22.976,6 28.979,0 36.194,9 54.078,8 

ÁREA DE ESTUDO 87.494,6 97.279,0 117.931,4 295.191,0 

FONTES: I~GE - 1970 e 1973, e DEE/Pará - 1971/72 
Va.l.o.r-e s inflacionados pelo Índice de preços .c o L; 2, da Con 
juntura Econômica 
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TABELA 1.13 

REBANHO BUBALINO 

EVOLUÇÃO DO EFETIVO - 1970/73 

(cabeças de gado) 

1910 '=911- -·r 1 
. 

MUNICÍPIO l9?2 1973 
- 

BACIA DO XIJ\'CU 5.130 .l0,8JO 8.536 6.&69 
- 

forto de Noz 5.100 . 10. 800 8.500 6.439 - . 
Sen.Jos~ Porf{rio 30 30 36" JO 
Altamira - - - - . 
S. F61ix do Xingu - - - - -- 

BACIA DO TAPAJÓS 960 1.000 1.100 1.h34 
. ' - 

. Santarém 850 900 1.000 1.298 
Aveiro 110 100 100 136 
;rtaituba - . - - - - 

1.680Í 
- 

Prainha 1.316 1.650 1.565 

13.~so[ 
- - 

ÁREA DE ESTU:DO 7.406 11.316 9. lf68 

FONTES: IBGE - 1970 e 1973, e DEE/Pará - 1971/72 

f ~ 
i. 
' i 
{ ,. 
r 

~ 
' • 

- 
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TABELA 1.14 

- REBANHO BUBALINO - 

EVOLUÇÃO DO VALOR - 1970/73 

(6 1.000 de set/74) 

~UNICÍPI-~ _ ..... ·--[~-;;-~~- 

BACIA· DO XIXGU .=J 
1972 f l97J 

-·- 
8. OJ.l~, 5 . 7. 117 3, 6 

7.980,7 7.,~38,9 
33,8: JlJ., 7 . .. 

' - 1 - 
i - ' - 

197 J. 

4.523,2 8.919,G 

- 

Porto de Noz 4.496,7 ·3.894,9 
' 

Sen. José Por.fÍrio 2615 2l1, 7 
Altamira - - 
s. F/lix do Xingu 1 - 1 - ----- 

BACIA ~D ~APAJÓS 1 846' l~ 1 823,G 

Santarém· 7 4 9, 11 741,2 

Aveiro _97 ,o 82,l: 

Itaituba 

~ - - 1 . ·--- 
.,Prainha 1.160,3 .. 1.358,9 

6.529,9t---;:1.102,1 ÁREA DE ESTUDO- 

-------+...------',-----·-t-----1. . - 
' 1.032,G) 1.G5G,7 

•-!.- -!M·------ 
938, 9 j' 1.t199,6 

1 

93,5)/ 157,1 -- . 

1--~~~~----~--l~~~--~~-- 
r. 577, J J..808,0 

10.62!1,6! 10.938,J 

- FONTES: IBGE - 1970 e 1973, e DEE/Pará - 1970/73 

Dados inflacionados pelo Índice de preços, col. 2,da Conju~ 
tura Econômica 

- 
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TABELA 1.15 

- BOVINOCULTURA DE CORTE - 

ESTIMATIVA DA TAXA DE DESFRUTE - 1970/74 

A N O TAXA DE DESFRUTE 

1970 

1971 

1972 

1973 
1974 

9,4 
ll,O 

12,6 

14,2 

l.5,9 

FONTE: SUDAM e Sondotécnica-1974 

TABELA 1.16 

- PECUÁRIA - 

VALOR PROVÁVEL DA PRODUÇÃO - 1970/73 

(cr$ 1.000 de set/74) 

A N·10 VALOR ESTIMADO 

1970 
1971 

1972 

1973 

8.8J8,3 

12.121,1 

16.198,0 

43.470,4 

- FONTE: Sondotécnica. 

- 
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Admitindo uma taxa de desfrute semelhante para a 

pecuária bubalina, foi possível estimar o valor provável da prod~ 

ção pecuária na Área de Estudo, apresentado na tabela 1.16. 

o INDICADORES SETORIAIS 

A exemplo do realizado para as atividades agrÍco- 

las, foram calculados indicadores setoriais para a pecuária. 

Os Índices de quantum, indicadores das tendências 

de evolução dos rebanhos, constam da tabela 1.17; os coeficientes 

locacionais, apresentados nas tabelas 1.18 {rebanho bovino) e 1.19 

(rebanho bubalino), mostram o grau de especialização relativa de 

cada município. 

1.2.1.3 Estrutura Fundiária 

Os Últimos dados disponíveis (1970) sobre classes 

de área dos estabelecimentos agropecuários mostram que o tamanho 

médio dos estabelecimentos rurais na Área de Estudo é de 72,12 ha, 

com variaç~es consideráveis de um município para outro: 853 ha em 

Aveiro, 102 ha em São Félix do Xingu, 24 ha em Santarém, e 20 ha 

em Itai tuba. 

- 
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-- TABELA 1.17 

- REBANHOS BOVINO E BUBALINO - 

ÍNDICES DE QUANTUM - 1970/73 

A N O REBANHO BOVINO REBANHO BUBALINO 

1970 100 100 

1971 100 182 

-- 1972 105 153 

1973 112 128 

FONTE: Sondo técnica 

-- 

-- 
- 



TABELA l.18 

- REBANHO BOVINO - 

COEFICIENTES LOCACIONAIS - 1970/73 
1 

.: r 19~0 

1: 

· MUNICÍPIO · 197l 1972 1973 
BACIA DO XIJ\'GU 0,72 0,76 o,so 0,8l 

. - Porto de t-10 z 0,71 0,70 0,72 0,75 
Sen.Jos6 PorI'Írio 1,01 l,ll 1,04 J., 00 
Altamira 1,07 1,15 l,09 1,03 
S.Félix do Xingu 1,07 1,15 1,09 l,OJ 

1 

--- 
l3ACIA DO TAPAJÓS 1,.05 1,07 l,~ 1,02 

- 
Santarém 1,05 1,13 1,07 r, 02 
Aveiro - 1,05 1,12 1,06 1,03 
Itaituba 1,07 J.,15 1,09 1,03 ,- 

1 
--- .Prainha ~,02 1~10 1, Ol~ 1,00 - - FONTE: S0ndotccn1ca 

TABELA l .19 

- REBANHO BUBALINO - 

COEFICIENTES LOCACIONAIS - 1970/73 

MUNICÍPIO ~ 1970 1971 1972 1973 ,· - 
BACIA DO XINGU 3,95 J' q 1 J,20 5,89 

Porto de Moz 4,92 J,91 J, 99 7,50 
Sen. José Porfírio 0,78 . 0,35 0,50 o,87 
Altamira - . . - - - 
S.F6lix do Xingu . - - - - 

BACIA DO TAPAJÓS 0,22 0,15 0,20 0,21 

Santarém 
' 0,22 0,15 0,20 0,35 

Aveiro 0,32 0,22 O, 2l~ o'º'~ 
Itaituba - - - - . 
Prainha 0,69 o' l~ 5 0,50 0,90 

FONTE: Sondotécnica 



'") '\ u ., 

Dos l6.000 estabelecimentos registrados, dois ter- 

ços (cerca de 11.000) localizam-se no município de Santarém. Poré~ - 
dos 1,3 milhÕes de hectares ocupados por esses estabelecimentos, 

mais de 700 mil (59%) localizam-se em Aveiro, ficando Santarém, 

com 260 mil (21%). 

Enquanto do total de estabelecimentos 15% 
~ 

sao ad- 

ministrados pelo pro~rietário ~ 85% por "ocupantes'', os primeiros 

ocupam 80% da área e os segundos, apenas 207b. 

O tamanho mGdio dos estabelecimentos administrados 

pelo proprietário é de 400 ha; o do gerido por ocupante, de 18 ha. 

As variações são ainda mais pronunciadas de um município para ou- 

tro: o tamanho médio elo lote gerido pelo proprietário é de 5.700 

ha em Aveiro, 2.200 ha em são Félix do Xingu, 90 ha em Altamira, e 

de apenas 60 ha em Santarém; o do lote administrado pelo ocupante 

é de 70 ha em Altamira, J4 ha em São Félix do Xingu, 20 ha em -- 
Prainha e Santarém, e de 3 a 7 ha em Aveiro, Itaituba, Senador Jo- 

sé PorfÍrio e Porto de Moz. 

Os Últimos dados que permitem uma quantificação do 

grau de concentração das propriedades a nível de município são de 

1966/67, ocasião em que Santarém possuía a maior concentração, com 

um Índice de Gini de 0,92, e Senador José Por~Írio a mais baixa, 

com O,J2. Em todos os outros municípios o Índice situa-se entre os 

limites de 0,72 e 0,80, exceto em São Félix do Xingu, onde é de 

0,54. Esses valores superam a média do Estado do Pará, que é de 

0,87 para o biênio 1966/67. 
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Com base no recadastramento rural do INCRA de 

1972, foi possível determinar a distribuição dos imóveis, a nível 

municipal, segundo as categorias da Lei 450~- (Estatuto da Terra). 

Os resultados obti.dos (tabela 1.20) constituem as mais recentes in 

formaç~es dispon!veis sobre a estrutura fundiária na Área de Estudo. 

] .• 2. 2 Aspectos Qualitativos 

1.2.2.1 Agropecuária no Mu:nic:í'.pio de Santarém 

A agricultura no município de Santarém o mais 

importante e tradicional centro polarizador das bacias do·TapajÓs 

e do Xj.ngu só começou a assumir ~~portincia econômica a partir 

de 1940, com o aparecimento da juta na várzea e a entrada de nor- 

destinos na zona do planalto. - . 
É um município de múltiplas atividades econômicas, 

representadas principalmente pela juta, a pecuária e a lavoura de 

subsistência. 

De certa forma, essas atividades se desenvolvem ho 

je desordenadamente, com a juta em decadência e as diferentes 

frentes de trabalho extrativismo, lavoura e pecuária de subsis- 

tência, colonização espontânea e dirigida1e fazendas pecuárias - 

em competição umas com as outras. 
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TABELA - 1.20 

ESTRUTURA FUNDIÁRIA 

IMÓVEIS RURAIS SEGüNDO AS CATEGORIAS DA LEI 4504 - 1972 

TOTAL M !NIJ<Ól'{DIO f::HPRESA RURAL LATHÓNDIO PO!'l EXP:..CRAÇÃO l !..ATU'C1-m;ro l'OH n:::~:F.:~S;to 
~runct?Io /.REA 'fOTAL ÁHEA TOTAL ,{HEA TOTAL ÁH!::J\ ·roTÀL 1 /J( L\ 'J o ixt, nr6v:.::rs (!tu) IMÓVEIS (hn) !NÓ VEIS ( li o.) L'fÔVE!S ( :rn) n:ôVEL • (!111) • 

l•,\• l A I.JO x lS<;:J 1. 191, 1.Gi.?..08J 72~ 117. J8l 1 7 65.0GJI l1_'.j9 1,11n,G:_i8 - - 
Po rt o J:I.!' ~tuz 101 J!1 J. 58 J 51 '·º"l l 64.12.5 49 276. JGl1 - - 4 
', ,.,,., ,!,, r- J o~~ Po rf.Írio 2J5 51,, 11 l!) 175 9.122 - - Go . 115, 2!)7 - - . 
;..1 t .1111 t 1·t1 ,~ .::: 6811 2!)ll.OJ~ 1,Go J::?. 471 6 ~J8 218 218.G.::!U - - :=::;,, !",'. J !.. ~ do Xln~u 171, 960. 01,2 42 2.G9J - - 1J2 9'.">1 ,3119 .., - 
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ASPECTOS FÍSICOS 

O clima predominante no município de Santarém, se- 

gundo a classificação de Koppen, é do tipo AW - tropical quente e 

Úmido, com estação seca definida. 

Conforme os dados da Estação Meteorol6gica de Bel- 

terra, a média anual de precipitação pluviométrica, num período de 

Jli- anos de observações, é de 2.008 mm, sendo que 1958 foi o ano me 

nos chuvoso do período, com apenas 1.167 mm, e 1942 o mais chuvo- 

so, com 2.900 mm, correspondendo, respectivamente, a 58~ e 144% da 

média. 

Normalmente, os meses m~is chuvosos do ano 
~ 

sao os 

-do primeiro semestre, embora tenham ocorrido grandes variações de 

um ano para outro. Os meses de maiores flutuações pluviométricas 

são os do segundo semestre, mais precisamente novembro e dezembro. - 
A temperatura e a umidade relativa do ar apresen- 

tam as seguintes médias anuais, representativas para a região de 
:.... 

Santarém: 

temperatura máxima anual = 37° e 

- - temperatura mínima anual = 18,5° e 
umidad~ relativa do ar, máxima = 93% 

umidade relativa do e 6J% ar, mini ma = 



sondolecn,rn 
') f 

tJ :i 

Pelos dados de precipitação e temperatura, o clima 

da região é favorável ao desenvolvimento de vegetais, oferecendo 

condições vantajosas ao estabelecimento de uma agricultura regio- 

nal, baseada numa tecnologia adaptada às circunstâncias locais. 

O relevo do município apresenta uma ampla varieda- 

de de formações, que podem ser agrupadas, dentro do que é chamado 

de planície amazônica, em várzeas, planalto de Belterra, e terras 

altas de relevo movimentado, cujas caracteristicas são! 

a) várzeas: sao as terras baixas, dispostas ao longo do rio Ama- 

zonas, de forma esparsa, localizando-se entre os meandros do 

rio, ora às margens do seu leito principal, ora à borda das la 

goas dispostas irregularmente na área; não podem, a rigor, ser 

delimitadas e estudadas sem levar em conta as grandes relações 

com o.e muri i.c Lp.í.o s vizinhos, especialmente na complementação de 

suas atividades econômicas, pois as terras firmes dos mesmos 

constituem parte integrante do sistema de produção das várzeas 

de Santarém. 

Estas terras sao inundadas pelas águas do Amazonas, parcial ou 

totalmente, conforme a amplitude das cheias, havendo várzeas 

baixas, médias e altas. 



-- 

A rigor, as várzeas não são separáveis ou independentes; nor- 

, , 
malmente, apresentam-se como areas de terras contiguas cerca- 

das pelas águas do rio e entremeadas por paranás, igarapés e 

La g o as , Apresentam irregularidades no seu relevo, cujo nível 

pode variar de centímetros a metros (0,5 a 3,0 m). 

No inverno, à medida que o rio sobe, pequenas manchas de terra 

(cujas formas irregulares variam de 200 2 m a 2.000 2) ~ m vao se~ 

do cobertas pelas águas em etapas que variam de um a 10 dias, 

• 
permitindo a colheita (na enchente) ou o plantio (na vazante) 

das lavouras em etapas escalonadas. 

As várzeas baixas são as primeiras a serem inundadas e as Úl- 

timas a serem descobertas pelas águas, de forma que o pouco 

tempo de emergência impede o ~eu aproveitamento normal, a nao 

ser como campo de pastoreio para o gado. As várzeas altas 
, 

e me 

dias, · cujo tempo de aproveitamento é superior a cinco meses, 

são normalmente cultivadas e se localizam, na maioria das ve- 

zes, próximas aos grandes cursos d1água. 

Séria restrição vem ocorrendo em anos ~ecentes, devido a fre- 
" 

quência com que as grandes cheias têm ocorrido: nas várzeas al 

tas formam-se depósitos de areia trazida pelo rio, prejudican- 

do especialmente as 
, 
are as tradicionais de cultura· (altas e ar- 

gilos"as), formando aquilo que ost·juticultores chamam de "t~rra 

crescida". Este fenômeno torna o solo impróprio principalmente 

para a cultura de juta, qu8 é exigente de solos argilosos (pe- 

sados)., ·com boa retenção de-umidade. 
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Portanto, pode-se dizer que nas várzeas há basicamente quatro 

tipos de terras: 

as. que normalmente permanecem debaixo d1água o ano todo: la 

goas e lagos, não aproveitáveis economicamente; 

as que se apresentam cobertas pelas águas grande parte do 

ano (9 a 10 meses): os igapós, aproveitáveis esporadicamen- 

te para pastagem; 

as que estão normalmente a descoberto até quatro meses no 

ano: várzeas baixas, aproveitáveis normalmente para pasta- 

gem; 

as que normalmente ·estão & descoberto durante mais de cinco 

meses no ano: várzeas médias e altas, aproveitáveis econo- 

mi?~mente para cultura de·ciclo curto, com algumas restri- 

çÕes de qualidade e riscos de enchentes de grandes propor- 

~ 
çoes. 

As terras ,',altas ou firmes, dispostas ao longo das margens do 

leito pri~cipal do Amazonas, apresentam-se às vezes com cinco 

a 10 metros acima do nível normal do rio, elevando-se progres- 

sivamente até alcançar a formação montanhosa (como na região do 

lago~curuai e da cidade de Santarém), ou abruptamente, a altu- 

ras superiores a 40 metros, formando serras que progridem regu 

larmente até atingir o seu relevo movimentado característico. 

- 



Constituindo-se, em sua maioria, de terras devolutas e locali- 

zadas nas proximidades das várzeas, servem de ref~gio para os 

residentes destas, que dali saem na época de cheias, levando 

seu gado, explorando campos nativos anteriormente demarcados, 

ou arrendando pastos cultivados. Grande parte das terras fir- 

rnes ainda está desocupada; entretanto, sua disponibilidade toE 

na-se limitada pela dificuldade de acesso e pela carincia de 

capitalização dos, criadores. 

b) Planalto de Belterra: é constituído de terras altas, de relevo 

muito plano, com altitude média em torno de 176 m, cujos solos 

dominantes são os latossolos amarelos, de textura muito pesa- 

da, semelhantes aos mais representativos da região amazônica, 

e que apresentam limitações para a lavoura e a pecuária devido 

à escassa disponibilidade de cursos d'água. Alguns poços ali 

perfurados só atingiram o lençol d1água a quase 60 metros de 

profundidade. 

Além dos latossolos amarelos, encontram-se manchas férteis, 

nao maiores que JO ha, de origem ainda desconhecida, denomina- 

das "terra preta do Índio11, de pH próximo do neutro e altos 

teores de cálcio, fósforo e matéria orgânica. Tecnicamente, 

tratam-se de latossolos amarelos húmicos antropogênicos, de 

textura muito pesada. 
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e) Terras altas de relevo movj_mentado: dominantes na regiio ama- 

zÔnica, especialmente no Estado do Pará, essas terras apresen- 

tam uma conformação mais ou menos uniforme, de relevo fraco a 

fortemente movimentado, contrariando a verdadeira interpreta- 

ção do nome planície com que originalmente foram denominadas. 

Portanto, o que chamam histórica e tradicionalmente de planÍ 

cie amazônica é, na região de Santarém, uma formação composta 

de terras de topografia irregular, diferenciadas principalrnen- 

te pela qualidade dos solos. 

Os mais frequentes s~o os latossolos, cuja textura varia de 

muito arenosa a muito argilosa, conforme pode ser observado ao 

longo das rodovias Cuiabá.-Santarém e TransarnazÔnica, sendo 

classificada em média, pesada e muito pesada, segundo o teor 

de argila no horizonte B. 

Em suma, as diferentes formações que compõem a pl~ 

nÍcie amazônica apresentam as seguintes localizações mais ou menos 

bem definidas: 

, 
varzeas: ào longo da faixa do rio Amazonas; 

planalto de Belterra: da margem direita do estuário do rio Tap~ 

jÓs até as primeiras formações da bacia do rio Curuá-Una, cujos 

principais contribuintes são os rios Una e Curuá do Sul - 
terras altas de relevo movimentado: compreendendo, • f' • no mun1c1p10 

de Santarém, a bacia do rio .Curuá-Una. 
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ZONEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO 

O município de Santarém, pelas suas caracter{sti- 

cas gera~s de clima, solo e relevo, apresenta condiç~es peculiares 

de exploração agropecuária, que identificam as seguintes zonas bá- 

sicas: 

, 
varzeas: ilhas de Saracura·e do Tapará, Costa do Lago, ilha de 

São Miguel, margens do Surubiuaçu, ilha de Marimarj_tuba, lago 

Grande de Curuaí, e ilha do Ituqui; 

terra firme do Curuaí (os centros); 

planalto de Bel terra; 

terras altas de relevo movimentado: as col8nias e fazendas pe- 

cuárias. 

Estas diferentes zonas de exploração podem ser ca- 

racterizadas, sinteticamente, da seguinte forma: 

a) Várzea: áreas baixas, inundáveis, de solos relativamente bons, 

beneficiados anualmente pelo processo de colmatagem natural. 

As enchentes ano~mais do rio Amazonas, frequentes nos Últimos 

anos, têm causado grandes prejuízos à lavoura e à pecuária. 

Os ocupantes das 
# 

are as de 
, 

varzea - sao, em sua maioria, paraen- 

·- ses que há quase um século estão ali estabelecidos com o pro- 

pÓsito original de extrativismo (castanha, cacau, latéx, etc.), 



caça, pesca, alguns plantios esporádicos de mandioca e banana, 

e também uma pecuária em pequena escala a nível extensivo. 

Até o período anterior à década de 40, as enchentes do Amazo- 

nas, segundo informantes locais, çlificilmente atingiam propor- 

çoes que pudessem trazer preju{zos aos ocupantes das várzeas. 

Esporadicamente, a cada lO ou 15 anos, ocorriam cheias anor- 

mais. 

Na década de 40, as condições naturais e a vida extrativista 

do homem começaram a nruda.r , Vieram as derrubadas e as queima-- 

- das sucessivas para plantio de juta; acelerou-se o processo de 

ocupação das terras, e áreas maiores foram sendo implantadas; 

- as matas foram escasseando e as terras baixando sua fertilida- 

de; as sedimentações do rio tornaram-se mais pobres (arenosas), 

provavelmente em decorrência dos desmatamentos, e as enchentes 

anormais vieram não só prejudicar a juta e o gado, como tamb0m 

destruir grande parte dos cacauais, bananais e outras reservas 

de importância extrativa. 

- Na década de 60, os agricultores começaram~ voltar sua aten- 

-- ção para o extrativismo e para a ocupação das terras firmes, 

em vista dos problemas causados pelas grandes enchentes; entre - tanto, a escassez de fontes extrativas e a decadência progres- 

siva da juta tornaram a pecuária a atividade mais promissora, - associada a uma pequena área de lavoura diversificada (mandio- 

- ca, melancia, feijão, gerimum, tomate e maxixe), quase a nível 

- 
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de subsistência, com excedentes destinados ao mercado de San- 

tarém. 

A pecuária, em pequena escala (média de 25 cabeças), 
, 

ou e ex- 

plorada de forma exclusiva (~nico dono) ou em associaçio com 

criadores da terra firme, que nao dispõem de pastos nas vár- 

zeas. 

As áreas dos lotes nas 
, 

varzeas ·' que sio demarcadas apenas na 

testada, is margens dos rios, lagoas ou igarapés, v~riam de 

1,0 a 100,0 ha, sendo que o tamanho e as dimensões representa- 

tivas estão em torno de 10,0 ha, com 200 metros de frente por 

500 metros de fundo. Deste total," apenas uma terça parte " e a- 

proveitável para lavoura, correspondendo a uma faixa de 100 me 

tros na frente do lote, de terras normalmente mais altas. Os 

fundos sao exp.lorados com pecuária em sistema comunal. 

A falta de legalização da posse da terra, que prevalece na re- 

giao, traz limitações para financiamentos bancários, 
, 

que so se 

tornam pàssív~is mediante apresentação de carta de anuência e 

avalista. '0Para compra de gado, as possibilidades são maiores, 

visto serem os empréstimos feitos através de Cédula Rural 

PignoratÍcia em que o próprio gado é a garantia. 

b) Terra firme do Curuaí: localizada no Lago Grande do Curua{, re 

presenta uma das mais antigas áreas de ocupação, e das mais 

povoadas, de todo o município de Santarém, abrangendo uma área 
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que vai da localidade de Bom Jesus, na boca do lago, até a vi- 

la do Piraquara. 

·- As áreas mais exploradas estão à margem direita do lago, na 

faixa de terra alta que forma o divisor de águas entre as ba- 

cias do lago e do rio Arapiuns. A ocupação se deu do lago em 

direção ao centro, ao longo dos igarapés, formando numerosos 

povoados ou concentrações em direção à mata virgem e às terras 

do centro. Com o avanço do homem em busca de novas áreas devi 

do à baixa fertilidade das terras, a agricultura ali explorada 

(baseada na produção de farinha), associada ao extrativismo e 

a uma pecuária de pequena escala, ~ primitiva e quase predat6- 

ria. 

- 
Com a decadência das reservas extrativas, principalmente de m~ 

deiras (itaÚba, cupiuba, jacarandá), surgiu a necessidade de 

exploração de lavouras de subsistência cujos excedentes se di- 

videm entre os mercados de Manaus e Santarém. Dentre as cultu- 

ras de maior ocorr~ncia destacam-se a mandioca, a malva, o ar- 

roz e o milho. 

Devido à ocupação de vastas áreas na faixa central do divisor 

de águas do Curua{ e Arapiuns por grandes pecuaristas, inter- 

rompendo o avanço dos posseiros tradicionais daquela área, es- 

~ tá surgindo um conflito entre fazendeiros e posseiros que po- 

derá atingir proporções graves. 
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e) Planalto de Belterra: a ocupaçao da área correspondente ' a zona 

do planalto de Belterra se deu a partir da implantação, em 

1934, dos seringais da nova gleba da Companhia Ford Industrial 

do Brasil, que cobria uma área de 285.000 ha. 

Após a venda de todo o acervo dessa companhia ao Governo fede- 

ral, em 1945, novas estradas de penetração foram sendo aber- 

tas, e em suas imediações instalaram-se famílias de posseiros, 

·- procedentes principalmente do .Nordeste, com o propósito de ex 

trair madeiras de lei e implantar culturas de subsistência. 

A partir daquela época, a agricultura se intensificou no muni- 

c{pio; a pecuária e o extrativismo deixaram de ser atividades 

- principais, dando lugar ao cultiva d o arroz, milho, mandioca, 

feijão e malva. 

- 
d) Terras· altas de relevo movimentado: à medida que se distancia 

do planalto de Belterra em direção ao rio Curuá-Una e seus con 

tribuintes (Curuá, Curuá do Sul e Moju), o relevo torna-seca- 

da vez mais movimentado e limitativo à mecanização, de forma 

s erne Lh an t-e à topografia predominante na rodovia TransamazÔnica. 

Esta zona apresenta hoje três classes de atividades bem distin 

tas: 
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lavoura de subsistência, com importantes excedentes para co 

mercialização, praticada na maioria dos casos por nordesti- 

nos, especialmente cearenses; 

pecuária, em fazendas com past~gens cultivadas de capim co- 

lonião (80%), braquiária e jaraguá (20%), implantadas a PªE 

tir de 1968 por pecuaristas locais com recursos econ~micos; 

dentre elas destaca-se a Fazenda Soboi, cujo projeto, apoj.~ 

do pela SUD.AM, corresponde a uma área total de 80.000 ha, 

sendo 40.000 ha de pasto, numa implantação anual de 5.000 ha; 

desmatamento para extração de madeiras de lei, realizado 

por empreiteiros especializ~dos, para abastecer as indÚs- 

trias madeireiras de Santar6m. 

TECNOLOGIA NA AGRICULTURA 

Dados os diferentes níveis de importância das cul- 

turas em cada zona de exploração,aprodutividade física dos solos e 

outros aspectos ecológicos secundários, procurou-se enfocar cada 

cultura segundo os padrões médios representativos de maior ocorrên 

eia e expressao 
... . 

economica . 

.. 
A agricultura no município de Santarém, apresenta 

características muito uniformes no seu processo de exploração, 



principalmente no que diz respeito a culturas tradicionais de sub- 

sist;ncia, como arroz, mandioca, milho e feijão. 

Outros produtos também adaptáveis às condições da 

região Amazônica, como banana, abacaxi, maracujá, citrus em geral, 

coco da bafa, café, melancia, tomate, gerimum e maxixe, são culti- 

vades no munic{pio, sem contudo, apresentar extensões, frequências, 

padrões tecnológicos e evidências econômicas que justifiquem sejam 

enfocados detalhadamente. 

·- Dentre as culturas de terra firme praticadas no mu 

nicÍpio destacam-se principalmente: 

a) Arroz: principal cultura de terra firme em toda a Amazônia, o 

arroz é explorado em Santarém segundo o mesmo processo vigente 

no século passado e na região, diferindo ligeiramente de um lu 

gar para outro em termos de variedade cultivada e sistema de 

plantio: solteiro, consorciado com o milho ou a mandioca, ou 

alternado com o feijão. 

Uma das duas variedades ma.is comumente cul tiv~das na área é a ca 

nela de ferro, produzida pelo IPEAN (hoje Embrapa) e mui to difun 

d ida entre os colonos, cujo período vegetativo é de 150 a 160 dias. 

·- 
·- 

·- 
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I<.;s ta. variedade 
~ 

nao permite o plantio alternado, com o 

jão, devido às condições de seca e temperatura no período que 

sucede a sua colheita. 

A outra variedade, a TAC 12-46 - produzida em Campinas edis- 

tribuÍda pela Secretaria da Agricultura do Estado do Pará atra 

vés da ACAR - é menos produtiva que a anterior, mas apresenta 

um ciclo vegetat~vo de apenas 90 dias, em média, e permite o 

plantio alternado do feijão logo após sua colheita, normalmen- 

te em fins de março, época ainda bastante favorável à semeadu- 

ra daquele grão. 

O plantio do IAC l2-L~6 é feito quase que exclusivamente objet~ 

vando a semeadura do feijão após a .sua colhei ta; seu plantio 

abrange de 20 a 30% de toda a área de cultivo do arroz, corres 

pondendo o restante à variedade canela de ferro. 

A comercialização do arroz ocorre com variações sazonais de 

preço e quantidade, sendo fatores determinantes os problemas 

de armazenamento na roça, a necessidade de dinheiro na entre- 

safra, a especulação dos compradores na época de vencimento de 

empréstimos banc~rios (agosto), e a diversificação de cultivo. 

Grande parte da produção é vendida a três usinas de beneficia- 

mento existentes no povoado de MojuÍ dos Campos. 
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A semeadura, normalmente realizada no infcio do período chuva- 

so, com maior frequência no mês de dezembro, é feita comumente 

com equipamento manual tico-tico, que deixa cair em média de 

10 a 12 sementes por 11bicada", num espaço de JO a 40 cm entre 

covas nos dois sentidos, correspondendo a um gasto de 40 a 

45 kg de sementes por ha. 

A produção média 'esperada pelos agricultores no primeiro ano 

de derrubada de mata, em relação ao gasto de sementes, é de 

1 para 50, ou seja, num plantio de J.00 kg de sementes (! 2, 5 ha) 

esperam colher 5.000 kg de arroz em casca, ou 100 sacos de 

50 kg, em condições normais de clima e preparo da terra. O 

plantio consorciado com o milho ou a mandioca n'ao aL tera gran-- 

demente esses Índices. 

A colheita da variedade IAC 12-46 é realizada normalmente no 

mês de março, e a da canela de ferro, em maio. O período de co 

lheita desta Última variedade, mais resistente à debulha, ; 

e 

mais dilatado, o que a torna preferida pelos colonos, dada a 

carência normal de mão-de-obra nessa fase do cultivo. 

Na maioria dos casos, as lavouras ficam distantes da casa do 

colono ou do povoado, sendo o arroz armazenado em tapiris, 

(ra~chos de palha) à medida que vai sendo colhido, e acumulado 

em lotes correspondentes a uma carga de caminhão. 
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Dada a velocidade de penetração e plantio em áreas de derruba- 

da nova, as lavouras estão se distanciando cada vez mais das 

vias de tráfego normal, encarecendo progressivamente o trans- 

porte. Os meios de comunicação nos principais centros produto- 

ressão extremamente precários e responsáveis por parcela subs 

tancial do custo de produção. 

b) Feijã<2,: consorciado com o milho ou plantado ap~s a colheita do 

arroz, o feijio é uma cultura ~ue alcança bons preços no merc~ 

do, mas, sendo muito suscetível a pragas e doenças, apresenta 

baixos rendimentos. 

Seu cultivo é muito difundido entre os agricultores, e as va- 

riedades prefer~das são o feijão ligeiro (de 40 dias), e o fei 

jão de corda, esse mais tardio e geralmente plantado 
, 

em consor 

cio com o milho. A produção do município de Santarém não 
, 
e su- 

ficiente para atender à demanda local, sendo necessárias impor 

taçÕes. 

Apesar de mui'to difundida na região amazônica, a cultux-a do 

feijão nã'o encontra ali condições favoráveis ao seu pleno de- 

senvolvimento, estando sujeita a limitaçÕe~. Muito importante 

. na dieta· al.im-entar do colono, .~ão· oferece porém grandes possi- 

bilidades econômicas em larga escala. 



e) Mandioca: é também uma cultura bem difundida na região "' . amazoni 

ca, sendo plantada quase que exclusivamente para produção de 

farinha, normalmente consorciada com o arroz, no Último ano de 

cultivo deste na área. 

O plantio é feito em março-abril e a colheita, 12 meses após. 

Trata-se de uma cultura simples e adaptável às condições de 

baixa fertilidade dos solos. 

Para o fabrico da farinha, são utilizados cerca de 10 fornos 

existentes na área de MojuÍ dos Campos. 

d) Milho: é cultivado apenas em terrenos de mata, após o segundo 

ano de cultivo do arroz e do feijão·. Apesar de mui to dissemina 

do entre os colonos, é explorado em pequena escala, para consu 

mo próprio, devido ao fraco rendimento e ao baixo preço. 

O processo cultural é empírico; não há padrões especiais de es 

paçamento ou tratos culturais, sendo o plantio realizado con- 

forme as conveniências do colono em termos de disponibilidade 

de terra, de tempo e de época, e de acordo com suas necessida- 

des. 

Há casos isolados de cultivo de variedades melhoradas, desta- 

cando-se as denominadas asteca, piramex e opaco 2. A ocorrên- 

eia de pragas e doenças é pouco frequente. 



A colheita é feita em duas etapas, primeiramente, quebrando-se 

os colmos para que as espigas permaneçam viradas para baixo 

até a seca completa, e, subsequentemente, procedendo ao desta- 

que da planta. 

Os excedentes, em pequena escala, são comercializados em Moju{ 

dos Campos e/ou Santarém. ·- 

·- e) Pimenta-do-reino: é uma cultu~a que está tendo grande aceita- 

,.., - 1 ...., 
çao entre os agricultores da regiao, com maior concentraçao 

nas áreas do igarapé de São Manoel (cerca de 20.000 pés) e na 

estrada do Palhão (Curuá-Una). A variedade mais commnente cul- 

tivada é a singapura, f':Uscetível a doenças que exigem observa- 

çÕes constantes e cuidados especiais. 

A cultura da pimenta-do-reino é uma das melhores alternativas 

de. aproveitamento das terras cansadas da Amaz3nia. As técnicas 

culturais são bem conhecidas pelos colonos, seja por orienta- 

ção de vizinhos (japoneses) ou de técnicos da ACAR-Pará. 

f) Malva: é uma cultura bem difundida entre os colonos do planal- 

to de Belterra, e encontra amplo mercado er11: MojuÍ dos Campos e 

nas indústrias de fibras de Santarém. 



·- 
As sementes de malva permanecem no solo durante anos, 
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a espera 

de uma condição favorável à sua germinação. Em um terreno an- 

teriormente cultivado com essa fibra e deixado em estado de ca 

poeira durante mais de quatro anos, é ela o vegetal que apare- 

ce mais rapidamente com as primeiras chuvas, ap6s o mato ter 

s Ld o derrubado e q u.e í.m a.d.o , 

Igarapé da Lama, um grande centro produtor de malva, abriga se 

mentes desta fibra na quase totalidade. de sua área. 

A semeadura é feita com equipamento tico-tico (o mesmo da ju- 

ta), sendo usado o espaçamento de 15 x 15 cm. Colhida manual.- 

mente, a fibra é aproveitada após 15 a 20 dias de maceração, 

lavagem, secagem ao sol durante dois a quatro dias, e enfarda- 

mento. 

Ap ó s a. colheita, - nao é necessária nova semeadura; basta roçar 

o mato e botar fogo para que as sementes ca{das na safra ante- 

rior possam germinar. 

A cultur~·da malva está apresentando uma tendgncia de decl{nio 

na região, pelo fato de ser um trabalho árduo, exigir muita - 
mão-de-obra na fase de colheita e infestar o terreno de forma 

prejudicial. 
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A principal cu.ltura de várzea é a juta, que tem 

nas faixas de terreno mais altas, dispostas nas bordas das ilhas 

ou nas margens do rio Amazonas, as áreas mais apropriadas para seu 

c u.L tivo. 

Esses solos, de preferência pesados, de natureza 

barro-argilosos, são anualmente cobertos pelas águas do rio Amazo- 

nas, recebendo sedimentações, num processo de colmatagem que lhes 

·- renova a fertilidade. 

Em anos recentes, cheias anormais têm provocado 

uma sedimentação- de material arenoso·, prejudicando sensivelmente 

a qualidade da terra, tanto sob o ponto de vista químico quanto fÍ 

sico. Tornam-se solos excessivamente permeáveis, com pequena capa- 

cidade de retenção de umidade, prejudicando sobremaneira os jutais. 

Este fenômeno, do qual resultam as chamadas "terras crescidas", 

nao é generalizado, havendo algumas áreas mais suscetíveis que ou- 

tras. 

Os solos aproveitados para juticultura apresentam 

um micro-relevo diferenciado, com níveis que variam de 20 a 80 cm, 

em média, em áreas de 200 a 2.000 m2 de superfície, permitindo um 

- , , parcelamento na semeadura e na colheita segundo o nivel das aguas. 
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Este fen3meno é de grande importincia para o agri- 

cultor no uso da mão-de-obra familiar disponível, j~ que a eleva- 

da demanda de mão-de-obra da juticultura é o seu principal fator 

1imi tan te. 

Há duas épocas de semeadura, sendo predominante a 

de "inverno", no 
. , . 
lUJ_ClO das chuvas (novembro-dezembro), pois embo- 

ra apresente os incolivenientes da colheita em terreno inundado, 

- proporciona maior rendimento, melhor vegetação, mais garantia de 

germiriação e menor risco de perdas na produção por falta de umida- 

de. 

Por outro lado, a semeadura feita na vazante do 

rio, embora com vantagens de antecipação e parcelamento do plantio, 

apresenta desvantagens no tocante a riscos de seca, falhas na ger- 

minação, paralisação do crescimento, baixa qualidade das fibras, 

etc. Dai o fato de apenas JO a 40% dos plantire serem realizados 
, 

nessa epoca. 

As variedades de juta mais difundidas na região 
..., 

sao: 

solimÕes, também chamada bambu: apresenta uma planta não ramifi 

cada, de caule verde e cápsulas rugosas, sendo preferida pelos 

juticultores para plantio na época da vazante, por ser mais re- 

sistente à seca; 

·- 
- 
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branca, também chamada Oyama: apresenta ramificações desde aba 

se, caule verde e cápsulas rugosas; - 
·- roxa, ou IPEA....~ R-69: apresenta ramificações desde a base, caule 

arroxeado e cápsulas rugosas; 

IPEAN-64 também conhecida por juta branca: adapta-se bem em ter 

renas baixos e arenosos, e se destaca como a variedade mais pr,2_ 

dutiva até aeora selecionada pelo IPEAN (tabela 1.21). 

A variedade solimÕes, embora produza fibras de me- 

lhor qualidade (por não se ramificar), é menos produtiva que as va 

riedades roxa, IPEAN-65 e IPEA.."N"-64. 

As variedades so.limÕes, roxa e branca são bastante 

difundidas entre os agricultores e tidas pelo IPEAN como tradicio 

nais. 

Desde 1960, o IPEAN vem produzindo sementes certi- 

ficadas e reg~stradas nas colBnias agrÍcblas de Alenquer e Monte 

Alegre, para difusão em toda a Amazônia. A partir de 1966, a colÔ- 

nia de Alenquer passou a constituir-se no ~nico centro produtor 

de sementes da região. 



·- 
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TABELA 1. 21 

- JUTA - 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE PRODUTIVIDADE 

VARIEDADE FIBRA SECA ÍNDICE .._ (kg/ha) (BASE: MENOR PRODUÇÃO) 

IPEAN 64 2.528 165 

~PEAN S-65 2.042 13/i 

Roxa 1.958 128 

Solimões l.861 122 

Lisa 1.660 

1 

109 

- Branca 1.528 100 

FONTE: Estação Experimental do IPEAN 

- 



·- De 1967 em diante, a responsabilidade de produção 

de sementes certificadas de juta para distribuição passou ao Grupo ·- 
Executivo da Produção Vegetal, da Diretoria Estadual do Ministério 

da Agricultura, com o IPEAN fornecendo apenas as sementes básicas 

ao Grupo Executivo. 

As condições favoráveis ao desenvolvimento da ju-· 

ta 
~ 

sao: chuvas de pelo menos 800 mm durante um período de quatro 

meses; temperatura de 20° a 30° C; solos pesados, de boa fertilida 

de. As plântulas são muito sensfveis à água estagnada, mas ao atin 

girem l m de altura passam a tolerar esta condição. 

Uma vez limpo o terreno, a juta é semeada com equ2:, 

pamento manual denominado tico-tico; o espaçamento normal usado p~ 

los juticu.ltores do baixo Amazonas é de 50 a 60 cm entre linhas, 

por 5 a 10 cm entre "bicadas" ou "covas", com 8 a 10 sementes em 

cada "bicada". Desta forma, lha gasta normalmente cerca de 4 kg 

de sementes. 

Observações experimentais indicam o espaçamento de 

10 x 10 cm como o mais recomendável para a cultura da juta, pois 

há uma correlação negativa entre a área explorada pela planta e a 

produção por unidade de área. Assim, os baixos rendimentos atual- 

mente obtidos pelos juticultores são decorrentes, em grande parte, 

do espaçamento adotado na semeadura. 
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Outra causa, esta apontada pelo juticultor, é a in 

vasão crescente dos terrenos de várzeas pelas ervas daninhas, esp~ 

cialmente o capim muri, a grama seda e outras ervas de folha lar- 

ga. 

Para combater essa invasão fazem-se carpas na cul- 

tura da juta, à medida em que o terreno vai sendo infestado, ame a- 

çando prejudicar as plantas; são .feitas normalmente de três a qua- 

tro carpas durante o c í.c Lo vegetativo da cultura. 

A colhej.ta da juta é um processo essencialmente ma 

nual e, segundo a época de semeadura, pode ser realizada em terre- 

no seco ou inundado; quando na cheia, torna-se uma operaçao insalu 

bre, trabalhosa e normalmente cara. 

Geralmente a colheita ocorre quatro meses após o 

plantio, o que corresponde a um período próximo ao da frutificação 

(cerca de 4/5 meses); resultados obtidos pela Estação Experimental 

de Manaus, do IPEAAOC, confirmaram ser essa a melhor época para a 

colheita, no que se refere ao rendimento e à qualidade das fibras. 

O aproveitamento da juta, após a colheita, envolve 

as operações de afogamento ou maceração, descorticagem e lavagem, 

secagem em varais e enfardamento (fardos de 50 kg) para comerciali 

- z aç a o , 



A juticultura ~ uma atividade que se encontra em 

declínio, devido a uma série de fatores, entre os quais avultam os 

seguintes: 

trata-se de uma cultura extremamente exigente de mão-de-obra, 

que é escassa na região; 

os riscos de cultivo 
~ 

sao elevados, face à frequência de enchen- 

tes anormais do Ama~onas; 

falta de rinanciamento bancário, em decorrência de insucessos 

registrados anteriormente; 

falta de orientação técnica, apesar dos trabalhos dos centros 

de experimentação e pesquisas; 

queda de rendimento da cultura nos ~ltimos dez anos, não s6 de- 

vido à falta de áreas novas {matas), como também pelo problema 

das sedimentações arenosas resultantes das grandes enchentes; 

invasões de gado nas várzeas, que têm criado conflitos entre j~ 

ticultores e criadores. 

Como fator positivo, cumpre citar o serviço -~eal 

mente eficaz e benéfico para o juticultor - de produção de semen- 

tes selecionadas no município de Alenquer, orientada e controlada 

pelo IPEAAOC e v e n d i.d a através da Delegacia Estadual ( do Pará) do 

Ministério da Agricultura. 
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As demais culturas de virzea são praticadas em pe- 

quena escala e de forma complementar à juta, objetivando a plena 

utilização da mão-de-obra ramiliar. Geralmente ocorrem nas 
, 
are as 

mais altas, onde é possível a exploração da terra durante um perí~ 

do mais prolongado. 

Dentre as culturas complementares de maior frequê~ 

eia destacam-se a mandioca, o milho, o feijão, o tomate e a melan- 

eia, esta Última consorciada com o milho. 

' 

A mandioca de várzea, da variedade conhecida como 

bacatinha, é plantada em agosto para ser colhida em janeiro ou fe- 

vereiro. Normalmente, a farinha é produzida no próprio lote, em 

fornos rústicos de barro, reconstruídos anualmente; os altos pre- 

ços alcançados pelo produto em S~ntarém, em 1974, despertaram oi~ 

teresse dos juticultores, e muitos deles deixaram de plantar a ju- 

ta em favor da mandioca. 

O milho, de variedade comum, é plantado em pequena 

escala apenas para subsist;ncia. f semeado em julho-agosto, 
, 

em a- 

reas pequena~; de solos pesados e férteis. 

O feijão; da variedade ligeiro - semeado em agos- 

to e colhido em outubro - apresenta a vantagem de ser uma cultura 

de ciclo bastante curto, de maturação e colheita parceladas. Uma 

, 2· 
pequena area de 500 m, gastando cerca de 3 kg de sementes, produz 

de seis a oito sacos de 60 kg. 
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O tomate, embora sujeito a muitas doenças, alcança 

preço compensador. Três meses após a semeadura, feita em agosto, 

começam as primeiras colheitas, que se prolongam até a chegada da 

cheia (fevereiro). Normalmente, são necessárias três carpas para 

manter a cultura limpa. Uma área de 500 
2 m , quando em bom estado, 

pode produzir até 1.000 kg de tomate. 

A melancia, semeada no início da vazante (julho-a- 

gosto) e colhida em novembro, normalmente é consorciada com outras 

culturas, especialmente o milho. 

TECNOLOGIA DA PECUÁRIA 

A criação de gado bovino constitui uma das mais an 

tigas ocupações do homem de várzea, sendo de 20 a 40 cabeças o ta- 

manho médio do rebanho por familia. 

O rebanho bubalino, de introdução mais recente que 

o bovino nas várzeas de Santarém, é menor, e os seus criadores têm 

um poder aquisitivo mais alto que a média da 
; 

area. 



Em geral, 
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as atividades pecuárias não são afetadas 

negativamente pelas enchentes normais do Amazonas. As enchentes 

anormais, entretanto, especialmente as que atingem máximas superio 

res a 6,JO m acima do n Iv e L normal do rio, trazem grandes prejuÍ- 

zos aos criadores de gado bovino, devido à sensibilidade dos cas- 

cos dos animais à permanência prolongada em terreno alagado. Os bÚ 

falos são mais resistentes neste particular. 

- As 
, 

varzeas apresentam, como principal forragem na- 

tiva, os capins muri e canarana. O primeiro é bem aceito pelos bu- 

balinos em qualquer estágio de desenvolvimento, e pelos bovinos a- 

penas na fase de brotação nova. O canarana é muito bem aceito por 

ambas espécies em qualquer fase. 

A pecuária nas várzeas, dentro do padrão mais re- 

presentativo, caracteriza-se pela cria, recria~ uma primeira fase 

de engorda, sendo os machos vendidos com a idade média de 2 a 2,5 

anos, com 200 a 240 quilos de peso vivo, e rendimento de carcaça 

de aproximadamente 45%. 

A venda dos animais, normalmente feita aos açou- 

gues de Santarém, Monte Alegre, Óbidos e Alenquer, não ocorre em 

épocas definidas, mas segundo as circunstâncias econômicas em que 

se encontram os criadores. Entretanto, na maioria das vezes, o ga- 

do é vendido no final do verão. 

- 



·- 
Comurnente a pecuária está associada ao cultivo da 

juta e de outras culturas de subsistência, e restrita à capacidade 

da força de trabalho familiar. 

As instalações e o sistema de manejo do rebanho 

sao rudimentares: os animais ficam soltos na área de pastagem, na 

parte central da várzea, e à tarde são recolhidos a currais rústi- 

cos, construídos nas proximidades da casa do colono. Ali recebem 

um trato adicional mínimo, correspondendo a uma porção de sal co- 

mum e, segundo a época e o estado das pastagens, um pouco de capim 

canarana. 

De maneira geral~ o estado sanitário é bom, - nao 

ocorrendo surtos generalizados de doenças em larga escala. A afta- 

sa, a mais comum, raramente dá prejuízos sérios, devido às vacina- 

çÕes que são feitas na maioria dos rebanhos. 

Segundo os criadores, o gado só contrai doenças 

·graves quando é levado para a terra firme, durante o período das 

águas, ocorrendo então verminoses entre os bezerros, e casos de 

manqueira (carbÚnculo sintomático) e aftosa entre animais adultos. 

Os maiores danos ocorrem na época das grandes cheias, quando os 

animais se alimentam mal, são atacados por piranhas, arraias eco- 

bras, e se ressentem com e excesso de umidade. 

- 



As pastagens naturais de várzeas sao utilizadas p~ 

ra pecuária bovina ou bubalina, por três tipos de usuários: 

pecuaristas de pequeno porte, cujas atividades complementares 

são a lavoura em pequena escala (juta, mandioca, melancia, fei- 

- jão, tomate e milho), a pesca e algum extrativismo de menor im- 

port&ncia, na terra firma; 

pecuaristas exclusivos, tradicionalmente de várzea, que durante 

o inverno levam o gado para terra firme ou para as "marombas" 

constru{das para tal fim; 

pecuaristas com fazendas estabelecidas em terra firme, mas pro- 

prietários de lotes na várzea. 

O sentido de propriedade na várzea se traduz nor- 

malmente pela dimensão que a frente (beira do rio) do lote apreseg 

ta. Não há demarcação precisa na área interior (fundos do lote), 

que é mais baixa, com restrições para o uso agrícola, sendo tradi- 

cionalmente reservada para a pecuária em sistema de utilização co- 

muna!. 

Dado o baixo poder aquisitivo da população, domi- 

nante na várzea, o tamanho do rebanho vem permanecendo quase esta- 

cionário no decorrer dos anos. Por outro lado, devido a grande ex- 

pansão da pecuária de terra firme, e em vista das vantagens ofere- 



cidas pelas pastagens de várzea no verão, tem havido, nos Últimos 

anos, uma transferência progressiva de rebanhos de terra firme pa- 

ra as pastagens de várzea, em preju{zo dos juticultores destas. 

O gado bovino de várzea tem por antecedente oca- 

chingÓ, também conhecido por "comum", "pé duro11 ou 11crioulo", que, 

introduzido no Brasil pelos portugueses no inicio do período colo- 

nial, adaptou-se às condições do Nordeste, da Amazônia e do centro 

do país. 

Por volta de 1960, com a organização de exposições 

pecuárias em Santarém~ reprodutores da raça indiana (gir, .nelore e 

guzcrá) foram adquiridos por pecuaristas da região; hoje, a ma i.o r- 

parte dos rebanhos da várzea apresenta ·evidentes características 

de miscigenação com sangue zebu,·especialm~nte gire nelore. 

O gado bubalino tem no seu preço elevado um fator 

limitante à sua maior expansão entre os pequenos criadores da vár- 

zea; não obstante, tem tido grande aceitação, graças às caracter{~ 

ticas positivas que apresenta, entre as quais; 

alta resistência às condições adversas do meio a~biente, reque- 

rendo cuidados apenas na fase inicial de crescimento, devido à 

suscetibilidade a verminoses; 

docilidade e facilidade de domesticação; 

- 



auto-suficiência no que tange à alimentação, aceitando sem res- 

·- triçÕes a maioria das gram{neas da região; 

p r-odu ç á o lei te ira de bom rendimento; 

facilidade para ganho de peso; 

valorização, quando vendido para reprodução. 

As principais fontes de.matrizes e reprodutores de 

búfalos na região do baixo Amazonas têm sido as fazendas do IPEAN, 

de Maicuru (em Monte Alegre) e Senador Álvaro Adolpho (em Belém), 

e ainda a fazenda Aquiqui, que possui o maior rebanho bubalino do 

pa{s e talvez do mundo, com cerca de 15.000 cabeças. As terras des 

ta fazenda se estendem sobre partes dos munic{pios de Almerim, 

·Prainha e Porto de Moz. 

As raças mais importantes divulgadas pelo IPEAN 

- sao: 

mhurra: raça leiteira, de origem italiana; 

jafarabade: raça mista, de origem italiana; 

preto mediterrâneo: raça mista, de várias origens; 

carabal: raça para carne, de pelagem rosilho; 

baio: raça mistao 
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Destas, as mais frequentes entre os criadores são 

os mestiços de preto mediterrâneo, de jafarabade e de mhurra. 

A pecuária de terra firme pode ser observada às 

margens da rodovia Santarém-Curuá-Una, onde estão sendo implanta 

das algumas fazendas pioneiras na introdução de uma pecuária racio 

nal, em moldes empresariais, no munic:í'.pio de Santarém. 

Essas pro~riedades estão concentradas próximo ao 

km 50 da rodovia, nas proximidades de matas ainda nao exploradas 

pelo extrativismo madeireiro ou por atividades agrícolas. Na área 

há grandes extensões de terras ainda devolutas, facilidade de aces 

so por estrada pavimentada, perspectiva de disponibilidade de 

.energia (Hidrelétrica do Palhão), abundância de recursos d1água e 

proximidade de várzeas (rio Ituqui). 

Embora estejam se equipando e organizando dentro 

de padrões tecnológicos e empresariais mais avançados que os exis- 

tentes no município, a reduzida capacidade de retenção de umidade e 

a baixa fertilidade do solo mantêm essas fazendas na dependência 

das várzeas, que não exigem investimento nem gastos com manutenção 

e constituem excelentes pastagens durante o - verao. 

- 
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Além disso, 

n~ o i 
essas fazendas carecem ainda de muita 

orientação técnica para alcançar um estágio de desenvolvimento com 

pat{vel com nfveis empresariais. Sua inviabilidade econômica é de- 

monstrada pela baixa taxa de desfrute e reduzida capacidade de sus 

tentação das pastagens, consequência do sistema emp{rico de prepa- 

roda terra e do consequente declínio da fertilidade do solo. 

Um melhor manejo do gado, a consorciação das past~ 

gens (gramíneas-+ leguminosas) e sua maior subdivisão (piquetes de 

20 ha), a suplementação mineral, o controle de coberturas e nasci- 

mentas, a assistência veterinária, e a implantação de instalações 

mais adequadas ~· 
sao algumas das providências necessárias para a me- 

lhor rentabilidade econômica do rebanho. 

1.2.2.2 Agropecuária no Município de Altamira 

Na município de Altamira, tal como no de Santarém, 

- a agricultura está fortemente apoiada nas lavouras de subsistência, 

apresentando, 
, 

porem, acentuada tendência para culturas permanentes, - de alta tecnologia e expressiva rentabilidade econômica por unida- 

de de área. 

As lavouras estão concentradas em grande parte ao 

longo da rodovia estadual que liga Altamira a Porto Vitória. Nas 

proximidades da cidade de Altamira as terras são boas, dos tipos 
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podz~lico vermelho amarelo distrÓfico e latossolo amarelo distrÓ- 

fico, de textura variável entre argilosa e arenosa, relevos suave- 

ondulado e ondulado. 

A rodovia foi aberta na década de 30, ,para trans- 

portar borracha de Altamira para Belém. Em 1955, a área começou a 

ser ocupada por posseiros, explorando as culturas tradicionais de 

arroz, milho e mandioca, cujos excedentes eram levados para Santa- 

rém, Bel~m e Macapá para suprir os patrões de seringais. 

Atualmente, a área está sendo cadastrada pelo 

INCRA para posterior distribuição de titulas definitivos de pro- 

priedade. Os lotes variam de 20 a 200 hectares, sendo que as expl~ 

rações básicas são; culturas de subsistência, culturas comerciais, 

fazendas (pecuária) e alguma atividade agropecuária com níveis re- 

lativamente altos de tecnologia. 

Entre as culturas de subsistência destacam-se; 

a) Arroz; variedade canela de ferro, cultivado em terreno de mata 

durante dois ou três anos após a derruba, seu rendimento mé- 

dio é de 1.600 kg/ha. Os excedentes sao comercializados em Al- 

tamira e enviados para Belém. 

As operações de cultivo são essencialmente manuais, desde a 

derrubada da mata, em nada diferindo dos sistemas tradicionais 

de exploração. 
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b) Milho e feijão: plantados em pequena escala, de forma censor- 

ciada, com o mínimo de excedente: o milho, porque o preço é 

baixo, e o feijão, pela suscetibilidade a pragas e doenças. 

c) Mandioca: embora não financiada pelo Banco do Brasil, é cultu- 

ra frequente e generalizada. As variedades mais comuns (mandi.2_ 

ca brava) são a iria.já e a mameluca (de Bragantina). O rendi- 

mento por hectare é de 100 sacos de farinha de 60 kg, com in- 

d.ustrialização caseira. 

É plantada com enxada, no Último ano do arroz ou em terras 

cansadas de capoeira, através de operações e sisterrias 
, . 

ernp r.r-a.« 

cos, sem n e nhum trato cultural especial além da capina, 
, 

que e 

feita de duas a três vezes nos primeiros seis meses após o 

plantio. 

Entre as culturas comerciais, destacam-se: 

a) Pimenta-do-reino: sua introdução na área é recente, e o custo 

da produção, dado o sistema de plantio, a utilização de insu- 

mos e a similaridade de preços de serviços e materiais, torna- 

se comparável aos custos constatados na TransamazÔnica e no 

planalto de Santarém. 
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Os colonos que estão empenhados no cultivo da pimenta pouco 

se interessam por culturas de ciclo curto - salvo a mandioca; 

recebem orientação técnica da ACAR e são mutuários do Banco do 

Brasil. 

·- b) !"faracu,já: é cultura que vegeta e produz satisfatoriamente na 

, 
are a. 

c) Abacaxi e banana: são culturas cujos sistemas e áreas de plan- 

tio apresentam amplas variações. No caso do abacaxi, ora se a- 

presenta como cultura solteira em pequena escala (l/5 de hec- 

tare), ora consorciada com maracujá, citrus, milho, etc. Aba- 

nana, dada a sua densidade e capacidade de fechamento e som- 

breamento, sempre se apresenta como cultura solteira, 
, 

em areas 

médias de 0,5 ha. 

A comercialização destes produtos é feita, em gran 

de parte, na cidade de Altamira, cujos compradores são a feira-li- 

vre e os comerciantes locais, que, por sua vez, 'têm ligações com 

atacadistas de Belém e, às vezes, de Manaus, para onde enviam os 

excedentes. 

- 
Com relação à pecuária, as fazendas sao terras ex- 

ploradas por pecuaristas tradicionais, procedentes de Minas, Goiás 

e São Paulo, que têm desenvolvido e acelerado o estabelecimento de 

empresas, cujas áreas variam de 100 a 5.000 ha. 

- 
- 



O processo de expansao do setor tem-se verificado 

mais acentuadamente a partir de 1971, com a abertura da Transamazô 

nica ligando Altamira à Belém-Brasília. As características domi- 

nantes dessa pecuária empresarial pioneira são as seguintes:. 

a) formação de pastagens cultivadas de capim colonião, em terre- 

nos de derrubada nova, não destacados, sem consorciaçao com le 

guminosas; 

b) divisão das pastagens o suficiente para permitir sua melhor 

utilização com períodos de descanso, sem, contudo, apresentar 

tamanhos de piquetes compatíveis com uma rotação mais intensi- 

va; 

c) limpeza dos pastos pelo fogo; 

d) instalaçõ~s rústicas, executadas com o material mais barato 

disponível na região, a madeira não lavrada; estas instalações 

se resumem a currais com quatro ou cinco divisões para aparta- 

ção, brete de vacinação e imobilização do animal para cura, e 

carregador para caminhões; 

e) vacinação contra aftosa (três vezes ao ano) e manqueira (car- 

bÚnculo sintomático), fornecimento de sal comum ao gado, •. as ve 
zes com adição de cobalto, vermifugaçÕes esporádicas nos mamo- 

tes, e cobertura não controlada, havendo um touro para cada 

40 vacas; 
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predominância de gado mestiço de raças indianas, com maior ten 

dência para o nelore, vindo o girem segundo lugar; 

g) taxa de desfrute favorável em torno de 18%, sendo difícil sua 

determinação devido a grandes variações na composição do re- 

banho, 

Nas proximidades de Altamira há agricultores japo- 

neses desenvolvendo sistemas de exploração intensiva da terra, com 

altos níveis de tecnologia. Suas princi~ais atividades: 

avicultura para ovos e carne; 

cultura de café (um total de J.000 pés), cujas variedades ca- 

turra, mundo novo e robusta já estão produzindo com idade de 

2,5 anos (adubadas com esterco de galinha+ super Triplo +KCl); 

cultura de pimenta preta, em declínio; 

cultura de cacau, em início de produção, com excelente estado 

vegetativo devido à adubação pesada. 

Em síntese, o setor agrope~uário no município de 

Altamira apresenta diversos estágios de desenvolvimento, caracte- 

rizados da seguinte forma~ 
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a) agricultura de subsistência sem nenhum excedente para comercia 

lização, apenas servindo de apoio à atividade extrativista de 

borracha, pesca e caça; este tipo de agricultura predomina ao 

longo das margens do Xingue de seus afluentes; 

b) agricultura de subsistência com algum excedente para comercia- 

lização, tendo como principais produtos o arroz, o feijão, o 

milho e a mandioca; é praticada por agricultores em melhor si- 

tuação social e econômica; 

c) · agricultura de ciclo longo para comercializaç;o e pequena ati- 

vidade pecuária, que vem sendo implantada na área nos-Últimos 

anos, especialmente na estrada Altamira-Porto Vitória.; sao 

agricultores com um certo grau de tecnologia, crescente Índole 

empresarial e, de certa forma, indepe~dentes; 

d) pecua-ristas médios e grandes· que vêm se instalando no municÍ.- 

pio mais recentemente, especialmente nas áreas de derrubadas 

novas; 

e) colonos 'ct'O INCRA na TransamazÔnica, nos trechos Altamira-Itai- 

tuba e Altamira-Marabá; 

f) agricultores japoneses. 

- 
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1.2.2.3 Agropecuária no Município de Itaituba 

À semelhança de Altamira quanto à extensão e loca- 

lização da área de ocupação econômica (extremo norte), Itaituba se 

encontra em fase de desenvolvimento agrícola, embora em proporçoes 

mais modestas. 

Trata-se de um município extremamente grande, cuja 

área de exploração agropecuária se resume quase que exclusivamente 

às faixas lctterais da estrada que se inicia no km 6 da TransamazÔ- 

nica e segue no sentido Itaituba-Jacareacanga, prolongando-se por 

JO km em direção oeste. 

Essa estrada, aberta como uma picada na mata há 

mais de 20 anos, servia originalmente para penetrações de extrati- 

vismo, especialmente o ouro, a borracha, a castanha, a caça e a m~ 

deira. A partir de 1960, com sua ampliação, acelerou-se o processo 

de ocupação e delimitação de lotes, iniciando-se o desenvolvimento 

de uma pequena agricultura de subsistência. 

A população da cidade de Itaituba, até 1971, se 

abastecia com produtos vindos de Santarém pelo rio Tapajós, princi 

pal via de comunicação além do aeroporto e dos táxis 
, 

aereos a ser- 

viço dos garimpos. Com a abertura da TransamazÔnica, intensificou- 

se a ocupação de novas áreas ao longo da estrada, e o INCRA já co- 

meçou o cadastramento dos lotes para efeito de titulação das pro- 

priedades. 
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A entrada de colonos nordestinos (maranhenses) e 

de alguns do sul, a partir de 1972, deu início ao desenvolvimento 

de uma lavoura de subsistência com excedentes já suficientes para 

abastecer a cidade de Itaituba. A pecuária, em moldes empresariais, 

começou também a se expandir, avançando para o interior, com derru 

badas novas e implantação de pastos cultivados de capim colonião, 

à semelhança do que vem ocorrendo nos municípios de Altamira e San 

tarém (terra firme). 

Na área de colonização espont&nea (deno~inada colÔ 

nia), a topografia e a qualidade da terra - sao, em termos gerais, 

regulares para a exploração agrícola. 

As culturas predominantes, embora ainda sem expre~ 

sao econômica significativa, são·as do arroz, do milho, do feijão, 

da mandioca, da b~nana e do abacaxi. A mais difundida na área, e 

de maiore~ excedentes, é a da banana; as de arroz, feijão, milho e 

mandioca em quase nada diferem das outras áreas estudadas. 

Quanto à pecuária, o gado é do tipo cruzado, com 

predominânci~·de nelore e gir, havendc alguns lotes de guzerá. Os 

reprodutores são procedentes de Fordlândia (Mi~istério da Agricul 

tura) e as matrizes, de fazendas de estados do sul (Mato Grosso, 

Goiás e Minas Gerais). 
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niveis tecnológicos predominantes, tanto para a 

lavoura como para a pecuária, são idênticos aos encontrados 
, 

nas a- 

reas de colonização. 

Cabe ressaltar ainda que boa parte da população 

rural do município de Itaituba está distribuída ao longo dos rios, 

ora isoladamente, ora em povoados, principalmente no Tapajós e 

seus afluentes. Esta população vive de atividades extrativistas, 

da pesca e de uma pequena lavoura a nível de subsistência. 

As principais limitações a um desenvolvimento agrÍ 

cola mais acelerado na região prendem-se à falta de vias de comuni 

cação e à carência de assistência técnica à produção~ 

l.2.4.4 Agropecuária nos Projetos Integ~ados de Colonização 

(Tabelas A-46 a A-53) 

O ponto de partida para a implantação dos Projetos 

Integrados de Colonização (PIC), às margens das rodovias Transama- 

zÔnica e Cuiabá-Santarém, foi a cidade de Altamira; posteriormen- 

te, os PIC's estenderam-se a Marabá e Itaituba. Os dois projetos 

em desenvolvimento na área das bacias do Tapajós e do Xingu são os 

de Altamira e Itaituba. 
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O PIC de Altamira, favorecido por manchas de solos 

de melhor qualidade (terra roxa e podzÓlicos vermelho e amarelo), 

embora de pequena importância relativa conseguiu uma maior veloci- 

dade de expansão, dadas as prioridades estabelecidas pelo Governo 

federal. 

O PIC de Itaitub~, com grandes limitações de so~os 

de baixa fertilidade, está se expandindo mais lentamente, princi- 

palmente na estrada Cuiabá-Santarém, nos trechos RurÓpolis-Santa- 

rém e ramal sul da TransamazÔnica para Cuiabá. 

Uma análise resumida da situação agroeconÔmica 

dessas colônias mostra os resultados apresentados a seguir. 

• SOLOS 

Em geral, os solos na região são de baixa f'ertili- 

dade, com caracteristicas negativas em termos de capacidade de re- 

tenção de umidade e de elementos minerais; isso diminui sua possi- 

bilidade de uso para culturas perenes, ou requer alta tecnologia, 

com custos extremamente elevados, para permitir culturas de ciclo 

curto numa mesma área. A adubação, necessária no caso, aumentaria 

os custos de produção. 

- 
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TOPOGRAFIA 

Esta região amaz~nica apresenta topografia movimen 

tada, com limitações para o trabalho de máquinas agrícolas, exigi~ 

do, na fase de derrubadas, uma atenção especial quanto a práticas 

de conservação de solos, principalmente por se tratar de uma re- 

gião em que as precipitações anuais vão além de 2.000 mm, com dis- 

tribuição irregular. 

' O relevo varia de moderado a fortemente ondulado, 

apresentando uma correlação quase absoluta entre solo fraco e re- 

levo moderado, e entre terra boa e relevo fortemente ondulado. 

- 
~ CULTURAS 

Os colonos estão· começando a plantar culturas de 

ciclo longo como Única alternativa de exploração dos tipos de so- 

los que ocorrem em maior frequência na região. Essas culturas, se- 

lecionadas pelo INCRA, são as da pimenta-do-re~no, do cacau, da ca 

na-de-açúcar,· do café e da seringa. 

Embora com carência de informações precisas sobre 

cada cultura e sem aprovação oficial da Embrapa para a seleção, o 

INCRA, na falta de alternativas, houve por bem definir com anteci- 

pação seu programa agrícola, de acordo com a disponibilidade de s~ 

mentes e com o número de colonos selecionados pela ACAR. As cultu- 
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ras de pimenta-do-reino, cacau e cana-de-açúcar foram as primeiras 

a serem liberadas para incentivo e finaP-ciamento. 

Tradicionalmente, a pimenta-do-reino tem sido prop..§!; 

gada pela variedade singapura, introduzida no município de Tomé 

Açu (Pará) em 19JJ. Esta variedade tem apresentado grandes prob1e- 

mas devido a doenças, exigindo um severo controle de ocorr~ncias e 

um rígido sistema de isolamento das áreas consideradas focos. 

Para o cultivo do cacau, a área da Tran~amazÔnica 

- entre Altamira e Itaituba apresenta ]_imitações climáticas, segundo 

estudos realizados pelo IPEAN (atual Embrapa). 

A cana-de-açúcar é cultura obrigatória numa faixa 

da TransamazÔnica que vai do km 62 ao 120; nas estradas vicinais o 

cultivo só é permitido do km 80 até o km 100 daquela rodovia. 

Dentre as culturas temporárias a serem exploradas 

em escala comercial destacam-se o algodão, a mamona, o amendoim, o 

fumo e a soja; as. culturas de subsistência, recomendadas para os 

primeiros ano~ de derruba, são as do arroz, do feijão, do milho 

e da mandioca. 

As culturas hortícolas - nao integram o programa do 

INCRA como atividade econômica a ser explorada na fase de implanta 

ção dos PIC1s. Sua introdução está na dependência do mercado, da 

vocaçao agricola da terra e do nivel tecnológico do colono. 
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As culturas frutícolas, como banana, abacaxi, ci- 

trus, manga e abacate, da mesma forma que as fruteiras nativas 

(cupuaçu, açaí e pupunha) também são recomendáveis para a r~gião. 

MÉTODOS DE CULTIVO 

As culturas de subsistência, tal como no resto da 

Amaz3nia, utilizam métodos tradicionais de trabalho, essencialmen- 

te manuais, desde o preparo do terreno até a rotação e consorcia- 

ç ão de culturas. 

As diferenças constatadas na pesquisa de campo re- 

ferem-se ao rendimento obtido em cada tipo de solo e às variedades 

cultivadas. As épocas de preparo do solo e de plantio e as práti- 

cas culturais são iguais, não diferindo nem mesmo entre colonos 

nordestinos e gaúchos. 

• SEMENTES 

A falta de sementes e de mudas de culturas perma- 

nentes tem criado limitações à aceleração do programa agrícola. Em 

v1sta disto, os colonos, em sua maioria, preferem plantar o capim 

a deixar a terra sujeita à formação de capoeira. Embora a pecuária 

em n.fvel comercial não seja permitida e muito menos financiada, o 

colono insiste em plantar o capim (colonião ou napier), clandesti- 

t . , f l namen e, na maior area passive. 
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convencido das vantagens de explorar culturas de ciclo longo, prig 

cipalmente o cacau, cujos insucessos na fase de plantio têm sido 

frequentes. As culturas que, em tentativas experimentais nos lotes, 

em pequena escala, deram bons resultados são as de abacaxi, banan~ 

laranja, pasto, cana e mandioca, além da avicultura de quintal. O 

feijão e o milho, da mesma forma que o cacau, não têm apresentado 

resultados animadores. 

CRÉDITO, ASSIST:Ê;NCIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO 

A Associação de Crédito e Assistência Rural do Pa- 

rá é a entidade responsável pelos planos de crédito e assistência 

técnica aos colonos, possuindo programas de atendimento aos agri- 

cultores,já elaborados e em funcionamento. 

Esses programas abrangem a seleção de candidatos 

ao crédito rural (com o Banco do Brasil operando como agente finag 

ceirJ, a avaliação da capacidade de trabalho da mão-de-obra fami- 

1iar, e toda· uma programação de financiamento para as culturas de 

arroz, milho, feijão, cacau e pimenta-do-reino. 

- 
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Os produtos procedentes de lavouras financiadas 

são obrigatoriamente entregues à Cibrazem para classificação e pos 

terior venda à CFP, que por sua vez os comercializa através da 

Cobal. Esta medida tem por objetivo assegurar aos bancos o reem- 

bolso dos empréstimos realizados. 

Há casos, 
, 

porem, em que o colono, embora tenha ob- 

tido empréstimos para o custeio da lavoura, vende sua produção pa- 

ra marchantes (intermediários), não pagando suas d{vidas bancária~ 

Apesar da rigorosa fiscalização, tem havido muita clandestinidade 

na comercialização. 

O colono pode recorrer à Cibrazem também para est2 

car sua produção em forma particular (não financiadoh sem compromis- 

so de venda à CFP; entretanto, o tempo máximo permitido é de três 

meses, a uma taxa de Cr$ O,JO por saco e por mês. Uma vez vencido 

esse prazo, se o produto ainda não tiver sido retirado deverá ser 

vendido obrigatoriamente ao governo, pelo sistema AGF (Aquisição 

do Governo Federal). 

Os principais inconvenientes encontrados pelos co- 

lonos na comercialização através da Cibrazem referem-se às despe- 

sas de transporte até o armazém, ao pagamento de taxas de serviço, 

à espera de uma semana ou mais para o recebimento (com deslocamen- 

to até o Banco do Brasil em Itaituba ou Altamira, e riscos dopa- 

gamento não ter sido ainda liberado), às exigências com sacaria, e 

à falta de con~iança nos resultados da classificação. 
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No caso do arroz, a Cobal compra o produto da CFP, 

passa-o pela usina de beneficiamento da Cibrazem (pagando os ser- 

viços correspondentes) e o vende ao consumidor, diretamente ou a- 

través de seus distribuidores, funcionando portanto como varejista 

e atacadista. 

O INCRA e a ACAR informam à Cibrazem suas previ- 

soes para a safra seguinte. 

A Embrapa mantém um campo experimental no km 23 da 

TransamazÔnica, encarregado da pesquisa e experimentação de espé- 

cies cultivadas nesta área da Amazônia. Seus programas mais impor- 

tantes, além da parte referente a pesquisas e melhoramentos de 

plantas, sao: 

estudo de aclimatação e produtividade de espécies vegetais em 

diferentes classes de solos; 

estudo da competição de variedades; 

estudo dos , . 
niveis ...• . 

economicos de adubação; 

estudo das práticas culturais (época de plantio, espaçamento, 

época da colheita, etc.); 

investigação do estado sanitário e controle de pragas e doenças. 

- 
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e CANA-DE-AÇÚCAR 

A Indústria Açucareira Abraham Lincoln, localizada 

no km 92 da TransamazÔnica, em área de terra roxa estruturada, tem 

uma capacidade nominal para a produção de 600.000 sacas de açúcar 

cristal, correspondendo a um tamanho industrial econômico, segundo 

conceito criado para as regiões açucareiras de São Paulo (tamanho 

mínimo econômico: 400.000 sacas). 

Dos JOO hectares que a usina dispõe para o cultivo 

de cana, 210 já estão plantados; o restante ficará a cargo dos co- 

lonas, sendo que a cada parcela selecionada, de 25 a 50 hectares, 

caberá uma quota de 1.500 a 3.000 toneladas do produto. 

Os trechos dedicados ao cultivo de cana-de-açúcar 

às margens da TransamazÔnica, sem incluir os trechos junto às vici 

nais, representam uma área total disponível de 23.200 hectares; as 

variedades mais difundidas do produto são a CB 49-260, CB 41-76, 

NA 56-62 e CB 40-77, esta Última com destaque, pela sua produção 

agr~cola. 

G LIMITAÇÕES 

As terras na faixa da TransamazÔnica são predomina~ 

temente fracas, sendo portanto reduzidas as possibilidades de sua 
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utilização para lavouras de ciclo curto; a adubação, que seria ne- 

cessária no caso, requer gastos extremamente elevados, o que aumen 

taria os custos de produção. 

A maior parte da terra boa está destinada à cana- 

de-açúcar, sendo pouco significativa a parcela disponível para ou- 

tras culturas. Por outro lado, a terra boa de hoje poderá exigir 

adubação em futuro próximo, após cultives intensivos. 

Há também limitações de relevo e afloramentos de 

rochas, com fortes impedimentos à mecanização, e necessidade de 

práticas conservacionistas de solo. 

Embora o INCRA já tenha definido os programas agrÍ. 

colas de exploração da terra de forma racional, a longo prazo, com 

culturas industriais de ciclos longo e curto, a execução dos mes- 

mos tem encontrado uma série de limitações, entre as quais: 

a falta de insumos agrícolas, principalmente sementes, 

mudas, defensi.vos e adubos; 

a insuficiência dos quadros de técnicos do INCRA e da ACAR para 

dar cobertura completa e intensiva aos colonos; 

a insuficiência de informações para promover a expansão das cul 

turas em grande escala, acarretando riscos de insucessos. 
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l.J EXTRATIVISMO 

l.J.l ponsideraçÕes Gerais 

O extrativismo - durante muitos a.nos a principal 

atividade econômica da região - vem sofrendo importante processo 

de transformação a partir da abertura das rodovias de integração 

nacional, que gerou novas oportunidades de emprego tanto na sua 

construção quanto em obras civis (construção de agrovilas, portos 

fluviais e obras urbanas), e propiciou o desenvolvimento da agri- 

cultura, da pecuária e das atividades de comércio a estas relacio- 

nadas. 

Esse processo de transformação se verifica através 

do declínio de determinados subsetores da atividade extrativa (ex- 

trativismo animal e certos produtos do extrativismo vegetal), e p~ 

·lo desenvolvimento de outros (extrativismo mineral e madeireiro). 

Na medida do possível, procurou-se quantificares- 

tas tendências de transformação através da análise dos dados esta- 

t{sticos disponíveis para o período 1968/73, complementados por ob 

servaçoes e informações locais, obtidas a partir das pesquisas de 

campo. 
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Igualmente ao ocorrido em relação à atividade agro 

pecuária, foram encontradas dificuldades na obtenção de estatísti- 

cas recentes sobre a atividade extrativa na região, bem como dis- 

crepância entre os dados fornecidos pelas diferentes fontes consul 

tadas. 

A nível municipal, optou-se pela adoção dos dados 

fornecidos pelo DEE/Pará, que cobrem o período 1968/71. Para os 

anos posteriores, as dificuldades foram contornadas de maneira di- 

ferente para cada produto, tendo em vista a existência de outras 

fontes de dados indiretos indicadas em cada caso. 

l.J.1.1 Estrutura da Produção 

O Último ano para o qual se dispõe de dados ofi- 

ciais sobre o valor da produção extrativa na Área de Estudo é 

1971, dados estes que cobrem apenas os resultados dos subsetores 

vegetal e animal. 

Para os anos subsequentes, foi necessário estimar 

o valor da produção de cada subsetor e produto, a partir dos volu- 

mes estimados·cta· produção de 1972 e 1973 multiplicados pelos res-:- 

pectivos valores unitários da produção. 
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Foram adotados os preços m~dios de 1971, corrigidos 

por Índices setoriais de preços para 1972 e 1973. Nos casos dos 

produtos típicos de exportação (castanha do pará, Óleos essenciais 

e madeiras), adotaram-se Índices setoriais de preços de exporta- 

ção, visto que estes têm forte influência sobre os níveis de pre- 

ços locais. Para a borracha, preferiu-se adotar como referencial 

os preços de compra indicados pela Superintendência da Borracha, 

para 1972 e 1973. 

O processo adotado para estimar o valor da produ- 

çao extrativa mineral acha-se indicado no item correspondente. 

Uma vez realizadas as.estimativas, os dados sub 

setoriais foram agregados de modo a fornecer a evolução do valor 

·da produção extrativa (tabelas l.ç;?-2~ 1.23 e 1.24) a nível munici- 

pal, para o período 1968/73. 

Com base nos resultados obtidos foi determinada a 

evolução da contribuição de cada subsetor na formação do produto 

da atividade ~xtr~tivista, conforme indicado na tabela 1.25. 



TABELA 1. 22 
EXTRATIVISMO VEGETAL 

VALOR DA PRODUÇÃO - .1968/73 

- - " - - - - - - .,1..---:,.--- 

1968 1969 1970 1971 1972 .. 197) . 
MINICÍPIO E>'.TílATl TOTAL EXTHATl TO'l',\L EJ-.THAT1 TOTAL EXTllA'l'.I TOTAL EXTllATl TOT,\L EXTlt\T! l Te' ~.\L 

VIS~IO EXTflATI v1s:-10 EXTllAT:!; VISMO- EXTHATI VIS'í0- EXTHATI \1!..:.l~IO ..•• l'XT!:.\ 1'1 \"'t~~tL)- l..:~T!~4\ ~_l 
VEGE'fAL VlSnO VEGJ::TAL VISMO VEG:,,"l'AL VIS~IO VEGETAL VIS~IO VJ:GETAL VIS~!O- \'!::GEL\L I YI:3~:o 

DAClA CJO XI!\(,1.J 978,o 1.770,5 711,0 1. fl90,1, 1.429,0 J.08),7 1.1')0,0 2.057,5 J,968,9 5,~'l'l,4 l. '\10, '\ ~~.(\l~.:: 

Po r-t o de xc z 150,0 207,2 122,0 205,8 20~,o JJO, 3 266,0 1125, 8 234, 7 4~l4 • l. ~ 10, :2 :-t . .:-.. t s 
Senador Joad Porfírio 163, o J (í~ ,8 11,3,0 176,8 JJ8,0 J68,4 114,0 1211, /1 45),J 461,5 l '.)Ó, 5 l ', '' ~ 
Vi tÓritt ,10 Pará - - - - - - - - - - - - 
Altam1ra 520,0 1.099,8 3.56 ·º 1.172,9 798,0 2.0~8,2 687,0 1.1211,4 2.507,1 J,190,J 800,4 2.2~3,5 
S~o F;lix <lo Xin~1 1115 t ') 297,7 90,0 '.)'.)/1 • ') 91,0 J:;G ,8 l:?J,O JH:.!' ~> 77J,1> 1.15J,'.2 1o·J, :! bY•, ~ 

P.',<::I.', no T ,\ PAJÓS 1. JG3,o 2.G19,6 :)l.94J,O J5.0Jl,O 2,688,0 6.557,1 3.215,n 8.028,5 2.075,5 12.717,11 1. 906, 9 20.1-u),:+ 

Sant<.1r(m 843 .o 1.0:J0,2 1. J21,0 2.0:J0,8 r, 371,, D 1.8JJ,O 2.261,0 2,J90,5 l.Jll,J 1. 1116, 9 1. 505, B 1.396.~ 
Bnl !.l!rra - - - - - - - - - - - - 
A· .. ·ci:..~o lOJ,O 119,7 175,0 229,0 246,o J65,1 1~.o 19,0 'M" :::!2, 2 1~) • 5 19,5 ,_ •... ,,,_ 
Fordlânci1a - - - - - - - - - - - 
I t a i t uua 417,0 1.1169, 7 J0.447,0 . 32,771,2 1.068,0 4,359,0 9J5,0 5,619,0 742,0 11,278,J J<'l,b 1S.53t·1,1 

Prainha 2,G J0,4 6,o 26, J 7,0 82,J 2,0 7,6 2,9 7,J 2,~ º•~ 
ÁRU I:J ·ESTUDf.J ' . 2,J4J,O 4,420,5 32,660,0 36,9117,5 4,124,0 9.723,1 4.407,0 10.093,6 6.047,J 18.024,1 J, :.?19, ó ~~, .. ló~.d 

es) 

Fü!iJTE: DEE/ParÓ. - 1968/71 

( *) Estimativa 



TABELA 1. 23 
EXTRATIVISMO MINERAL 

VALOR DA PRODUÇÃO - 1968/73 

(Cr$ 1.000 a preços corrBntes) 

1968 1969 ----- ..------·-· 1970 1971 15,7~ 197J 

MUNICÍPIO EXTHATI TOTAL EXT!tATI TOTAL EXTRATJ. '.i'OTAL EXTHATI TúrAL EXTHATI 'l'l)TAL l:,TH.\T_! 1 Tt1 íAL 
VISMO- EXTllATI VISMO EXTHA'l',! VISMO EXTRA'l',! VISMO- EÀTMT,! VlS~IO EXT!,,.-, \"I5~!0 1 E~:TR:.TI 
MI!,EHAL VISMO ~UNERAL VISMO MINERAL VISMO MlN!::lUL VISMO MINE.IUL v tsxo ~!I\E:1:,L 1 'tI~Eb . .,\I' 

DACL\ IJO XüGU 151,1 1. 770, 5 :n6,6 1.890,4 412,8 J. Ol:IJ,7 707,9 2.057,5 1.200,2 5.299,1, 2. ;i9v,O 1 ~.o~:?'..! 

Porto cie Moz Jl,8 207,2 58,1 205,B 86,7 3)0,J 1118, 6 1125, 8 250,9 494,4 551,0 '_:-q, 8 
Senador José Porr{rio - 165,8 - 176,8 - 36s,1, - 121~, l4 - 461,5 - 1!1J,} 
~,.i t ó r La <io Pará - - - - - - - - - - - - 
A. l t i'...r:1i r-a 79,5 1.099,8 145,9 1.172,9 217,7 2.028,2 J7J, 11 1.1211, li 6J0,4 3.190, '.l 1. )99, 7 ~ 6'. - - 

- a - J) 1.) 

S~v rélix do Xingu 39,8 297,7 72,6 JJl1,9 108,4• 356,8 185,9 '.3~2,9 Jrn,9 l.15J.~ 6;i'l, 1 ~'<:, ·., ', 

DACL\ »o 'T ,\PAJÓS 954,4 2.619,6 1. 951, '.l 35.031,0 2.912,0 6._557,1 4.561,1 8.028,5 10.435,8 1~. 717, !, 1 s.06:?,o 1 ~n.1~t,,', 

Santa16m - 1.0JO, 2 - 2,0J0,8 - l.83J,O - 2.390,:; - 1.416,9 - 1. 59tÍ, 8 
D4-· l t e r-r-e - - - - - - - - - - - - 
Av~lro - 119,7 - 229,0 - 3G5,1 - 19,0 - 22,2 - rv , 5 
}'orJlÔndla - - - - - - - - - - - - - 
Itattc;ba 95!1, q 1.469,7 1.951, 3 32,771,2 2.912,0 4.359,0 4.561,1 5.619,0 10. t1·J5,8 11.278,J 18.06~.o 1~.~1>,.'tl 

Prainha - J0,11 - 26,1 - 82,3 - 7,6 - 7,J - e.~ 
J..,,:: t !:'E ESTl'W3 1.105,5 4.420,5 2.227,9 36.947,5 J,J24,8 9,723,1 5,269,0 10,09J,6 11.636,0 1s.021i,1 20.65:2,0 ~4~16~.6 

tül/TE: lJEf/Purá - 1968/71 

(*) Estimativa 



TABELA 1. 24 
EXTRATIVISMO· ANIMAL 

VALOR DA PRODUÇÃO·- 1968/73 

(Cr$ 1 .• 000 a preços correntes) 

1968 1969 1970 1971 1972 .. 197) . 
MUNICÍPIO t:XTH.AT.!, TOTAL Ji.:XTllATl TOTAL EXTRAT_l TOTAL EXTRAT_!. TOTAL EXTH,~Tl Tt'TAL EXT!U.TI T0-:'A.L 

VIS~!O EXTfu\T_!. VISMO EXTRAT_l VISMO EXTRAT_l VIS}tO EXTH,\Tl. VIS~!O C:-..Tl1,\'l'.l \ rsxo" E'). 7.,.\11 
A:S:HIAL VI:,MO ANIMAL VISMO A!>/Df,\L VISMO ANDlAL VIS}IO A.NDL\L \'I5~10 ,1_\I'UL \ I ::::'l,) 

DACIA DO xrxcu G/11,11 1.770, 5 902,8 1,890,11 1.2!i1,9 J.OSJ,7 159,6 2.057, 5 lJO,J 5. ~~}9, !, 111 • ~I 4. o i ~ • ~ 
Port.o de No z 25, I; 207,2 25,7 205,8 41,6 JJO,J 11,2 /125,81 8,8 l-19!1,!1 

''' 1 
76t-, s 

Scnarlor José Porrírio 2,8 165,8 JJ,8 176,8 J0,4 J6S,4 10, 11 12/1 '4 B,2 461,5 _1,0 l~J.5 
\"ité.r.:.a t.lo Pará - - - - - - - - - - 

500,J 1.099,8 671,ó ·l.172,9 l.012, 5 2.028,2 64,0 1.1~4, !. 5~.8 s. l~O, J ' - · 1 .:- • ::. ;i' 5 ..,\.1 t"a=ni ra •I~ 1 ·1 

S~o t~lix do Xingu 112,9 297,7 172,J JJ4,9 157,4 356,8 71, ,u JS2,9 60,5 l.15J,2 :51,q .s;.':. 
B:.cv. DO TAPAJÓS 302,2 2.619,6 1.136,7 J5.0Jl,O 957, J. 6,557,1 252,1, s.028,5 20G,1 12. 717, !; 1 ,7. s l :: ....... 1-.t,, '..i 

San'tarém 187,2 1.0J0,2 709,8 2.0J0,8 459,0 1.833,0 129,5 2,J90,5 105,6 1.416,9 91,l> 1. 3~>Ó, ':" 

D,~). terra - - - - - - - - - - - - 
Av e r r c 16,7 119,7 511,0 229,0 119,1 365,1 - 19,0 - 22,2 19, 5 
for,Ili;.ndia - - - - - - - - 

;6,51 
- 

Jra_tuba 98,J 1.469,7 J72,9 32.771,2 379,0 4,359,0 122,9 5.619,0 100,5 11.278,3 1S.5JJ,1 

Praanha 28,4 J0,4 20,1 26,1 75,J 82,J 5,6 7,6 i,, 4 7,J 3, tl G,:! 

.IBfLA nE ~TlnJO : 972,0 4.420,5 2.059,6 J6.947,5 2.274,J 9.72:3,1 417,6 10.093,6 340,8 18.02!,, 1 29J,2 ::?:.. • 2é.:., ~ 

F'OH'l'!<;: DEF/P,,r~ - 1968/71 
( *) Es t11D!l ti va 
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TABELA 1.25 

- EXTRATIVISMO - 

E~OLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO - 1968/73 

(%) 

SUBSETOR 
A N O 

MINERAL VEGETAL ANHlAL 

1968 25,0 · 53, O 22,0 

1969 6,o 88,4 5,6 
1970 Jl+' 2 42,5 23,3 
1971 52,~ l~ J, 6 4,2 
1972 64,5 JJ,5 2,0 

1973 85,5 lJ,3 1,2 

FONTE: Sondo técnica 
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Observa-se que antes da abertura da Transamazônic~ 

isto 
, 
e, até 1970, os subsetores animal e vegetal foram responsá- 

veis por 66% (1970) e até 94% (1969) da produção extrativa da Área 

de Estudo. A partir de 1971, o extrativismo animal perde rapidame~ 

te - sua expressao, declinando também a importância relativa do ex- 

trativismo vegetal. 

Em relação ao subsetor animal, contribuíram para 

reduzir sua participação no total do extrativismo as restrições à 

caça, impostas pela legislação protecionista, notadamente pela 

por~aria 2.706 do IBDF (fevereiro/72). 

Quanto ao ex-crativismo vegetal, deve-se notar qu.e 

1969, quando este subsetor foi responsável por 88,4% do total da 

produção das atividades extrativas, foi um ano anômalo, devido 

principalmente a aumentos nos preços e no volume da produção de 

Óleo de pau-rosa. 

O subsetor mineral, ao contrário dos demais, ganha 

continuamente uma maior significação: no início do período era res 

pousável por 1/4 da produção extrativa da Área de Estudo, contri- 

buindo, em 1973, com mais de 4/5. 

Essa evolução torna-se mais acentuada a partir de 

1971, com a extinção, por portaria ministerial, dos garimpes de 

Rondônia, tendo mais de 6º000 garimpeiros se transferindo para os 

garimpas de cassiterita e de ouro do vale do Tapajós e, posterior- 

mente, do vale do Xingu. 
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1.J.1.2 Indicadores Setoriais 

De acordo com a metodologia adotada, foram estabe- 

lecidos indicadores setoriais para a atividade extrativa. Os Índi- 

ces de quantum, representativos das tendências de evolução do se- 

tor e estabelecidos com base na evolução do valor da produção a 

preços constantes de 1973, encontram-se indicados na tabela 1.26. 

Os coeficientes locacionais médios, representativos 

do grau de especialização de cada município e bacia em ;elação à 

Áre~ de Estudo, são apresentados na tabela 1.27. 

1.J.2 Extrativismo Vegetal 

l.J.2.l Castanha do Pará 

(Tabelas A-54 a A-58) 

o CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO 

A castanheira do pará (Bertholl~tia Excelsa) cons- 

titui espécie de grande porte, largamente encontrada na região ama 

zÔnica, onde ocorre em maciços, o que permite sua exploração em 

castanhais nativos. 
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TABELA l. 26 

- EXTRATIVISMO - 

ÍNDICES DE QUANTUM - 1968/73 

(\ r• 

~ :J 

ANO ATIVIDADE EXTRATIVISMO EXTRATIVISMO EXTRATIVISMO 
EXTRATIVA MINERAL VEGETAL ANIMAL 

1968 100 100 100 100 

1969 692 167 1.154 175 

1970 171 208 122 162 

1971 lJl 27 [~ 108 25 

1972 200 517 127 17 

1973 233 796 58 lJ 

FONTE: Sondot~cnica 

TABELA l. 27 

- EXTRATIVISMO - 

COEFICIENTES LOCACIONAIS MÉDIOS 1968/73 

-------- 
EXTHAT.CVISHO EXTitATI VISi'iO 

-,- 
EXTHA IlVIS~·IO MUNICÍPIO l MINERAL VEGETAL AXI:-1AL 

- 1 
·- 

BACIA DO XINGU · 0,81 1,41 2,89 - ·---~· . -· .. - - 
Porto de Moz 1,45 1,39 0,94 

Scn.José Por- 
f'Írio - 2,8h 1,80 

Altamira ' 0,71 l,42 3,05 
\ 

S.Félix do Xin- .. 
. gu - - - - . 
DACIA DO TAPAJÓS 1,17 0,84 0,67 

Santarém 1 - 2,66 3,01 

Aveiro 
. 

2,80 2,08 . - 
ltaituba 1·60 o,47 O,J7 ' - 
Prainha - o,87 20,Jl.i 

1 

- 
ÁHEA DE ESTUDO 1,00 1,00 1,00 -· .. - 
FONTE: So~dotécnica 



Po s s u Ln d o alto valor nutritivo, rica em prote{nas 

e lipídios, a castanha constitui importante produto da pauta de ex 

portação do Estado do Pará, com ampla aceitação no mercado inter~ 

cional, onde é conhecida pela denominação de "Brazilian nuts". 

o EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

Os castanhais atualmente explorados na Área de Es- 

tudo sao nativos e estão localizados, em grande parte, em terras 

devolutas do Estado. A partir da Lei nQ 913, de 4.12.1954, o direi 

to i renovação dos contratos de arrendamento para exploração nes- 

tas terras passou a ser direito do arrendatário sob a forma de 

"aforamento perpétuo11, o que, embora tenha dado origem à institui- 

ção de privilégios, estimulou os investimentos sob a forma de cons 

trução de barracões e caminhos no interior dos castanhais. 

Tradicionalmente, as frentes extrativas de produ- 

tos vegetais, inclusive da castanha do pará, que atuam na região 

dos vales do Xingue do Tapajós são formadas de pequenas e médias 

empresas de caráter familiar. Na organização interna dessas empre- 

sas existe um patrão (que controla o empreendimento) um chefe de 

barracão (que controla o posto no interior do castanhal, represen- 

tando o patrão), e um guarda-livros (que faz a escrita do barra- 

cão). 



~~ ~' 
A organização da produçio e da comercialização ;be 

dece ao seguinte esquema: 

a) grande centro urbano (Belém ou Manaus), onde se encontram os 

principais exportadores para o exterior; 

b) centro urbano local, onde se situa a loja comercial (localiza- 

da em geral em Santarém ou Altamira e respons~vel pela adminis 

tração da exploraçio, armazenagem e comercialização do produ- 

tà), e onde residem o patrão, os vendedores, o guarda-livros e 

os pilotos; 

e) 2astanhal; onde se situa o barracão e residem o chefe do barra 

cão e os castanheiros. 

O período de safra cobre os meses de dezembro a j~ 

nho, época das grandes chuvas, quando caem os ouriços. A produção 

média de um castanheiro é de aproximadamente 800 ouriços por dia. 

Os métodos rudimentares de coleta, beneficiamento 

primário, transporte e armazenagem contribuem para a depreciação 

do produto, devido à elevação da umidade que reduz consideravelmen 

te seu grau de conservação. 

Portanto, é compreensível que os Índices de perdas 

sejam elevados, o que, a1iado à irregularidade e imprevisibilidade 

das safras e dificuldades de transporte, explica as importantes va 

riaçÕes na produção anual. 



e PRODUÇÃO 

Os Últimos dados disponíveis sobre a produção de 

castanha ·do pará, tanto a nível nacional como estadual e munici- 

pal, referem-se ao ano de 1971. 

Em 1968 e 1969 o Estado do Pará destaca-se como o 

maior produtor nacional, responsável por 5310 e 51%, da produção, 

respectivamente. A partir de 1970, o Estado do Amazonas passa a 

ocupar o primeiro luga~ com uma produç;o de 56.659 t, mantendo es 

ta posição em 197l~com J0.222 t. A produção do Estado do Pará nos 

mesmos anos foi de 26.913 te 18.152 t. 

A castanha do pará foi responsável por 15?0 do va- 

·1or da produção extrativa vegetal da Área de Estudo em 1970, e por 

8% em 1971. Em relação à produção estadual, esta participação, nos 

mesmos anos, foi· de 3%, e 2%, respectivamente. 

A evolução da produção no período 1968/71 registra 

oscilações consideráveis no volume, de ano para ano, tendo a maior 

safra ocorrido em 1968, com 1.313 t, e a menor em 1969, com 187 t. 

Após uma elevação em 1970, com l.115 t, observa-se novo declínio 

em 1971, com 476 t. 

Pelas médias dos biênios 1968/69 e 1970/71 verifi- 

ca-se uma ligeira elevação na produção média anual, da ordem de 550, 

sem que se possa indicar, contudo, uma tendência clara de expan- 

- sao. 



.A produção é mais iniportante na bacia do Xingu, 
9D 

particularmente nos municípios de Altamira e de São Félix do Xin- 

gu; esta bacia contribuiu, para a produção· da Área de Estudo, com 

82% em 1968, 93% em 1969, 95% em 1970 e lOO% em l97l. 

o EXPORTAÇÃO 

Os dados sobre importação e exportação foram obti- 

dos e:. partir de listagem em computador dos dados sobre qianifestos 

de ~mbarque fornecidos pela Sunamam para o período 1968/73, tanto 

da navegação interior como da dz cabotagem e de longo curso, con- 

siderando os portos de origem e dest~no. 

Alguns portos, como o de Santarém, por exemplo, 

operam como entrepostos no processo de comercialização, recebendo 

cargas provenientes de municípios situados fora da Área de Estudo 

e que sao posteriormente reexportadas para Belém. Foi necessário, 

portanto, deduzir dos volumes exportados as importações da Área de 

Estudo. 

..., , . 
Comparando os dados de exportaçoes liquidas com os 

de produção, observa-se que em 1968 e 1969 os primeiros são muito 

inferiores aos segundos, o que pode ser decorrido de .deficiências 

nos registros dos dados de exportação, ~eja porque a produção te- 

n.ha se escoado através de portos e embarcações não registrados, 

seja porque os registros foram deficientes. 
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Já a partir de 1970 os dados passam a ter uma rela 

·- ção mais estreita, podendo a diferença ser distribu{da ao consumo 

interno da região e a perdas no processo de beneficiamento e comer 

cialização. 

Assim, somente os dados de exportação de castanha 

do pará nos anos posteriores a 1970 podem ser considerados como 

indicadores das tendências de evolução da produção na Área de Es- 

tudo. 

Exceto em 1968, quando 31% das exportações desti- 

naram-se ao Porto de Manaus e 69~ ao Porto de Belém, a totalidade 

das exportações da Área de Estudo no período analisado teve como 

destino o Porto de Belém. 

1.J.2.2 Borracha 

(Tabelas A-59 a A-66) 

o CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO 

A seringueira hevea brasiliensis, a mais importan- 

te das espécies no que concerne à produção de borracha, e a hevea 

guianensis constituem as espécies mais comuns no Estado do Pará. 
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A árvore, mediana, pode atingir grande porte, loca 

lizando-se em matas Úmidas, várzeas, matas ciliares e até em ter- 

ra firme. A hevea brasiliensis dj.stribui-se por uma área muito am- 

pla, pariicularmente ao sul do rio Amazonas, na foz do rio Negro e 

na costa amazônica do Amapá. 

É preciso distinguir as espécies de que se extraem 

borrachas das espécies produtoras de gomas. As primeiras produzem 

os látices com características elásticas e termoplásticas; as se- 

gundas produzem gomas cujas qualidades fÍsico-qu{micas não podem 

ser identificadas às da borracha propriamente dita. 

í- 
1 a maniç oba, 

Os produtos da seringa são, no Brasil, a rnurupita, 

a mangabeira e o caucho. As gomas não elásticas são a 

sorva, o chicle, o guajará, a ucuquirana, a abiurana, a balata, a 

maçaranduba e a balata rosadinha. 

o EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

O sistema de produção nos seringais assemelha-se 

ao descrito para os castanhais. O seringalista, proprietário dos~ 

ringal, muitas vezes~ um "aviado'' de um estabelecimento comercial 

(casa aviadora), que financia todas as necessidades de uma safra. 

Estes financiamentos, feitos no preparo da safra, são recuperados 

ao se aviar a safra seguinte, isto é, de nove meses a um ano de- 

pois, quando o seringalis ta traz a borracha da safra an.terior para 

vender e liquidar suas contas. 
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A localização de árvores num seringal novo é um 

serviço feito pelo toqueiro (que entra pela selva assinalando as 

árvores) e o mateiro (que abre picadas ou estradas ligando as 
, 
arvo 

res identificadas). Cada estrada possui em geral de 80 a 150 
, 
arvo- 

res, d ís p o s t a s em erande extensão, d e v Ld o à pouca quantidade de se 

ringueiras por hectare. O seringueiro reparte com o seringalista 

o l{quido apurado na safra, recebendo dele um adiantamento sob a 

forma de mantimentos, roupas, alimentos, etc. 

A coleta da borracha é f'ei ta pel.o seringueiro de 

duas man0iras direta e por sangria dependendo da natureza da 

planta. A coleta de maneira direta é inconveniente, pois sacrifica 

o vegetal, uma vez que o látex é extraído pela maceraçao da plan- 
' r ta, as vezes de suas raizes, cortadas ou arrancadas. 

A coleta por sangria é usada principalmente em ve- 

getais de grande porte e consiste em dar talhos na casca da ,rvo- 

re, de modo a cortar o maior n~mero de veias possíveis. O liquido 

escorre pelo talho até o dreno inferior, caindo daí numa tijelinha 

por-intermédio de uma bica. 

A borracha colhida pelo seringueiro recebe um be- 

neficiamento muito rudimentar (por defumação) na própria área em 

-- que é colhida, sendo, em seguida, transportada para Santarém por 

barcos, onde é vendida às casas aviadoras. O seringueiro é pago 

com gêneros alimentícios e recebe um "troco" em dinheiro. 
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Caso o seringueiro reparta a produção com o serin- 

galista, este vai à cidade e vende a sua parte, recebendo o total 

de sua venda em d í.nh.e iro. 

Em Santarém, a borracha recebe novo beneficiamento 

e é em grande parte vendida diretamente para a Firestone, cm Belém. 

e> PRODUÇÃO 

Em 1968, 1969 e l97l o Pará se d~staca como o ter- 

ceiro produtor nacional de borracha, responsável por 17%, 175{i e 

13%, respectivamente, do volume total produzido. Em 1970 sua par- 

ticipação foi de apenas 7°/o. 

Segundo o IBGE, em 1971 a produção do Pará atingia 

a 4.425 t, correspondendo a Cr$ 10.660 mil. No mesmo ano o DEE/Pa- 

rá indicava para o Estado uma produção de J.431 t, correspondentes 

a Cr$ 7.103 mil. 

Para análise da produção em 1972 e 1973 a nível e~ 

tadual, por falta de dados do DEE/Par~ par~ o p~rÍodo, foram usa- 

dos os referentes 
... 
as quantidades e valores das compras de borra- 

chas vegetais no Brasil, fornecidos pela Superintend~ncia da Borra 

cha. Estes situam o Pará entre os quatro primeiros Estados em quan 

tidades compradas de b6rracha, com 13,2% em 1972 e 4°/o em 1973.· 



.·~ 
.... - 

Para análise da produção a n:f:vel municipal, foram 

adotadas as estat{sticas da Superintendência da Borracha para o 

volume da produçãos complementadas com as do DEE/Pará para o valor 

da produção. 

A borracha seringa constitui um dos principais 

itens da produção extrativa vegetal da Área de Estudo, tendo sido 

responsável, em 1968; por 6l,l% do total. Em 1971, entretanto, con 

tribuiu com apenas 26, 3%. Em relação à produção estadual, a parti.-- 

cipação da Área de Estudo foi de 18,7% em 1970, e de 16,3% em 

1971. 

A produção da bacia do Tapajós 
,, 
e' em termos absolu 

tos, a mais importante dentro da Área de Estudo. Entretanto, a ati 

vidade tem importância relativa maior para a bacia do Xingu no que 

diz respeito à sua contribuição para a f'ormação do valor da produ- 

ção extrativa vegetal da própria bacia. Exemplificando, em 1970 e 

1971 este produto representou 46,310 e 62,4'.)6 do total da produção 

extrativa do Xingu, enquanto que, no vale do Tapajós, sua contri- 

buição foi de apenas 44,o'.)6 e 12,9%. 

No período 1968/73 a taxa média anual de crescimen 

to da produção fÍsica foi de 2%. Devido às importantes oscilações 

verificadas na produção, de ano para ano, estimou-se a taxa média 

anual de crescimento observada entre os biênios 1968/69 e 1972/73, 

o que permitiu determinar uma tendência média de crescimento do 

nível da produção I'Ísica da ordem de 5,8~ ao ano. 
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No período considerado, a produção de borracha se- 

ringa na Área de Estudo foi maior em 1972, com l.294 t, caindo 

posteriormente para 1.050 tem 1973, observando-se uma tendência à 

concentra'ção da produção nos municípios de Al tamira, Santarém e 

Itaituba. 

o EXPORTAÇÃO 

Os dados relativos às exportações l{quidas regis- 

trados pela Sunamam no período de análise dão conta de apenas 35% 

a 40% do volume da. produção. Considerando que as perdas normais no 

processo de comercialização podem atingir de 10% a 15% do volume 

produzido anualmente, e que a totalidade da produção regional des- 

tina-se à exportação, conclui-se que somente 50% das exportações 

efetivas da Área de Estudo sio registradas naquele 6rgão. 

Durante as pesquisas de campo observou-se que gra21: 

de parte da produção extrativa de borracha sai da região, com des- 

tino a Santarém, através de portos não oficiais e embarcações não 

registradas. Assim, pode-se admitir que os dados fornecidos pela 

Sunamam devem corresponder a aproximadamente 50% das exportações 

efetivamente ocorridas. 

Segundo informações obtidas em campo, em 1972 foi 

instalada em Santarém uma transportadora, que escoa a produção, 

por rodovia, para o sul. Isto deve explicar a sensível redução ve- 

rificada nos dados da Sunamam relativos às exportações em 1973. 
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No período 1968/73 o escoamento da produção de bar 

racha seringa foi efetuado sobretudo pelo porto de Santarém, tendo 

o porto de Vitória do Pará grande participação a partir de 1970. 

Quanto ao d e s ti i n o das exportações, a maior parte seguiu para Be- 

lém, destacando-se ainda o porto de Santos. No período 1970/73 

houve exportações para os EUA. 

1.3.2,3 Óleos Essenciais/Pau-Rosa 

(Tabelas A-67 a A-70) 

A produção extrativa de Óleos essencia~s na Área 

de Estudo só é expressiva na bacia do Tapajós, onde concorre signi 

ficativamente na composição do valor da produção extrativa vege- 

tal. 

No período 1968/71, a produção de Óleos e s s e nc í.a í.s 

sofre oscilaç~es consideriveis. Tendo sido inexpressiva em 1968, 

atinge, em 1969, elevada participação (92%) no valor da produção 

extrativa vegetal na Área de Estudo, contribuindo, nos anos seguin 

tes, com 17,7% e 25,5%. 

O Óleo de copaÍba, produzido apenas no município 

de Santarém (a produção de Porto de Moz é inferior a Cr$ l.000 por 

ano), e o Óleo de pau-rosa, produzido sobretudo no município de 

Itaituba (a produção de Santarém é ainda incipiente) são os prin- 

- cipais Óleos essenciais extraídos na Área de Estudo. 

,·J 

:f 
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CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO 

Pela sua importância no valor da produção extrati- 

va da região, deve-se analisar mais detalhadamente a extração do 

Óleo de pau-rosa (Aniba Duckei, Kostern). A espécie é nativa na 

Amazônia e tem seu habitat mais favorável no alto e médio Amazonas, 

ocorrendo com mais frequência numa faixa que se estetlde desde o 

rio Curuá-Una até as ~ronteiras com o Peru, na parte sul, e do rio 

Trombetas até a Colômbia, na parte norte. Na Área de Estudo ocorre, 

sobretudo, nos municípios de Porto de Moz, Santarém e Itaituba, 

sendo expressiva a extração neste Último. 

Da.s diversas variedades da espécie (mulatinho, 

A 
.J . , 

itaÚba, imbaÚba) extrai-se um Óleo essencial, rico em linalol, uti 

lizado sobretudo como aromático na indústria de perfumaria • 

e EXPLORAÇÃO 

Explorada durante quarenta anos pelo seu alto va- 

lor comercial, a espécie começa a rarear na proximidade dos rios, 

sendo encontrada atualmente apenas acima das cachoeiras e no inte- 

rior dos planaltos, o que dificulta sua exploração e determina, de 

certa forma, os métodos atuais empregados. 
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Estudos realizados pelo Departamento de Recursos 

Naturais da SUD.Ai'1 sobre o extrativismo do pau-rosa indicam três 

formas mais comuns de exploração: empreitada, extração empresarial, 

e contratos de fornecimento com moradores dos locais onde existe a 

espécie. 

O transporte das toras até as usinas de beneficia- 

mento é feito por via fluvial. No p~tio de estocagem das usinas as 

toras são pesadas, partidas com machado ou serra circular e em se- 

guida trituradas, sendo então destiladas em a.Larnb í.qu e s de aço ino- 

xidivel. O vapor impregnado de 6leo essencial é condensado porre~ 

friamento e em seguida decantado por diferença de densidade, se- 

parando-se o 61eo da água. 

e PRODUÇÃO 

Em 1969, o município de Itaituba foi responsável 

por 100% da produção da Área de Estudo, tendo esta contribuído com 

84,1% para a produção do Estado d0 Pará. Em 1970, a produção de 

Itaituba corr~spondeu a 94,5% do valor da produção da Área de Estu 

do, complementada pela produção de Santarém (5,5%). 

Juntos, os dois municípios contribuíram com 92,6% 

para a produção estadual em 1970, e com 9J,6% em 1971 (cabendo 

1 
:t ., 

22,5% da produção da Área de Estudo a Santarém e 67,5% a Itaitu- 

ba). É notória, portanto, a importância de Itaituba na produção es 

tadual. 
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As características do processo de exploração e de 

extração do Óleo de pau-rosa justificam, de certa forma, as osci- 

laç~es bruscas ocorridas de ano para ano nos resultados desta ati- 

vidade. A crescente escassez das espécies nativas e os métodos ain 

da rudimentares de exploração elevam sobremaneira os custos de ex- 

/ 
' ploração, cuja rentabilidade passa a depender, fundamentalmente1 

dos preços de mercado. 

Assim,as elevaç~es de preços ocorridas no mercado 

internacional em 1969 estimularam o desenvolvimento da atividade 

no ano seguinte, quando dobrou o volume da produção. Entretanto, 

uma redução sensível de preços ocorrida em 1970 veio desestimular, 

por sua vez, a produção em 1971. 

Tudo indica que esta atividade na Área de Estudo, 

da mesma forma que a maior parte da atividade extrativa, ainda as- 

sume características de forte sazonalidade de ano para ano, prÓ- 

prias de uma atividade esporádica. 

Assim, as principais expectativas para o desenvol- 

vimento de uma indústria extrativa com características mais está- 

veis parece residir nas experiências de cultivo de povoamentos ar- 

tificiais, que permitam uma exploração racional. 

- 



Neste sentido, estão sendo realizadas pesquisas na 

Estação Experimental de Curuá-Una (STPF/SUDAM) e no INPA/CMPA (Ma- 

naus) para estudo do comportamento das espécies sob diversos trata 

·...- mentas. silviculturais, e testes de proveniência, com mudas coleta- 

das nas diversas regiões de ocorrência. 

o EXPORTAÇÃO 

Os estudos de campo demonstraram que a totalidade 

da produção destina-se à exportação (Belém e Manaus). Entretanto, 

no período de análise, as exportações registradas pela Sunamarn COE 

respondem em média a 33% do volume da produção, de onde se deduz 

que aproximadamente 67% das exportações efetivamente ocorridas 

saem através de portos - nao oficiais, ou escapam aos registros da- 

quele , - orgao. 

Não obstante, os dados da Sunamam podem ser utili- 

zados corno amostra razoável da evolução da produção nos anos poste 

riores a 1971, já que as tendências de elevação e de redução das 

exportações registradas pelo Órgão entre 1968 e 1971 correspondem 

às tendências de elevação e de redução verificadas na produção no 

, 
mesmo periodo. 

Assim, a evolução das exportações, após 1971, ind2:_ 

ca que em 1972 a produção teria se expandido em relação ao ano an- 

terior, declinando consideravelmente em 1973. 
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O escoamento da produção é realizado quase que ex 

clusivamente através do porto de Santarém, registrando-se uma par- 

ticipação reduzida do porto de Itaituba em 1970 e 1972. 

1.3.2.4 Madeira de Lei 

(Tabelas A-71 a A-75) 

A extração de madeiras na Área de Estudo vem ele- 

vando, sensivelmente, sua participação no valor da produção extra- 

tiva vegetal. Esta tendência ocorre sobretudo no vale do Tapajós, 

sendo ainda mais acentuada para o Estado do Pará como um todo. 

As pesquisas de campo confirmaram a acentuação des 

ta tendência nos anos posteriores a 1971, embora nao tenha sido 

poss{vel apresentar dados quantitativos. Segundo informações dos 

agentes do IBGE e do DEE/Pará, consultados nas sedes municipais, 

as demais atividades extrativas vegetais e animais tornaram-se tão 

pouco expressivas nos Últimos anos que os levantamentos estat{sti- 

cos de produção não foram publicados. 

o EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

As formas tradicionais de exploração e organização 

·- da produção madeireira na Área de Estudo revestem-se, sobretudo na 

etapa de extração, de características análogas aos métodos primiti 

vos das atividades extrativas da Amazônia. 
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O corte (ou derrubada das árvores) é feito manual- 

mente, a machado; na divisão do fuste em toras, utilizam-se ser- 

ras manuais. Estas operaçoes apresentam baixo rendimento (estimado 

em 3 m3 de madeira por homem/dia), variando em função do tipo de 

solo, da floresta, da espécie florestal, do diâmetro do tronco, 

etc. 

Para o transporte até as margens dos povoamentos 

sao construídas estradas vicinais (manualmente), onde as toras são 

reunidas e daí transportadas por arraste até os córregos, aguardan 

do em geral o período chuvoso, quando a elevação das águas permite 

que sejam conduzidas até os rios permanentes. 

Este processo determina perdas consideráveis, na 

medida em que as toras sofrem ataques de insetos e fungos, deteria 

rando-se a produção. 

O transporte através dos rios é feito, às vezes, 

pelo tradicional processo de jangadas, que podem assumir propor- 

çoes consideráveis, com alguns milhares de toras. Tendo em vista o 

alto peso específico da maioria das espécies comercializáveis, sao 

incluídas nessas jangadas madeiras de menor densidade, sem qual- 

quer valor comercial. 

É comum, igualmente, a reunião das toras às mar- 

gens dos rios, em diversos pontos, onde permanecem até a chegada 
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do transporte, constituído de pequenos motores ou rebocadores con- 

jugados com alvarengas de 80 a 120 toneladas. - 
Com a abertura das rodovias TransamazÔnica e Cuia- 

bá-Santarém e o desenvolvimento das frentes de colonização, novos 

métodos de extração estão se desenvolvendo, em função do desmate 

para abertura das estradas, formação de pastagens e agricultura. 

Tais métodos assumem ·formas diversas no vale do Tapajós, segundo o 

desenvolvimento relativo das serrarias, que varia de município pa- 

. . , . ra muria c a.p a o , 

As pesquisas de campo realizadas no setor industri 

al de Altamira identificaram a existência, em novembro de 1974, de 

cinco serrarias, uma das quais em fase· de implantação. Estas ser- 

rarias compram a madeira em pé, na gleba dos colonos, antes do des 

mate. Após a derrubada, realizada no período do "verão11 (maio a de 

zembro), as toras são transportadas por caminhão até as serrarias, 

situadas ao longo da TransamazÔnica, entre o km 46 (Brasil Novo) e 

a sede do município. 

Atualmente, a produção de Altamira destina-se ao 

consumo local e dos municípios vizinhos, dependendo as vendas, em 

grande parte, de compras do INCRA (para a construção civil). Os 

planos de expansão dessas serrarias prevêem uma ampliação de 60% 

em sua capacidade de produção, objetivando atingir o mercado de 

Belém, que seria alcançado por rodovia. 
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Em Santarém foi constatada a existência de 11 ser 

rarias, sendo duas de grande porte. Os madeireiros e camioneiros 

adquirem a produção dos colonos e mateiros, vendendo-a diretamente 

às serrarias. Alternativamente, estas adquirem no porto os amarra- 

dos e as jangadas dos produtores. 

As duas serrarias de grande porte, com uma produ 

ção média de 8.600 m3/ano, destinam sua produção ao mercado nacio- 

nal e internacional, sendo 6790 p a ra o Nordeste, 3% para Belém, 155& 

para·a Região Sul (Rio de Janeiro e São Paulo) • e 15% para a Euro- 

pa. Cerca de 95% da matéria-prima são provenientes do próprio mu- 

nicÍpio, e 5% do município de Prainha. 

Em Itaituba foi identificada apenas uma grande seE 

raria, em fase inicial de operação na época da pesquisa de campo 

(novembro/74). A empresa possui um engenheiro florestal, que visi- 

ta os po vo'ame n t o s e indica as ár.easde maior potencial madeireiro. 

Em seguida, a empresa adquire a concessão de 10% de desmate, prati 

cando corte seletivo das espécies comercializáveis. 

Após a derrubada, realizada com serras pneumáticas 

e machados, as toras 
~ 

sao armazenadas em barracões cobertos, situa- 

dos ao longo da rodovia, sendo transportadas por caminhão até a se 

de da serraria, situada a 22 km de Itaituba, na TransamazÔnica. 
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Cerca de 70% de sua produção futura, estimada em 

7.200 m3/ano, serão destinados ao mercado externo, 10% a Belém e 

20% aos mercados local e regional. 

o PRODUÇÃO 

Segundo o DEE/Pará, a madeira foi responsável, em 

1970, por 13,1% do valor da produção extrativa vegetal da Área de 

Estudo, aumentando esta partic:i.pação, em 1971 para 19, 6%. 

A produção é mais importante na bacia do Tapajós, 

particularmente nos municípios de Santarém e Aveiro, responsáveis 

por 88,0% da madeira extraída na Área de Estudo em 1970. Santarém, 

especialmente, contribuiu com 92,5% em 1971. 

Ainda na bacia do Tapajós, a madeira representou 

19,0% da produção extrativa vegetal da própria bacia em 1970, e 

26,.5% em 1971. 

Na Área de Estudo, a taxa média anual de crescirnen 

to da produção física foi de 42,0% no período 1968/71. 
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o EXPORTAÇÃO 

' / ~ ' No periodo 1970 72 houve uma reduçao sensivel no 

volume das exportações, em consequência de aumento do consumo in- 

terno. Nessa época iniciou-se a const~ução da TransamazÔnica, que 

demandou grande quantidade de madeira pelo INCRA para a construção 

de agrovilas. 

A partir de 1973, com o término das obras locais, 

verificou-se urna reduçio no consumo interno da Área de Estudo, au- 

mentando novamente o voluwe das exportaç5es. Por outro lado, com a 

implantação das rodovias, parte da produção de madeira passou a 

ser exportada por rodovia, impossibilitando um maior controle so- 

bre as exportações. 

Em sua quase totalidade, a produção é escoada pelo 

porto de Santarém; quanto ao destino, Fortaleza foi o maim'import~ 

dor no período 1969/73. Considerando apenas o mercado internacio- 

nal, a Alemanha Ocidental foi o maior importador, vindo em seguida 

Portugal. 

1.3.2.5 Coeficientes Setoriais 

Na tabela l.28 sao apresentados os indicadores da 

tendência de evoluçã~ sob a forma de Índices de quantum da produ- 

ção física, para cada um dos produtos principais da atividade ex- 

trativa vegetal na Área de Estudo, no período 1968/73". 



TABELA l.28 

EX'l'RATIVISNO VEGETAL 

ÍNDICES DE QUANTUN - 1968/73 

A N O CASTANHA BORRACJL<\ ÓLEOS MADEIRA 
DO PARÁ SERING.A ESSENCIAIS DE LEI 

1968 100 100 - 100 

1969 14 97 100 160 

1970 84 llJ 221 176 

1971 12 129 203 287 
1972 260 136 130 231 

1973 J6 110 45 267 

FONTE: Sondotécnica 

1 { ,..., 
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A tabela l.29 apresenta os coeficientes locacio- 

nais médios, do mesmo período, para cada atividade do extrativismo 

vegetal, a nível de municÍpio e bacia. 

1.3.3 Extrativismo Mineral 

O extrativismo mineral na Área de Estudo tem-se de 

senvolvido sobretudo em função da garimpae;em de ouro e cassiterita, 

:o.atadamente no vale do Tapajós. Garimpas intermitentes de diamante 

e cassiterita têm sido registrados no vale do Xingu. Sabe-se, 

igualmente, do início recente da extração do caJ.cário em Itai tuba. 

As estatísticas oficiais sobre o volume e valor do 

produto dessas atividades são praticamente inexistentes. Mesmo nos 

casos em que se dispõe de alguns dados oficiais, essencialmente do 

DNPM e. d~ FAG, sabe-se por informaç~es locais e estudos de campo 

que os volumes efetivamente extraídos são muito superiores aos re- 

gistrados. 

1.3.3.1 Considerações Gerais 

- O trabalho de garimpagem é caracterizado pela for- 

ma rudimentar de mineração, pela própria natureza dos depósitos 

trabalhados e, ainda, pelo caráter individual do trabalho, sempre 

por conta própria. 



TABELA 1. 29 

- EXTRATIVISMO VEGETAL - 

COEFICIENTES LOCACIONAIS MÉDIOS - 1968/71 
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A atividade pode ser exercida por qualquer pessoa, 

desde que possua certificado de matrícula, fornecido pelas cole- 

torias federais nos municípios onde se realizam os trabalhos de ga 

rimpagem. A licença assim obtida deve ser renovada anualmente, 
, 

e e 

vilida somente para a região sobre a qual a coletoria que a con- 

cedeu tem jurisdição. 

A garimpagem é exercida de diversas formas. A mais 

comum consiste na abertura de poços de forma retangular, denomina- 

dos catas, com o auxilio de pás e picaretas. As dimensões das ca- 

tas são variadas e nelas podem trabalhar de um a quatro homens (só 

cios, no caso), raramente excedendo a este Último número. 

Outra forma de garimpagem - mais avançada e utili- 

zada por ga.r-Lmp e í.r-o s abastados consiste no uso de bicarne de pe- 

queno porte para o desmonte do material mais duro e resistente. Es 

te método tem sobre o anterior a vantagem de poder recuperar a cas 

siterita dos locais mais ricos,e a mineralização menos concentrada 

de partes do próprio "overburden''· Permite também um trabalho mais 

rápido, com menor emprego de mão-de-obra, tornando a exploração 

mais econômica. 

O trabalho de exploração nas catas 8 dado por ter- 

minado quando é atingida a zona da "piçarra'', ou do impropriamente 
/ 

denominado "bed-rock". 
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O principal obstáculo para uma exploraçio de maior 

volume de material pelos garimpeiros é representado pela água do 

lençol freático. Por se tratar de uma região superÚmida, com alto 

{ndice de pluviosidade e grande percentagem de infiltração de 
, 
a- 

gua, o trabalho de abertura de uma cata, próximo ao curso dos iga- 

rapés, torna-se mais lento e oneroso já a partir dos três metros 

( ou menos) de p r-o f'urrd í.d a d e , quando tem inÍ.cio a invasão das catas 

pelas águas. 

' 
Além de dificultar o trabalho de exploração, isto 

pÕe em risco constante a segurança do garimpeiro, por ocasionar o 

desmoronamento das paredes, sempre verticais, das catas. As opções 

para contornar o problema são a remoção de água por bombeamento, a 

fixação das paredes pelo método que os garimpeiros denominam de 

"muro chinês", e o abandono e/ou·venda da ca t a quando estes sentem 

que não têm condições de realizar o trabalho. 

Após o desmonte de todo o cascalho (denominação do 

material mineralizado), ele é lavado, concentrado, secado e ensa- 

cado para a,venda. 

A concentração é feita através de bateamento den- 

tro da própria cata ou no leito do igarapé, ou através da lavagem 

do cascalho em pequenos 11sluices11• O primeiro método, mais rudi- 

mentar, ocasiona uma perda de at~ 60% de subst~ncia mineral ~til, 

ficando a cassiterita fina virtualmente pêrdida. O segundo, · mais 

sofisticaào, permite uma maior recuperação, não chegand~ as perdas 

a 10/15% · 
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Após a concentração, a cassiterita é secada ao sol 

e acondicionada em sacos de 50 quilos, sendo então vendida, em ge 

ral para as empresas de mineração detentoras de alvarás de pesqui- 

sa das áreas garimpadas. 

A cassiterita sai diretamente do garimpo para os 

armazéns dessas empresas, onde sofre um tratamento eletromagnético 

para eliminação dos minerais ferrosos, como a ilmenita e a tita- 

nita. Após este tratamento, o minério é acondicionado novamente em 

sacos .de 50 quilos e vendido. 

1.3.3.2 Garimpo de Cassiterita 

A Área de Estudo vem sendo minerada por garimpagem 

desde 1963, quando foi descoberta a primeira.ocorrência de cassite 

rita em um dos igarapés da margem do rio das Tropas. 

Outros locais descobertos posteriormente têm sido 

minerados intermitentemente, sempre pelo processo rudimentar de ga 
' - 

rimpagem. Den~re os garimpas de cassiterita da Área de Estudo, os 

mais conhecidos são os de Surubim Velho, Augusto, Surubim Novo, 

Borges, Virgílio, Bom Jardim (ou Bacabal), Mangabal, Greta da Cas- 

siterita (ou Macambira), todos no município de Itaituba, nos aflu- 

entes da margem direit~ do rio Tapajós. 
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No período 1972/73, com a extinção oficial da ga- 

rimpagem no Território Federal de Rondônia, muitos dos garimpeiros 

de cassiterita daquela região foram trabalhar na Área de Estudo, 

iniciando o que se poderia chamar de pesquisa para cassiterita. 

Como resultado, foram descobertos aproximadamente 

10 novos garimpas, nos rios Iriri e Curuá, no município de São Fé- 

lix do Xingu (já. na bacia do Xingu), e reativada a exploração d e 

outros na bacia do Tapajós, como os de Grota da Cassiterita (ou 

Macambira) e Virgílio, ambos no alto rio Surubim. 

A cassiterita não conititui o bem mineral explora- 

do mais importante da Área de Estudo. Ao contrário de Rondônia, no 

Tapajós nunca se fez uma campanha intensiva, em larga escala, vi- 

sanda determinar as reais possibilidades econômicas da atividade. 

A produção do Estado do Pará não consta do Anuário 

Mineral Brasileiro (l); a FAG, tão pouc~indica a existência de ga 

rimpos de cassiterita na região, embora se saiba que alguns dos ga 

rimpos de ouro registrados por esse Órgão e~plorem também a cassi- 

terita. 

Não obstante, o Perfil Analítico do Estanho (2) in 

dica a existência de ocorrências e de uma mina (n2 M 5) de cassit~ 

rita no município de Itaituba, e fornece a produção do Estado do 

Pará (tabela l.JO), que só pode ser atribuída ao mesmomunicÍpio. 

(1) DNPM, 197 J 

(2) Ministério das Minas e Energia, boletim n2 13, 1973. 
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A partir dos dados do DNPM relativos à evolução 

dos preços do estanho no Brasil (tabela l.Jl), e admitindo uma mé- 

dia de Sn de 66% na cassiterita produzida em Itaituba, estimou-se 

o valor da produção nesse muni.cÍpio (tabela 1.32). 

Observa-se um significativo aumento na quantidade 

e no valor da produção sobretudo em 1972, o que parece decorrer 

da extinção da garimpagem da cassiterita em Rond3nia. A estimativa 

para 1973, realizada com base em pesquisas de campo, mostra uma r~ 

dução em relação a 1972, consequência provável do desenvolvimento 

do garimpo de ouro, que t e r í.a deslocado mão-de-obra para sua explo 

N 

raçao. 

Outro indicador das tendências de evolução da ex- 

tração de cassiterita na Área de Estudo é dado pelo número de pe- 

didos e de concessões de alvarás de pesquisa no Estado do Parái 

A N O PEDIDOSIALVARÁS 

1970 

1971 

1972 

43 
113 

131 

17 

22 

FONTE: DNPM 

1.J.J.J Garimpo de Ouro 

/ O ouro, por se encontrar no estado nativo e livre, 

sofre apenas o tratamento de apuração, sendo vendido no próprio ga 

rimpo. Firmas como H. Stern, Natan JÓias e a própria Mineração Mor 

ro Velho dispõem de intermediários nos garimpas, encarregados da 

compra do metal. 



TABELA 1. JO 

- CASSITERITA - 

PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA - 1968/73 

(t) 

A N O I QUANTIDADE 

1968 

1969 27 
1970 Jl 
1971 46 

1972 2L7 
1973 100 

FONTE: DNPM - 1968/72 e 
Sondotécnica - 1973 

TABELA l.Jl 

- ESTANHO - 

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS NO BRASIL 

(A preços correntes) 

A N O Cr$/kg DE Sn CONTIDO NA 
CASSITERITA 

1966 7,50 

1967 7,50 
1968 9,00 

1969 10,00 

1970 até março 12,00 

J.970 14,oo 

1971 16,00 

1972 17,60 

1973 22,50 

FONTE: DNPM 
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TABELA 1. 32 

- CASSITERITA - 

VALOR ESTIMADO DA PRODUÇÃO DE ITAITUBA - 1968/73 

(Cr$ 1.000 a preços corr~ntes) 

A N O VALOR ESTIMADO DA PRODUÇÃO 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

204,l 

J04,7 

556,4 
2.887,0 

·l.l~S5,o 

FONTE: Sondo técnica 

sondotecrw:;e 
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Segundo o Anuário Mineral do Brasil, que cita como 

fonte a FAG, existiam em 1972, somente no vale dos Tapajós, 66 ga- 

rimpos de ouro e cerca de 6.000 garimpeiros, concentrados, em sua 

maioria, no municlpio de Itaituba. Além destes, a FAG cita um ga- 

rimpo de ouro em Porto de Moz, localizado na boca do Xingu, com 200 

garimpeiros, e outro em Altamira, próximo~ sede municipal, com SOO 

garimpeiros. 

Os estudos realizados pela Sondotécnica identifi- 

caram ainda, no munici.pio de São Félix do Xingu, a existência de 

cinco garimpas de ouro, sendo dois no baixo rio Fresco, um no rio 

Trairão e dois na Serra dos Gradaus, onde trabalham aproximadamen- 

te 250 pessoas. 

Os dados sobre a produção de ouro na Área de Estu- 

do são muito escassos. Entretanto, a partir da publicação Ouro na 

Amazônia(*) e de estatísticas do DNPM, foi possível reconstituir 

uma série histórica do volume de produção no período 1962/72. Para 

· 1973, fez-se uma estimativa com base em informações da FAG, que ig 

dicou uma produção da ordem de 80 kg por mês (ou 960 kg em 1973) 

na região. Os resultados são apresentados na tabela l.JJ. 

(*) Fritz L. Ackerman, 1972 
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TABELA 1. 33 

- OURO - 

VOLUME DA PRODUÇÃO - 1962/73 

(kg) 

A N O PRODUÇÃO 

1962 188,4 

]_963 380,0 

1964 507,4 

1965 892,5 

1966 l.2Jl,4 

1967 562,7 

1968 275,0 

1969 369,3 

1970 537,6 

1971 734,o 

1972 780,0 

1973 960,0 

·- 

- FONTE: "Ouro na Amazônia" - 1962/72, _ DNPM - 1973, 

Sondotécnica - 1974 



Embora a produção seja provavelmente superior às 

indicadas oficialmente, não há critérios seguros para estimar a 

produção efetiva. Não obstante, os dados apresentados constituem 

um bom i~dicador das tendências de evolução da atividade. Obser- 

, . . , - , 
va-se que apos um crescimento consideravel da produçao no periodo 

1962/66 ocorre uma redução em 1967 e 1968, retomando uma tendên- 

eia ascendente de 1969 a 1973. 

Com base nestas estatísticas foi estimado o valor 

provável da produção de ouro na Área de Estudo. Como o Brasil é 

país importador (em média, J.500 kg por ano no período 1970/72), 

tomou-se como indicador do valor da produção da Área de Estudo o 

custo alternativo da importação do produto, ou seja, o preço CIF 

da importação. Os resultados são apresentados na tabela 1.J4. 

1.J.3.4 Indicadores Setoriais 

Os Índices de quantum da produção física das duas 

principais atividades extrativas minerais (garimpagem de ouro e de 

cassiterita) existentes na Área de Estudo, tomados como indicado- 

res das tendências de evolução, sao apresentados na tabela 1.35. 

Os coeficientes locacionais aplicados às duas ati- 

vidades são pouco instrutivos, já que a maior parte da produção ex 

trativa situa-se em Itaituba, Único munieÍpio, aliás, produtor de 

cassiterita no período considerado. 
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TABELA l.J4 
- OURO - 

VALOR ESTIMADO DA PRODUÇÃO - 1962/72 

(Cr$ 1.000,00 a preços correntes) 

A N O V A L O R 

1962 

l96J 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

88,5 

244,2 

792,0 

1.886,l 

2.252,0 

1.755,5 

l.105,5 

2.023,6 

3.019,8 

5.179,6 

8.743,l 

19.200,0 

FONTE: Sondo técnica 

1"ABEL4. .i , 35 

- EXTRATIVISMO MINERAL - 

ÍNDICES DE QUANTUM - 1968/73 

A N O CASSITERITA OURO 

1968 - 100 

1969 100 134 
1970 114 .195 
1971 170 266 

1972 803 283 

1973 370 349 

FONTE: Sondo técnica 
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Por sua vez, os dados disponíveis sobre a produção 

de ouro referem-se às bacias corno um todo. Em consequência, adis- 

tribuição do valor da produção pelos municípios da Área de Estudo, 

para cflculo dos coeficientes locacionais, obedeceu a estimativas 

baseadas no número de garimpeiros existentes em cada município pr2 

dutor, e na produção média por garimpeiro. 

Assim, o coeficiente locacional médio no período 

1968/73 para a extração de cassiterita é de 1,2 para Itaituba, o 

que significa que esse município é mais.especializado na produção 

de cassiterita do que a Área de Estudo. 

Os coericientes locacionais médios para a extração 

de ouro, no mesmo período, são apresentados na tabela 1.36 e indi- 

cam, apenas, que Itaituba é tão especializado quanto a Área de Es- 

tudo, enquanto que os demais municÍpios são relativamente mais es- 

pecializados, na medida em que não se dedicam à extração de cassi- 

terita. 

- l.J.4 Extrativismo Animal 

(Tabelas A-76 a A-92) 

l.J.4.l Caracterização da Atividade 

Observa-se na Área de Estudo uma tendência nítida 

para o desaparecimento das atividades de extrativismo animal e pa- 

ra sua concentração nos municípios menos desenvolvidos. 



TABELA 1.36 

- OURO - 

COEFICIENTES LOCACIONAIS MÉDIOS - l968/73 

MUNICÍPIOS !COEFICIENTES LOCACIONAIS 

Itaituba l,O 

Altamira l,l 

Porto de Moz l,l 

são Félix do Xingu l,l 

FONTE: Sondotécnica 



A caça, objetivando a venda de peles e o consumo 

de carne, e a pesca de subsistência são as duas atividades que co~ 

pÕem o setor. A caça tende a desaparecer, devido à crescente efi- 

ciência na execução das leis de restrição ou proibição à ativida- 

de. A pesca é afetada pela introdução de métodos comerciais racio- 

nais na ati.vidade, e pelo aumento geral de alternativas de emprego 

nos setores secundário e terciário. 

Atualmente, 12 espécies de animais são objeto de 

caça sistemática na região: jacaré-açu, caetetu, queixada, lontra, 

veado, capivara, onça, maracajá-guaçu e maracajá-peludo, jacuruxi, 

sucuriju, jibóia e peludo, todos para a venda de peles, sendo os 

quatro primeiros também para o consumo de carne. 

O jacaré-açu e a lontra já se encontram próximos 

da extinção. A lontra, inclusive, foi incluída numa lista do 

IBDF (*) de espécies animais ameaçadas de extinção. 

O objetivo da legislação existente é proteger a 

fauna, proibindo a caça e a venda dos seus produtos, e promover a 

criação organizada e supervisionada de espécies para as quais há 

demanda. A legislação mais relevante consiste na Lei nQ 5197, de 

3.01.1967, que proíbe a caça profissional, e na Portaria n2 2706, 

do IBDF, de 17.2.1972, que proíbe 
, . 

o comercio dos produtos da caça. 

(*) Portaria 303, de 29.5.1968 



l.J.4.2 Formas de Exploração 

Além dos caçadores profissionais, há os amadores, 

cuja alimentação depende da atividade. Estima-se em 600 
, 

o numero 

de pessoas cuja atividade principal era a caça, na Área de Estudo, 

em l970. 

A caç~ é praticada durante o ano inteiro, sem res- 

peitar as restrições sazonais que poderiam proteger as espécies 

contra a extinção. Geralmente as caçadas são realizadas em pequenos 

grupos; dependendo dos animais e da ocasião, são empregados dife- 

rentes métodos e instrumentos (canoas, para a caça ao longo dos 

rios, armadilhas, armas brancas e de fogo). 

Quanto ao valor comercial, o produto mais importa~ 

te na atividade é a pele do animal, cujo preço é muito sensível à 

qualidade. Os padrões de qualidade são conhecidos e aceitos em to 

das as partes da Área de Estudo, inclusive nas mais remotas, sendo 

determinados pelas condições gerais da pele, locais de furos de ba 

las, ferimentos e cortes. 

Os preços das peles da melhor qualidade variam de 

Cr$ 10,00/Cr$ 20,00 para espécies pequenas e relativamente abundan 

tes (veados, caetetus e queixadas) a Cr$ 250,00/Cr$ J00,00 para-p~ 

les maiores de espécies raras (onça e maracaj á-guaçu). 
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, ' . Em epocas especificas do ano, os caçadores levam 

suas peles à sede municipal mais próxima, onde normalmente encon- 

tram um ou dois compradores que estabelecem o preço, compram o pr2 

duto e o levam para Belém; outras vezes, os compradores locais des 

locam seus agentes para encontrar os ~açadores em sua área de ati- 

vidade. Os preços obtidos não diferem muito de um sistema de comer 

cialização para o outro. 

Praticàmente todas as peles produzidas na Área de 

Estudo são exportadas para outras áreas. 

A carne dos animais comestíveis geralmente é pro- 

cessada por salga e dessecamento ao sol, de modo a ser conservada 

para consumo futuro, sendo a maior parte da produção destinada à 

subsistência. 

1.J.4.J Produção 

O valor da produção de peles no Estado do Pará au- 

mentou de Cr$ 3,l milhões em 1968 para Cr$ 5,1 milhões em 1970, 

caindo para Cr$ 1,6 milhÕes em 1971. Esta evolução acompanhou, em 

linhas gerais, o comportamento da Área de Estudo, porém com varia- 

çÕes muito mais sensíveis: Cr$ l,O milhão em 1968, Cr$ 2,3 milhões 

em 1970, e Cr$ 400 mil em l97l. 
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A contribuição da caça para a formação do valor da 

produção da Área de Estudo apresentou-se alternada no per{odo 

1968/?l. A bacia do Xingu teve participação maior em l969 e 1971, 

invertendo-se as posições em 1968 e 1970 a favor da bacia do Tapa- 

. , 
JOS. 

Altamira e Santarém são os municípios produtores - mais importantes da região; entretanto, sua participação em rela- 

ção à Área de Estudo tem declinado constantemente, de 71%, em 196~ 

para 67%, 65% e 46%, respectivamente em 1969, 1970 e 1971. 

A participação de Altamira no total da bacia doXin 

gu foi em média de 70%. A área produtora que se segue em importân- 

eia é a de São Félix do Xingu, com 24%, enquanto Porto de Moz e 

Senador José PorfÍrio dividem entre si o restante, em partes i- 

guais. 

A participação de Santarém, relativamente ao total 

da bacia do Tapajós, declinou de cerca de 60% em 1968, para 50% 

em 1971, enquanto que a de Itaituba aumentou de 32% para 49%, no 

mesmo período. O restante é produzido por Aveiro. 

A pele de maracajá é o produto mais importante, 

tanto na Área de Estudo como no Estado do Pará. No período 1968/7~ 

seu valor respondeu em média por 54% do valor total da produção do 

setor na Área de Estudo, e por 37% no Estado. 



Por sua vez, a Área de Estudo respondeu, em média, 

por 50% do valor da produção de peles de maracajá no Estado. Ne- 

nhum dos outros produtos responde constantemente por uma parcela 

substancial, quer na Área de Estudo, quer no Estado do Pará. 

l.J.4.4 Exportações 

Praticamente 100% pas peles, couros e artefatos ex 
Q 

portados pela Área de Estudo passam pelo porto de Santarém. Em 

1972 e 1973, pequenas quantidades (2,51~ e 1,5%, respectivamente) 

foram exportadas também pelo porto de Vitória do Pará. Quase toda 

a exportação destina-se ao Rio de Janeiro. 

Na comparação dos dados regionais de produção com 

os de exportação surgem dois problemas. O primeiro é que o item de 

e xp o r-t aç á'o', definido pela Sunamam como "peles, couros e a r-t e f a t o s !", 

inclui artigos como peles de gado, que não estão registrados nas 

estatísticas de produção na categoria "extrativismo animal". 

Em segundo lugar, existem razões ponderáveis para 

se presumir que os dados de exportação de pele~ de animais de caça 

estão subestimados em relação às exportações reais. Há peles pre- 

ciosas, cujo comércio é proibido por lei, que certamente 
,.., 

sao ex- 

portadas por maneiras que não deixam registros corretos. 



Assim, concluiu-se que não poderia ser realizada 

uma comparação válida de dados, com o objetivo de estabelecer um 

indicador da evolução da produção após 1971. 

l.J.4.5 Indicadores Setoriais 

A produção extrativa animal da Área de Estudo, em 

termos quantitativos, ser.vede base para estabelecer a tendência 

de evolução do setor. 

A construção de um Índice de quantum tendo 1968 co 

mo base proporciona a seguinte 
., . 

serie: 

PRODUºÃO DA 
A N O REGIÃO ÍNDICE DE ~UANTUM 

1968 1.57,9 100,0 

1969 166,8 10.5,6 

1970 124,J 78,7 

1971 43,3 27,4 

Para uma visualização mais clara da tendência de- 

clinante da produção do setor, calculou-se uma média móvel de dois 

anos e o Índice de quantum correspondente, resultando nos seguin- 

tes valores: 



BitNIO MÉDIA MÓVEL DE 

2 ANOS (t} 
ÍNDICE DE QUANTUM 

1 

1968/69 

1969/70 
162,3 

145,5 

100,0 
89,6 

1970/71 8J,5 51,4 ___ ; _ 

1971/72 

1972/73 
37,8 
27,8 

Observa-se que a tendência negativa do Índice se 

acelera de uma queda de 10% para ~ais de 40%. 

Considerando o decréscimo médio, que é de 26,5%, e 

admitindo que o mesmo continuasse a exprimir a tendência dos dados 

de produção, é possível estimar os Índices de quantum para 1971/72 

e 1972/73, que seriam respectivamente 37,8 e 27,8. 

Adotando para os anos de 1972 e 1973 a taxa média 

anual de declínio da produção ocorrida no período 1968/71, obtêm- 

se os Índices de quantum (1968 = 100) relacionados na tabela l.J7, 

cujos resultados levam à conclusã0 de que o extrativismo animal es 

tá em vias de desaparecer, pelo menos das estatísticas oficiais, 

na Área de Estudo. 
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TABELA 1.37 

- EXTRATIVISMO ANIMAL - 

ÍNDICES DE QUANTUM - l968/73 

A N O ÍNDICE DE QUANTUM 

1968 
1969 

1970 
1971 

1972 
1973 

100,0 

105,6 

78,7 

27,l 

20,0 

14,7 

FONTE: Sondotécnica 



2. SETOR SECUNDÁRIO 

- 



2.1 METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO 

A dificuldade de obtenção de informações estatísti 

cas fidedignas é a responsável pelo entrave com que se depara qual 

quer t e n t.a t Lv a de análise econômica do setor secundário da região. 

Os dados estatísticos disponíveis em fontes secun- 

dárias - Censo Industrial do Pará de 1970 (IBGE) e Cadastro Indus 

trial do Pará de 1972 (F~deração das Indústrias do Pará) - podem 

ser considerados como indicadores aprox~mados do número de empresas 

e do pessoal ocupado no setor, e serviram em princípio para deter- 

minação do universo e seleção da amostra a ser pesquisada "in lo- 

c o !' , 

As informações fiscais que se esperava obter na S~ 

cretaria de Finanças (Cadastro do Imposto de Circulação de Mercado 

rias) e na Secretaria da Receita Federal (Imposto sobre Produtos 

Industrializados), por motivo de sigilo não foram fornecidas. As 

do IDESP - nao foram obtidas por motivos de ordem técnica: o mapa 

sintético de indústrias do Estado beneficiadas por incentivos fi~ 

cais ainda não havia sido elaborado na época da coleta de dados. 

A complementação das informações para anos mais re 

centes foi obtida, então, através das prefeituras municipais da 

área pesquisada e no Cadastro Industrial do Pará de 1974, em fase 

final de impressão. 
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2.2 ESTRUTURA INDUSTRIAL 
(Tabelas A-93 a A-lOJ) 

O setor industrial da Área de Estudo é reduzido, 

com predominância relativamente grande de estabelecimentos de pe- 

queno porte e uma estrutura de produção muitas vezes artesanal, 

utilizando preponderantemente técnicas rudimentares de beneficia- 

mento de matérias-primas de ocorrência na área. 

A partir .das amostras pesquisadas de Santarém, Al- 

tamiFa e Itaituba, foi possível quantificar isoladament~, por ramo 

industrial, a mão-de-obra ocupada e o valor da produção do parque 

industrial localizado na área pesquisada (tabela 2.1). Tal quanti- 

ficação obedeceu ao critério básico de que o tamanho relativo e a 

estrutura de produção dos estabelecimentos pesquisados seriam com- 

paráveis aos dos não pesquisados.· 

O município de Santarém possui o parque industrial 

mais significativo da Área de Estudo, seja em número de estabeleci 

mentas, seja no que se refere à diversificação dos ramos existen- 

tes; seguem-se os·municÍpios de Altamira e de Itaituba. Juntos, os 

três detiveram, em 1970, quase 90% dos estabelecimentos industriais 

da áreaº 

Em novembro de 1974, segundo o Cadastro da Prefei- 

tura Municipal, havia em Santarém 68 estabelecimentos industriais, 

sete dos quais de maior porte, tanto em número de op3rários quanto 

em valor de produção, distribuindo-se conforme indicado na tabela 

2.2. 



TABELA 2.1 
SETOR SECUNDÁRIO· 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, MÃO-DE-OBRA OCUPADA E VALOR DA PRODUÇÃO - 1974 

SANTAIIBM ALTAMI.RA ITAITUBA 

R A M o HÃO-DE- MÃO-DE- ~!,\O-DE- . VALOR DA VALOR D,\ \'AU1R DA N9 0:C!'lA PRODUÇÃO N2 OBllA PRODUÇÃO N2 O!J!LA Pfi.ODt"Ç'ÂO . OCUPADA OCUPADA ()Cl"P,\ DA 

Minerais ~io Met,11cos 3 110 1.500 2 40 1,000 l 22 1.000 

M~torial de Tran~portos 1 39 140 - - - - - - 

(1) 11 130 9,660 4 i.o 3,000 l ',(1 ~ ~ JOO H<1de:1 r-a 

Mr,biliário l 8 120 l 5 '.)60 - - - 

Dor racha 1 2 248 - - - - - - 
QuÍmi.ca (2} - - - - - - 1 !'ID ~D 

Cot:.ro 1 4 270 - - - - - - 

Têxtil 6 930 .J0.000 - - - - - - 
Ves tuiírio, Calçados o Artoí'a tos de Tecido (3) 2 J 180 - - - - - - 
P,üdUt&~ Aljmontaros ( 4) 35 19:! 21. 980 11 ll 180 5 11 57; 

. 
Bebid;;.b 4 211 160 X - - - - - - 

. 
Editorial e Gr~~ira l 11 960 - - - - - - 

' 
Con~trução Civil 2 8 4.700 - - - - - - 
TOTAlS 68 l,461 69.938 11 96 4 .540 8 8J 5,877 .. 

(valo Ci·t 1,000,00 d 1/7'1) 

FON'fES: Prcfci Luro.s Municipais - dados prim.:írios - 1974 
Sondutécnica - Nov/74 

(*) Observações anexas 
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TABELA 2,1 - OBSERVAÇÕES 

1) OS DADOS RELATIVOS AO MUNIC1PIO DE ITAITUBA REFEREl4-SE AOS PLAi10S DE OPERAÇÃO, PAR.A 1975, DA llNIGA SERRARIA 

EXISTENTE. 

2) OS DADOS RELATIVOS À YiÃO-DE-OBRA. OCUPADA E AO VALOR DA PRODUÇÃO NO MUNICtPIO DE IT.A!TUBA NlO FORAM DETERMI- 

NADOS, Il1 VIRTUDE DAS USDTAS ESTAREM LOCALIZADAS FORA D.A. ÁREA DE PESQUISA • 

.3) NO CASO DE SANTA.Rf:M, Ul{A DAS INDUSTRIAS DO RANO ESTÁ COM SUAS ATIVIDADES PAR.ALISADAS, EMBORA AINDA MANTENHA 

O REGISTRO NA PREFEITURA MUNICIPAL. ASSlli, OS DADOS' SOBRE MÃO-DE-OBRA E VALOR DA PRODUÇÃO REFEREM-SE SOM.Eif- 
• 

TE A UMA PEQUElJA INDÚSTRIA. DE CALÇADOS, 

4) EM ALTAMIRA, NÃO ESTÃO nmLUÍDOS os DADOS RELATIVOS l USINA DE AÇ'ÚCAR DO INCRA, POR FALTA :JE- INFORMAÇÕES NO 

LOCAL, SABE-SE, CONTUDO, QUE SUA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO t DE 30,000 t/MtS DE AÇÚCAR, E QUE SUA PRODUÇÃO 

ATUAL t D~ APENAS J.000 t/Hlts, 
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TABELA 2. 2 

- SETOR SECUNDÁRIO - 

NÚMERO DE EMPREGADOS E VALOR DA PRODUÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

DE MAIOR PORTE DE SANTARÉM 

(Valor em Cr$ l.000 tle 1974) 

··- 

NQ NÚMERO DE VALOR DA PRODUÇÃO 
R A M o EMPREGADOS ATÉ OUT/74 

Minerais não met~licos l 61 900 

Madeira 2 85 4.800 

Têxtil (Tecejuta S.A.) l 885 28.526 

Produtos Alimentares . 2 18 6.496 

Construção Civil l J08 (*) 4.700 
' 1 ' 

T O T A I S 7 l.357 45.422 

FONTE: Sondotécnica 

(*) Estimativa para a 2~ etapa do plano de construção de 
~00 casas populares. O valor da produção corresponde 
a·~.00 unidades habitacionais já entregues em 1974. 
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No município de Altamira, na mesma ocasião, havia 

11 estabelecimentos, 45,4% dos quais foram objeto de pesquisa, re- 

presentando 42,7% do , 
numero de empregos e 41,0% do valor da produ- 

ção do setor industrial do munic{pio. 

O setor em Altamira se caracteriza por indústrias 

de beneficiamento de matérias-primas locais, com acentuada prepon- 

derância do ramo da madeira, tendo sofrido, de 1972 para 1974, im- 

portante retração, em vlrtude de terem saído -da área empresas que ope- 

ravam na abertura da Transamazônica. Alguns estabelecimentos, in- 

clusive, chegaram a encerrar suas atividades (por exemplo: uma in- 

- dÚstria de produtos alimentares). 

Atualmente, o ramo industrial que apresenta melho- 

res perspectiva em Altamira é o da madeira, que visa exportações 

para o mercado de Belém. Os demais estão dimensionados em função 

do mercado local, que já não se encontra mais superdemandado como 

no período 1972/73. 

No município de Itaituba havia, em novembro de 1974, 

oito estabelecimentos industriais. A amostra pesquisada situou-se 

em 50%, isto é, foram diretamente pesquisados quatro estabelecime~ 

tos industriais, responsáveis por 94,0% do número de empregos e 

por 98,4% do valor da produção do setor no município. 
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Os ramos da madeira e de minerais não metálicos 

sao os que apresentam as melhores perspectivas de evolução rápida 

em Itaituba. O primeiro possui, ·já operando, uma das mais bem apa- 

relhadas serrarias da Área de Estudo; o de minerais não metálicos, 

com uma indústria cerâmica em fase de implantação, irá abastecer 

todo o mercado local, inclusive com produtos inéditos na áreaº 

A procedência dos ·insumos e o destino da produção 

dos estabelecimentos pesquisados estão relacionados na tabela 2.J, 

que mostra também o grau de dependência dos ramos industriais em 

relação às fontes de insumos e aos mercados consumidores. 



TABELA 2. J 
SETOR SECUNDÁR:Y.:O 

PROCEDftNCIA DOS INSUMOS E DESTINO DA PRODUÇÃO 

uov /'14 

MUN1C1PIO DE SANTAHf,:M MUNIC11'IO DE ALTAMI11A NUNIC:l'.PIO DE IT,\l".'CBA 

DESTI~O DA PRODUÇÃO PHOCEDlt::SCIA DOS INSUMOS DESTDIO DA PHODUÇÃO PROCED~ll'ClA DOS INSU~!OS DESTI~O DA PROD~ÇÃO PROCEDt:sc IA 005 IX=t"':~ ~ 

L O C A L e;. L O C A L % L O C A L % L O C A L 5~ L O C A L '~ L O C A L "\- 

r,L,lnl.\~ ', SANTA11Jê~ 100,0 SANTATlf::M )00,0 ALTM!JRA 100,0 ALTA~IIRA 100,0 rT:,rn:nA 100,0 [TAITl'H,\ i oo , (\ 

5EF.íURIAS 

- GRA '>DE PORTE 'iOHIJF.STE 66,8 'iANTAntN 97,0 EXTERIOR 70,(' 1 TA ITl'llA 100,0 
GU1 ~[I t ,, ' ' Pl<Al tlllA J,o 11,\H.1\ ::u.o 
RI:LIÔ'l 11, 2 ITAITUDA 10,0 
CUílOP.\ 14,5 

- PL(c:.L\O !-'ORT.E S,\XT.\i!~~I 100,u SAN'1'AH!::M 100,0 Al.TAMIHA 100,0 ALTM!IRA 100,0 

~l•Yl>IL1Áf<10 
S/.VfAfUêM i oo ,« ':iANTAHl1:~! Go,o ALTM111\J\ 100,0 SÃO PAULO 60,0 

DT:Lé~J ''º•º ~!G E DEL!::M 40,0 

SÃO PAULO 50,0 MIA ZONAS 80,0 
TtXTIL PARANÁ 25,0 PAHA 5,0 

~IT, C.IJ, R~ NG 2~,o !NVIA 15,0 

.U:~~~-\T,\r<!::-:; 

- l:E\EFIC"U'll:STO 00 ARR0Z A'f.\ZO~AS 60,0 $,\NT/l!UtN 100,0 ALTAMIRA 100,0 ALTA:-!TRA 100,0 ITAITUBA 100,0 ITAITUSA 100,0 
flELÉ'I 25,0 
;,A:,J'AIH'.~1 15,0 

- tOHREF AÇÃO E MOAGE'I DO CAFÉ SA:-.-TAHÉ~t 70,0 ESP1RTTO SMITO 100,0 
ALTA~ITRA 20,0 
'ION rr: ALEGRE 10,0 - 

- PAXIFlCAÇÃO SANTAHÉM 100,0 Ol,LléM 50,0 ALTAMXRA 100,0 DELÉM 100,0 ITAITUDA 100,0 DF.LÉ)I 100,0 

»ut, JO,O 

- «rr.o "A1'TA11J::'I 10(), O ~AN l'.\RÉM 100,0 
- -~·:rc ~il SA',TAllÉ~I 60,0 l>EHKAMílUCO 70,0 

llAlXI) ,\)!,\ZUNA: 110,u J\L/\tlO/\~ '.JO, U >,J::M VAUUS Sc:-1 UADQ::; 

LF.BID.\;, S AST ,\Jl !'.:~! 100,0 MANAUS 50,0 
BELÉM 50,0 

l 

0F<ÁFICA 
SA!'>:TARJê~I 100,0 SÃO PAULO 75,0 

~IG, GD 25,0 

:,'A:,,:TAHl'.:~I, ÕB1 100,0 SANTARÉM 100,0 

'!Al U<L\.L DE TRANSPORTE 
nos, ORIXIMI- 
NÁ, ALf:N<iUER, 
M. ALEGHE E 
PRAIKl!A 

l"GN'rE: Sondo tócrrí ca - Nov/74 
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2.J CARACTERIZAÇÃO DOS RAMOS INDUSTRIAIS 

2.J.l Madeira 

Trata-se do ramo que maior dinamismo apresenta 

dentro da ind~stria de transformação da Área de Estudo, onde o 

principaJ. fator condicionante de localização é a facilidade de 

acesso à matéria-prima. 

' No município de Santarém há 11 estabelecimentos em 

funcionamento continuo, dois dos quais de grande porte. As duas 

principais serrarias estabeleceram-se em 1973, tendo se instalado 

com máquinas e processos de fabricação modernos, atendendo aos pa- 

drÕes técnicos dos mercados nacional e internacional. 

O.crescimento do ramo em Santarém é ilustrado pelo 

fato de que em 1970 havia no mun.icÍpio oito serrarias, com 68 em- 

pregos diretos e valor de produção, a preços correntes, de Cr$ 

Cr$ 571 mil; já em 1974, somente as duas principais serrarias ge- 

raram 85 empregos diretos e uma produção anual estimada em Cr$ 4,8 

milhões. 

Os demais estabelecimentos do • r • ramo no munic1p10 

sao de pequeno porte, atendendo basicamente ao mercado regional, 

sem perspectivas concretas de evolução da linha de produção e de 

fornecimento ao mercado externo, porém representando um fator im- 

portante de criação de empreg0s em uma área onde a mão'-de-obra 

ociosa é .abundante. 
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No município de Altamira,em 1970, havia três ser- 

rarias, ocupando J2 operários e gerando uma produção anual de 

Cr$ 120 mil; em 1974 foram constatados quatro estabelecimentos, 

absorvendo cerca de 40 pessoas (*) e gerando uma produção em tor- 

no de Cr$ 3 milhões anuais. 

Um forte grupo madeireiro do Paraná está implantag 

do uma serraria de grande porte nos arredores de Altamira, compará 

vel à maior das de Santarém. Segundo informações locais o estabele 

cimento visará o mercado nacional e, posteriormente, o internacio- 

nal. 

As serrarias de Altamira revelaram ter planos de 

expansao segundo os qu a i.s aumentariam em 60% o volume de sua prodE_ 

ção nos dois anos posteriores a 1974. Isso se deve em grande par- 

te às condições mais favoráveis de transporte propiciadas pela ro- 

dovia TransamazÔnica, que escoará a produção com relativa facilida 

de até o mercado de Belém. 

No município de Itaituba existe somente uma serra- 

ria, em fase inicial de produção, já que foi instalada em 1974. L~ 

calizada no km 22,5 da TransamazÔnica, ocupa uma área de 24.200 m2 

e previa, para 1975, uma ocupação de 50 operários e uma produção 

em torno de 7.200 mJ, correspondendo a um faturamento, aos preços 

(*) Número difícil de se precisar, devido a fatores sazonais de 
chegada das toras, que ocasionam flutuações na mão-de-obra em 
pregada. 
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de nov/74, em torno de Cr$ 4,J milhÕes. Sua produção 
1 ..... ô) 
J ,J 

será destina- 

da basicamente à exportação: 70% para o exterior, 10% para o Es- 

tado, e os restantes 20% para o mercado local. 

Junto às grandes serrarias dos municípios pesquis~ 

dos constatou-se a possibilidade de instalação de modernas indÚs- 

trias de laminados e compensados, que teriam um impacto mui to maior 

e mais profundo sobre a economia da região, com um melhor aprovei- 

tamen to da ma térj_a-prima _ ( reduzindo as perdas) , e efeitos mul tipl,!_ 

cadorés de renda e emprego bem mais importantes que os da atual es- 

trutura de produção de madeira serrada. 

2.J.2 Mobiliário 

Foi um dos ramos que sofreu maior retração na Área 

de Estudo. Dos nove estabelecimentos registrados pelo IBGE em 

1970 no município de Santarém, só subsistiu uw., com oito operá- 

riosJ três dos quais de menor idade, e um faturamento médio mensal 

em torno de Cr$ 10 mil, dedicando-se à fabricação de móveis sim- 

ples para satisfazer à demanda local. 

Uma das principais dificuldades do ramo está liga- 

da a problemas de obtenção de matéria-prima não regional, princi- 

palmente laminados, plásticos e ferro, cornumente usados na fabrica 

ção de móveis e estofados de linha de produção não artesanal,e de 

grande aceitação local. 
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Se as serrarias da área modificassem sua estrutura 

de produção e passassem a produzir laminados e compensados, o ra- 

mo poderia sofrer um crescimento considerável, modificando o quadro 

atual de maciça importação de m6veis de Belém. 

No munic{pio de Altamira, a Única indústria dora- 

mo está praticamente encerrando suas atividades, transformando-se 

em comércio de móveis em geral. A principal dificuldade para seu 

pleno desempenho está ~elacionada com problemas de comercializa- 

~ .·, . , .,, 
çao, Ja que os produtos acabados oriundos de Belem chegam ao comer 

cio local a preços competitivos. 

2.J.J Minerais nao Metálicos 

As sete olarias existentes nos municípios pesquis~ 

dos produzem estritamente para consumo local e representam um se- 

tor tradicional na indústria manufatureira da região. 

No município de Santarém, o principal estabeleci- 

-- , 2 4 - menta ocupa uma area total de 75.000 m, com l barracoes de 

2 2 5.600 m e quatro fornos de J84 m, perfazendo um total de 

4 2 , , 
5.98 m de area construida. Emprega 51 pessoas, sendo 10 menores, 

e o valor de sua produção anual é de cerca de Cr$ l.080 mil. 
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O ramo tem boas perspectivas de crescimento no mu- 

. , . 
n1c1p10: uma empresa de construção civil de Manaus 

. . . ,, 
1n1c1ara, em 

1976, a construção de 4.000 unidades habitacionais através do 

Planllap. É um dos ramos que mais geraram empregos (35 em 1970, e 

cerca de 110 em 1974), apesar do 
, 

numero de estabelecimentos ter-se 

reduzido de cinco para três. 

Em Altamira, os dois estabelecimentos existentes 

produzem exclusivamente para o mercado local, em função de contra- 

tos com o INCRA. O rarrio oí'erece 40 ernp r-e g o e diretos e o valor de sua 

produção é estimado em Cr$ l milhão anuais. Durante a pesquisa, 

constatou-se que as indústrias locais pretendem diversificar sua 

linha de produção, abrindo pequenas serrarias para aproveitar 

, . 
areas ociosas. 

No município de Itaituba, segundo o J:BGE, não havia 

em 1970 qualquer indústria do ramo. Em 1974 foi encontrado um esta 

belecimento em funcionamento desde 1972, e outro em fase de irnpla~ 

tação. Este Último previa, para 1975, o início da produção de tijo 

los de oito furos, telhas e ladrilhos industriais, dependendo do 

comportamento do mercado local. 

-- 
As perspectivas do ramo são boas no município: o 

mercado local demanda aproximadamente o dobro da oferta atual, que 

se situa em torno de 130.000 tijolos mensais; o deficit é suprido - por Belém. 



2.J.4 Têxtil 

Santarém, com quatro estabelecimentos em novembro 

de 1974, é o Único município da Área de Estudo que possui indÚs- 

trias que utilizam a juta e malva como matérias-primas. Três dos 

estabelecimentos se dedicam~ prensagem, e um~ fiação e tecelagem 

da juta. 

Este Último, fundado em 1951, 
, 

so começou a operar 

em 1967, através de projeto da SPEVEA; seu capital social é de 

Cr$ 8.638.143,00, dos quais Cr$ 7.831.458,00 integralizados. A em- 

presa obteve, em outubro de 1973, um financiamento do Banco da Ama 

zBnia no valor de Cr$ 20.639.564,70, e est~ instalada em uma irea 

de 280.720· m2, com 12.944,26 m2 de área construída. 

Sua produção destina-se principalmente a São Paulo 

(50%) e Paraná (25%); 25% dividem-se entre Rio de Janeiro, Mato 

Grosso, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Do total, 90% são absor- 

vides pelas zonas cafeeira e tritÍcola desses estados. 

A empresa é responsável por 885 empregos diretos 

no municipio, sendo o estabelecimento de maior porte da Área de Es 

tudo, com vendas representando 3% do mercado nacional. O número es 

timado de empregados em todo o ramo têxtil é de aproximadamente 

930 pessoas, o que dá uma noçã.o do tamanho da empresa em compara- 

ção com o das três outras indústrias existentes. 



2.3.5 Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecido 

Existe somente urna indústria de confecção na Área 

de Estudo, situada no município de Santarém, estando paralisada d~ 

vido a problemas de crédito e comerciaiização. Segundo informações 

de seu proprietário, ela só deveria voltar a funcionar em 1976. 

2.3.6 Produtos Alimentares 

2.3.6.1 Beneficiamento do Arroz 

No município cte· Santarém há 14 usinas de beneficia 

menta de arroz. são estabelecimentos de pequeno porte, cuja maté-· 

ria-prima provém das culturas localizadas no planalto de Belterra; 

sua produção destina-se ao Estado do Amazonas (60%), a Belém (25%), 

e ao município (15%). 

Essas usinas são responsáveis pela geração de apr2 

ximadamente 80 empregos diretos no período de ocupação mínima (de 

maio a outubro) e de aproximadamente 100 nos meses de ocupação 
, 

ma- 

xima. Devido a dificuldades na obtenção de matéria-prima, há uma 

tendência de localização dos estabelecimentos nas proximidades das 

zonas de produção, o que diminui bastante o custo do frete do ar- 

roz em casca. 
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A Cibrazem, que atua também na armazenagem da pro- 

dução, possui uma usina de beneficiamento de arroz em Altamira e 

outra no km 46 da rodovia TransamazÔnica (Brasil Novo). 

A capacidade máxima de produção dos dois estabele- 

cimentos é de 26 a 30 sacos de 60 kg por hora, a um preço ( em 1974) 

de Cr$ 2,20, aproximadamente 56% inferior ao vigente em Santarém, 

por saco beneficiado; a armazenagem é realizada à ra:zão de Cr$ O, 25 

por saco/mês. Pelos preços cobrados observa-se que o principal 

objetivo da Cibrazem é fomentar a produção local, evitando a saída 

do arroz em casca para ser beneficiado em outras regiões. 

O encerramento das atividade de outras usinas que 

existiam em Altamira ~ além da unidade da Cibrazem ~ decorre de 

insuficiência de capital de giro, o que não lhes permitia manter 

seus estoques nas dimensões exigidas pela relativa sazonalidade 

da produção de arroz no município. 

Em Itaituba, a Única usina existente estava com 

suas atividades suspensas em novembro de 1974, por falta de maté- 

ria-prima. Quando em operação, sua produção destina-se ao abaste- 

cimento da cidade e dos garimpas, possuindo uma capacidade real de 

produção, na época de máxima ocupação, de 40 sacos de 60 kg por 

dia, representando um faturamento médio mensal de Cr$ 12 mil apro- 

ximadamente. 
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2.3.6.2 Torrefação e Moagem de Café 

As indústrias existentes na Área de Estudo estão 

concentradas na cidade de Santarém, que conta com cinco estabele- 

cimentos, gerando aproximadamente JO empregos diretos. A produção, 

em torno de l5 t/mês por estabelecimento, destina-se aos mercados 

de Santarém (70%), Monte Alegre (10%) e Altamira (20%). 

O Instituto Brasil0iro do Ca1é considera o mercado 

local.abastecido e não permite a abertura de novas empresas nora- 

mo. 

2.J.6.J Panificações 

Alguns dos estabelecimentos classificados como "P!! 

nificaçio" t~m um car~ter muito mais comercial que industrial, sen 

do difícil, portanto, com base na amostra pesquisada, estimar a 

mão-de-obra alocada na parte industrial. 

O município de Santarém possui nove padarias, a 

maioria das quais produzindo pães, biscoitos e roscas, e abasteceu 

do, além da sede municipal, o SQ Batalhão de Engenharia e Constru- 

ção e o canteiro de obras da hidrelétrica de Curuá-Una. 

- 



No municÍ.pio de Altamira existem somente duas pa-- 

darias, que produzem pães e biscoitos destinados à área urbana da 

cidade e ao INCRA (AgrÓpolis Brasil Novo). 

O município de Itaituba possui quatro padarias, 

uma das quais aparelhada com maquinaria moderna vinda do sul. Este 

estabelecimento sofre a concorrência dos demais, que fabricam pão 

caseiro em fornos de barro. A produção é destinada apenas ao merca 

do local. 

2.J.6.4 Fábrica de Gelo 

Existem duas fábricas de gelo na Área de Estudo, 

localizadas na cidade de Santarém, cuja produção em torno de 

400 t/mês - destina-se, em sua maior parte (80%) ao congelamento 

do pescado comercializado próximo ao mercado municipal da cidade. 

Os restantes 20% destinam-se ao consumo doméstico. O setor ocupa 

oito pessoas. 

2.3.6.5 Usinas de Açúcar 

O município de Santarém possui uma usina de benefi 

ciamente de açúcar, que responde por uma produção de 4.J20 t/ano e 

nove empregos, utilizando como matéria-prima açúcar cristal 
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oriundo de Pernambuco (70%) e Alagoas (J0%); sua produção destina- 

se à região do baixo Amazonas (405&) e ao próprio municÍpio (60%). 

O grupo proprietário, sediado em Fortaleza e com diversas 1iliais, 

dedica-se também à venda de Óleos vegetais e ao plantio da cana-de 

, 
açucar. 

No município de Altamira (km 92 da rodovia Transa- 

mazÔnica) s há uma usina do INCRA, que utiliza a cana-de-açúcar como 

matéria-p~ima. A indústria, em f'a s,e preliminar de o pe r-aç áo , atrave~ 
Q 

sa dificuldades de mão-de-obra e de matéria-prima que comprometem 

seu desempenho. Embora sua capacidade de produçãó seja de J0.000 

t/mês de açúcar, na época da pesquisa (novembro/74) estava produ- 

zindo apenas J.000 t/m~s. 

2.3.7 Construção Civil 

As indústrias em operação na Área de Estudo atuam 

em caráter temporário, sendo contratadas para serviços específico~ 

findos os q~ais encerram completamente suas atividades. 

Por isso, foi selecionada para _pesquisa apenas uma 

indústria do ramo com matriz em Manaus, responsável pelo plano de 

construção de um conjunto habitacional na cidade de Santarém, finan- 

ciado pelo BNH. O conjunto é composto de JOO resid;ncias com 48 m2 

de área Útil, ao preço de 500 UPC cada, um centro comunitário, 20 

lojas comerciais, uma escola, uma praça e treze ruas. 
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A empresa está providenciando a compra de terreno 

para a construção de mais 100 casas populares, ao preço de Cr$ . . 
Cr$ 25 mil cada, e de 19 casas de médio luxo a Cr$ 180 mil cada. 

Consta. também de seus planos o início da construção, em 1976, de 

4.000 unidades habitacionais pelo Pla1:1hap; este projeto encontra 

dificuldades de consecução devido à especulação imobiliária, que 

elevou os preços dos terrenos em Santarém a níveis extremamente 

altos. 

2.J.8 Bebidas 

Há quatro indÚstrjas do ramo na Área de Estudo, 

todas localizadas no município de Santarém; duas dedicam-se à fa- 

bricação de refrigerantes, uma fabrica aguardente e a outra apenas 

engarrafa bebidas. 

Depois de uma relativa evolução, a partir de 1970, 

o ramo de bebidas vem sofrendo uma insignificativa retração nos 

Últimos anos, com a entrada maciça no mercado local de refrigeran- 

tese bebidas como Coca-Cola, Fanta, Guaraná (Antártica, Baré e 

Cerpa), cervejas (Skol e Cerpa) e aguardentes (Tatuzinho e Praia- 

ninha), que praticamente estão levando as indústrias locais a en- 

cerrarem suas atividades. 



2.3.9 Editorial e Gráfica 

Há apenas um estabelecimento do ra:mo na Área de E~ 

tudo, localizado em Santarém. O setor sofreu relativa retração des 

de 1970, época em que funcionavam quatro gráficas. 

A empresa remanescente tem uma capacidade de prod~ 

ção de 5.000 impressos/hora e um faturamento médio mensal em torno 

de Cr$ 80 mil. Na época da pesquisa constava de seus planos para 

1975 expansão de ordem física da linha ~e produção (dos 330 2 rn ocu 

pactos atualmente, para 540 m2), bem como a.quds í.ç áo de uma máquina 

off-set e aumento do número de empregados (de 11 para 18 operá- 

rios). 

2.3.10 Material de Transporte 

O Censo Industrial do Pará de 1970 (IBGE) identifl 

cou a existência de cinco estabelecimentos no município de Santa- 

rém; o cadastro da Prefeitura Municipal, em novembro de 1974, con~ 

tata apenas um. Trata-se de pequeno estaleiro dedicado à constru- 

ção e reforma de barcos de madeira. 

Todo o trabalho realizado é feito à base de enco- 

mendas individuais por parte do cliente, que financia o dono does 

taleiro com o capital necessário ao serviço, em função do qual é 
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. . - , ~ . , admitida mao-de-obra extra, sem vinculo empregaticio. Na pepoca da 

pesquisa, o número de empregados era de 39 operários, doze dos 

quais menores de idade que não recebiam salário, apenas refeições, 

pelo seu trabalho. 

2.J.ll Borracha 

O ramo d~ beneficiamento de borracha está pratica-,· 

mente extinto na Área de Estudo. O Único estabelecimento existen- 

te, localizado na cidade de Santarém, dedica-se apenas à interme- 

diação na compra e venda de borracha natural e cernambi. 

A produção,comprada aos seringueiros da região~é 

enviada em bruto para a Firestone de Belém, para beneficiamento e 

industrialização. O sistema de compras é feito em grande parte por 

relações de troca entre o dono do estabelecimento e os seringuei- 

ros - borracha e cernambi por gêneros alimentícios notando-se 

no setor o esquema de aviamento. 

2.J.12 Q , . u1mica 

A Única indústria quimica da Área de Estudo dedi- 

ca-se à destilação de Óleo de pau-rosa, estando localizada no mu- 

nicÍpio de Itaituba, na região compreendida pelo rio Crepori e 

igarapé Quatro Coroas. 
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2.J.13 Couro, Peles e Produtos Similares 

O Único estabelecimento do ramo está localizado no 

municÍpio de Santarém e se dedica à compra e ao beneficiamento pri 

mário de couro bovinoJadquirido dos marchantes locais e posterior- 

mente e rrv i.a.d o para corte à matriz da empresa, Curtume Carioca, no 

Rio de Janeiro. 

Sua atuação como polo gerador de investimentos e 

empregos é relativamente pequena, já qu~ não há previsão, em futu- 

ro próximo, de beneficiamP,nto local mais aprimorado do couro bovi- 

no, nem de diversificação de sua linha de produção. 
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2.4 OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR 

2.4.1 Disponibilidade de Mão-de-Obra 

Em contraste com o que ocorre no setor primário, 

no setor secundário a mão-de-obra ociosa na região é abundante, 

com baixa produtividade e altos Índices de absenteísmo e demissões. 

A principal indústria da região, por exemplo, apre 

sentou em 1973 uma média mensal de 10% de dispensa de pessoal, re-· 

"' . r • ,..,, . "' solvendo, em consequencia, adotar uma politica de nao readmissao. 

O ramo de olaria é obrigado a manter de seis a 10 operários a mais 

que o necessário, em virtude do elevado Índice de absenteísmo. 

A qualificação da mão-de-obra dominante 
, , 

na area e 

a de operário adestrado (não qualificado), que em geral trabalha 

de três a seis meses seguidos, e depois abandona o emprego para de 

dicar-se às atividades extrativas. 

O recrutamento de operários especializados, neces- 

sários principalmente nos ramos têxtil, madeireiro, de construção 

e gráfica, é difícil, obrigando as principais indústrias do ramo a 

buscar pessoal em Belém e no Nordeste. 
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O Senai está construindo uma escola na cidade de 

Santarém,e é possível que a partir de sua entrada em funcionamento 

o panorama tenda a uma modificação lenta e progressiva, pelo menos 

na área de influência do município. 

2.4.2 Disponibilidade de Transporte 

As estradas que interligam os municípios da Área 

de Estudo, e que sao utilizadas para o abastecimento de matérias- 

primas e escoamento da produção de alguns ramos industriais, ficam 

praticamente intransitáveis durante o período de chuvas, obrigan- 

do a utilização do transporte fluvial, mais oneroso, devido à in- 

termitência de tráfego que provoca relativa sazonalidade nos supri 

· mentas, o que é incompatível com a atividade industrial. 

Os ramos mais prejudicados com a paralisação das 

rodovias são os de madeira, têxtil, gráfica e de produtos aliment~ 

res (torrefação e moagem de café), que operam a custos mais altos 

de transportes. Os dois primeiros sofrem sobretudo na exportação 

de seus produtos, e os demais em função de interrupções no supri- 

mente das matérias-primas. 

2.4.J Disponibilidade de Energia 

O desempenho dos estabelecimentos industriais é 

grandemente prejudicado pelo precário sistema de fornecimento de 

energia elétrica. 



1J7 
Os estabelecimentos de maior porte,localizados nos 

munic{pios cobertos pela pesquisa,possuem geradores auxiliares pró 

prios1 que os suprem de energia complementar. O alto custo da ele- 

tricidade (as usinas locais são termoelétricas) é também um fator 

condicionante da preferência pela energia própria. 

Os ramos mais afetados em toda a área são o têxtil 

e o de madeira (serrarias), grandes consumidores de energia. A prj_!! 

cipal empresa da regiao, por exemplo, tem um consumo médio de 

lJJ.800 kW/mês, cóm 74,4% de geração própria. As graftde~ serrarias 

da irea utilizam cerca de 200 litros/dia de Óleo nos seus gerado- 

res, e mais Cr$ 10.000,00/mês, em média, de energia da Ce~pa, o que 

eleva bastante o seu custo d€ produção. 

2.4.4 Disponibilidade de Matérias-primas 

Alguns ramos industriais são obrigados, durante 

certo período do ano, a diminuir sua escala de produção, devido à 

sazonalidade·no fornecimento de matérias-primas. É o caso típico 

das usinas de,·beneficiamento de arroz e das indústrias de panific~ 

ção, gráfica, torrefação e moagem de café, e têxtil. 

As usinas de arroz sao afetadas sobretudo na en- 

tre-safra, já que somente os estabelecimentos da Cibrazem possuem 

condições adequadas de estocagem; as indústrias de panificação, 
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gráfica e de torrefação e moagem de café são prejudicadas pelos 

atrasos na entrega de seus pedidos de matéria-prima (trigo, semoli 

na, fermento, café), importada de Belém e do sul do País; o setor 

têxtil at·ravessa uma crise de fornecimento de insumos, com as sa- 

fras de juta e malva caindo em ritmo acelerado. 

Em contrapartida, as serrarias e olarias contam 

com substancial forne·cimento de matérias-primas. As toras de madei 

ra são entregues nos estabelecimentos beneficiadores, que em geral 

possuem barrac3es onde estocam a quantidade necess~ria para produ- 

ção ininterrupta. Em geral, as olarias se localizam à beira dos 

rios Xingue Tapajós, perto de grandes· jazidas de argila, - nao so- 

frendo, portanto, problemas sérios de fornecimento nP-m de estoca- 

gem de matéria-prima. 
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2.5 TENDtNCIAS E PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO 

2.5.l Tendências 

2.5.l.l Número de Empregos 

No município de Santarém, o crescimento médio 

anual do 
, 

numero de empregos, no ramo de minerais não metálicos, 

foi de Jl,0% no período 1970/74; no de madeira foi de 25,0%, e no 

têxtil, 55,0%. 

Em Altamira, o crescimento médio do número de em- 

pregos foi de J0,0% ao ano no ramo de minerais não metálicos, e de 

5,8% no de madeira. 

Para. o município de Itaituba a evolução não pôde 

ser dimensionada, pois as indústrias desses ramos foram implanta- 

das recentemente. 

2.5.1.2 Valor da Produção 

Entre 1970 e 1974, os ramos que apresentaram cres- 

cimento mais dinâmico foram os de madeira, têxtil e de minerais 

não metálicos, com taxas de 87,0%, 52,0% e 45,0%ao ano, respectiv~ 

mente. O ramo de produtos alimentares, apesar de manter um elevado 
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valor de produção, cresceu a uma taxa média anual de apenas 6,0% 

no período. 

2.5.1.3 Tamanho Médio dos Estabelecimentos 

No município de Santarém, em l974, os estabeleci- 

mentos de maior porte eram: 

a) quanto ao pessoal ocupado, os dos r~mos têxtil, de material de 

transporte e de minerais não-metálicos; 

b) quanto ao valor da produção, os dos ramos têxtil, de constru- 

ção civil, editorial e gráfica, de madeira, de produtos alimen 

tares e de minerais não metálicos. 

Tanto em relação ao valor da produção como no que 

tange ao pessoal ocupado, o tamanho médio dos estabelecimentos in- 

dustriais em Santarém elevou-se sensivelmente no período: em 1970 

apresentavem Índices de 6,1 empregados e Cr$ 329,5 mil de valor da 

produção (em cruzeiros de l974), contra 21,4 e Cr$ 1.028,5 mil, em 

1974. 

Em Altamira e Itaituba os estabelecimentos de 

maior porte concentram-se nos ramos de madeira e de minerais não 

metálicos, tanto em função do pessoal ocupado quanto em relação ao 
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valor da produção. Ainda nesses municípios, elevou-se o tamanho mé 

diodos estabelecimentos industriais, passando de 4,6 para 8,7 op~ 

r~rios em Altamira, e de 4,6 pa~a 10,3 em Itaituba, no período 

1970/74. · 

2.5.1.4 Produtividade Média da Mão-de-Obra Ocupada 

Diversos fatores condicionaram o comportamento das 

taxas de crescimento da produtividade média da mão-de-obra ocupada 

nas indústrias de Santarém, no per{odo 1970/74. No ramo de minerais 

nlo met~licos, a taxa foi de 10,6% ao ano, crescimento provocado 

pela expansã.o do mercado local. O ramo de ma teria! de transporte 

apresentou uma taxa média de crescimento negativo, em torno de 

36,0% ao ano, devido à diminuição do número de estabelecimentos 

no setor. 

O ramo de madeira registrou uma das mais signific~ 

tivas taxas médias de crescimento, 60,0% ao ano, em decorrência da 

introdução de tecnologias mais avançadas em sua estrutura de produ 

çao. A expansio do ramo de mobiliirio foi de apenas 4,J% ao ano, 

em virtude de retração do mercado local e estagnação do setor. 

O ramo de borracha apresentou um decréscimo médio 

de 10,0% ao ano, como resultado da paralisação das atividades de 

beneficiamento do produto. No ramo têxtil também houve decréscimo, 

- 
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de 1,1% ao ano, provocado pela dificuldade de obtenção de matéria- 

prima e pelos elevados Índices de absenteÍsmo e demissões, que in- - fluem diretamente na produtividade média da mão-de-obra ocupada. 

O ramo de vestuário, ?alçados e artefatos de teci 

do apresentou uma taxa média de crescimento de 17,2% ao ano, decor 

rente da existência de estabelecimentos com pequeno número de ope- 

rários, o que elevou consideravelmente seu faturamento médio anual. 

No ramo de produtos ali~entares o crescimento mé- 

dio foi de 5,3% ao ano, resultante da instalação de novos estabele 

cimentos. O ramo de bebidas é o que conta com o maior decréscimo, 

de 46,0% ao ano, consequência da queda acentuada da produção e de 

restrições de mercado provocadas pela entrada no município de dis- 

tribuidores de grandes fábricas de bebidas. 

- 
Embora tenha diminuído o número de estabelecimen- 

tos, o ramo gráfico apresentou uma taxa elevada, de 30% ao ano, d~ 

vido à introdução de modernas máquinas e equipamentos na linha de 

produção e à expansão do mercado local. 

No município de Altamiraja produtividade média da 

mão-de-obra ocupada no ramo de minerais não metálicos cresceu 6,8% 

ao ano, Índice relativamente baixo em comparação com os de outros 

ramos e decorrente da elevada ociosidade de mão-de-obra no setor 

de cerâmica. 
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Modificações introduzidas na linha de produção e a 

expansão relativa do mercado local influiram na taxa positiva de 

78,0% ao ano apresentada pelo ramo de madeira; em contrapartida, o 

ramo d~ p~odutos alimentares decresceu no período a uma taxa média 

anual de 22,0%, em consequência do fechamento de 50,0% dos estabe- 

·- lecimentos do ramo. 

No município de Itaituba, a produtividade média da 

mão-de-obra ocupada no.ramo de produtos alimentares decresceu a uma 

taxa de 0,8% ao ano, devido à sazonalidade de entrega de matéria- 

prima e à estrutura de comercialização, na qual uma panificação mo 

derna com elevado Índice de capitalização sofre a concorrência de 

pequenas padarias que utilizam fornos de barro na fabricação de 

seus produtos. 

2 • .5.1.5 Conclusões 

, 
Em sintese, observa-se que os setores que apresen- 

tam maior dinamismo na Área de Estudo são os ramos de madeira, mi- 

nerais não metálicos e têxtil. O ramo de produtos alimentares cre~ 

ce a um ritmo mais lento, embora mantenha aínda participação ele- 

vada, tanto na mão-de-obra ocupada quanto no valor da produção. 

Os ramos de material de transportes, borracha e mo 

biliário acham-se nitidamente em retração; o ramo editorial e grá- 

fica reduziu o número de operários e elevou o seu valor de produ- 

ção, em virtude de tend~ncias A maior capitalizaçio. 



Os ramos de metalurgia, de mecânica, 
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e de material 

elétrico e de comunicações desapareceram na Área de Estudo, surgi~ 

do dois novos ramos, de couros e de construção civil. 

2.5.2 Perspectivas 

Tendo em vista as tendências de evolução observa- 

das a partir de 1970, pode-se concluir que as perspectivas mais 

promissoras de desenvolvimento industrial nos municípios pesquisa- 

dos estão relacionadas com o aproveitamento das matérias-primas e 

dos recursos naturais locais; no caso estão incluídas as indústrias 

madeireiras, de produtos alimentares9e de minerais não metálicos. 

O desenvolvimento da indústria madeireira parece 

estar condicionado a um tipo de exploração florestal mais racional 

e à utilização de tecnologias de produção mais modernas, com a im- 

plantação de fábricas de serrados, laminados e compensados. 

Esta perspectiva já se configura em projetos, em 

elaboração, de fábricas·de"laminados e compensados, visando os mer 

cactos nacional e internacional; caso implantadas, essas indústrias· 

possibilitariam a recuperação do ramo de mobiliário (particularmente 

em Santarém), cuja retração se deve justamente à dificuldade de ob 

tenção desses materiais. 
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No ramo de produtos alimentares as perspectivas 

mais promissoras relacionam-se com o beneficiamento de produtos 

agrícolas e pecuários, cujo desenvolvimento depende da expansão do 

setor prímário. 

O ramo de minerais não metálicos apresenta perspec 

tivas muito promissoras, sobretudo em Santarém, diretamente rela- 

cionadas com a indústria de construção civil. No caso de Itaituba, 

esta perspectiva já se consolida com as expectativas de implanta- 

ção de uma f'ábrica de tijolos e ladrilhos, cujo objetivo é suprir 

o deficit de oferta já constatado no mercado local. 

As perspectivas de desenvolvimento da indústria 

têxtil éstão relacionadas com as de recuperação da juticultura, so 

bretudo nas várzeas de Santarém, que atravessa importante crise 

- de produção. 



J. SETOR TERCIÁRIO 



J.l CARACTERIZAÇÃO GERAL 

J. 1.1 Conceituacão 

Não obstante a importância do setor terciário como 

atividade absorvedora de mão-de-obra e geradora de parcela substa~ 

cial da renda nacional, as informações disponíveis são bastante 

, . 
precarias. 

Mesmo a caracterização éonceitual do setor ainda 

carece de estudos cuidadosos. Na verdade, os serviços t~m sido de- 

finidos por resíduos: o que não é classificado como atividade agrÍ 

cola ou industrial é considerado 11 serviços 11• Existe, 
, 

porem, uma 

área flutuante. Por exemplo: os serviços industriais de utilidade 

pública (suprimento de gás, água e energia elétrica), os transpor- 

t€s e as comunicações ora são classificados no setor industrial, 

ora são considerados atividades terciárias. 

De um modo geral, o setor terciário reúne todas as. 

atividades cuja produção não é mensurável em unidades fi.sicas, e 

apresenta uma heterogeneidade muito ampla, abrangendo desde ativi- 

dades que têm por objetivo facilitar o consumo ou a produção, a 

formação cultural e científica, o lazer, até a garantia dos inte- 

resses gerais e individuais da coletividade. 
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A análise do setor terciário é prejudicada ainda 

pela natureza e qualidade da quantificação estatística de suas va- 

riáveis mais representativas. Mesmo em âmbito nacional não existem 

informações sobre renda e produtividade. As séries históricas limi 

tam-se a estimativas do produto a nívei nacional e estadual. Em re 

lação a emprego, as informações mais satisfatórias são as dos recen 

seamentos. 

A nível ~icrorreg~onal e municipal, as Únicas in- 

formáções sistemáticas disponíveis são as de emprego, 
• 

arroladas p~ 

lo Censo Demográfico. Mesmo assim, o nível de agregação com que 

são apresentadas limita bastante sua utilidade. 

Dados Comparativos 

Na região amazônica, verifica-se a predominância 

absoluta das atividades terciárias na formação do produto interno. 

Nos Últimos vinte anos, o setor vem gerando mais da metade do pro- 

duto interno regional: 61,8% em 1949, 50,0% em 1959, e 61,5% em . . 

São duas as razões para tão acentuada participa- 

çaoo A primeira é a canalização para o comércio de uma parcela 

substancial da renda p~oduzida pelas atividades primárias. 
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Em segundo lugar, as discrepâncias entre o espaço 

econômico e o espaço geográfico, que deram origem a imensos va- 

zios. A atividade econômica surgiu em verdadeiras "ilhas", com c':l.- 

racter!sticas de economia pré-capitalista, onde a falta de opor~u- 

nidades em atividades realmente produtivas dá origem a um falso se 

tor terciário. 

O setor terciário do Estado do Pará responde por 

60% da renda gerada pelos serviços na região. Sua importância pode 

ser ainda avaliada pelo fato de, empregando J2% da população eco- 

n0micamente ativa, ser responsável por 66% da renda interna no Es- 

tado. 

A estrutura da participação das atividades terciá- 

rias da Área de Estudo, na absorção de mão-de-obra, em relação ao 

Estado do Pará, pode ser observada na tabela J.~. 

Enquanto no Estado os serviços empregam J2% das 

pessoas economicamente ativas, na Área de Estudo absorvem 20%. Não 

fora a diferença Óbvia no que diz respeito à administração pÚbli- 

ca, a estrutura produtiva do setor terciário da Área de Estudo se- 

ria semelhante à do Estado (tabela J.2). 

Em ambos os casos, as atividades que mais empregam 

mão-de-obra são o comércio de mercadorias e a prestação de servi- 

ços, que somam 52% da força de trabalho terciária no Estado e qua- 

se 54% na Área de Estudo. 



TABELA J.l 

- SETOR TERCIÁRIO - 

PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS EMPREGADAS NA ÁREA DE ESTUDO 

EM RELAÇÃO AO ESTADO DO PARÁ - 1970 

D I S C R I M I N A Ç Ã O 

População economicamente ativa 

Atividades terciárias 

- Comércio de mercadorias 

- Transportes, comunicação, armazenagem 

Prestação de serviços 

- Atividades sociais 

Administração Pública 

- Outras Atividades 

9,4 

5,9 
6,J 
6,3 
5,9 

7,1 
3,7 
5,1 

FONTE: Sondo técnica 

TABELA 3. 2 
- SETOR TERCI_(RIQ - 

POPULAÇÃO EMPREGADA - 1970 

12 '.J 

ESTADO 
D I S C R I M I N A Ç Ã O 

ÁREA DE ESTUDO 

POPULAÇÃO 

População economicamente ativa 

Setor Terciário 

- Comércio de mercadorias 

- Transportes, comunicações e 
armazenagem 

- Prestação de serviços 

- Atividades sociais 

- Administração p~blica 

- Outras atividades 

100,ol 

32,J 
8,5 

620.314 
200.381 
53.025 

24.937 1 

51.265 · 
28.281 

22.056 
20.817 

4,o 
8,J 

4-' 6 
J,6 
3,J 

POPULAÇÃO 

58.090 

11.839 1 

J.J46 

1 • .578 
J.OJ8 
2.021 

818 

1.058 

100,0 

20,4 

5,8 

2,7 
5,2 

3,5 
1,4 
1,8 

FONTE: IBGE 



Estrutura 

A determinação da estrutura do setor terciário na 

Área de Estudo baseou--se em estatísticas do IBGE, que fornece ele- 

mentos sobre o número de estabelecimentos comerciais, a nível muni 

cipal, para os anos de 1962, 1965, 1970, 1971 e 1972, e em pesqui- 

sas de campo realizadas nas sedes municipais de Santarém, Altamira 

e Itaituba, que constituem os três principais centros de serviços 

da 
, 
area. 

Com o objetivo de determinar a estrutura do setor 

terciário e suas tendências de evolução, e para fornecer indica- 

çÕes a respeito de suas possibilidades de operar como centro de 

apoio de serviços para o processo de desenvolvimento da região, 

subdividiu-se a análise das atividades terciárias em três subgru- 

pos: 

atividades de comércio 

serviços urbanos 

turismo e artesanato 

Não há dúvida que as atividades de comércio 

sao as mais importantes, não só no que se refere à mão-de-obra ocu 

pada, como no que tange ao número de estabelecimentos. 



Por outro lado, as atividades de comércio são as 

mais sensíveis aos efeitos provocados pelo surto de desenvolvimen- 

to propiciado pelos importantes projetos de construção das rodo- 

vias TransamazÔnica e Cuiabá-Santarém, dos novos portos de Santa- 

rém e Altamira, da Hidrelétrica de Cur~á-Una, do Hotel Tropical de 

Sant~rérn, e de .outras obras p1iblicas urbanas, além dos projetos de 

colonização, que ampliaram sensivelmente, após 1970, as oportuni- 

dades comerciais na região. 

Nos estágios preliminares de desenvolvimento, as 

atividades de 
, . 

comercio se caracterizam por um elevado número de p~ 

quenos estabelecimentos varejistas, com um grau ainda reiativamen- 

te baixo de especialização. Dentro do prazo da pesquisa de campo 

não haveria condições de se proceder a um levantamento completo do 

universo. Assim, optou-se por es.truturar uma amostra su:ficientemeE_ - . 
te representativa-do mesmo para uma análise qualitativa de cada ra 

mo c o me r-cí.a.L, 
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J.2 ATIVIDADES DE COM:f::RCIO 

J.2.l Evolução 

(Tabelas A-104 a A-105) 

No per{odo 1962/72, o 
, 

numero de estabelecimentos 

comerciais da Área de Estudo cresceu a uma taxa média anual de 

10,J%. Nos anos posteriores a 1970, a principal ampliação ocorreu 

em Altamira, segundo maior centro urbano da região, sobretudo em 

1972, data da abertura da TransamazÔnica. 

O mesmo surto de desenvolvimento comercial benefi- 

ciou, igualmente, Santarém, um centro maior que Altamira e com um 

número de estabelecimentos quatro vezes superior, não se caracteri 

zando, 
, 

porem, pelo aparecimento de novos estabelecimentos, mas sim 

pela ampliação dos já existentes. 

Já em Itaituba, o surto comercial só se verificou 

depois de 1972, e viu-se, de qualquer forma, amortecido pelo desen 

volvimento do comércio em Altamira e Santarém. 

Ocorre uma maior concentração de estabelecimentos 

comerciais na bacia do Tapajós, devido, sobretudo, ao peso do muni 

cÍpio de Santarém. Não obstante, a taxa média anual de crescimento 

do número de estabelecimentos comerciais foi maior na bacia do Xin 

gu (25% ao ano, contra 8,l~la na bacia do Tapajós). 



sondo1 é:rnco 

1 n f ô-~ 
É igualmente importante assinalar a modificação o- 

corrida na distribuição dos estabelecimentos comerciais na Área de 

Estudo. Em l962, 91,4% dos estabelecimentos situavam-se na bacia 

do TapaJÓs, sendo 88,3% em Santarém. Altamira figurava, então, com 

5,6% e Itaituba com 2,651a. 

Já em 197 2, a participação da bacia do Tapajós caiu 

para 74,3% e a de Santarém, para 66,5%, subindo a de Itaituba para 

5,0%. Na bacia do Xingu situavam-se 24,0% dos estabelecimentos, sen 

do 20,5% em Altamira. 

Destaca-se ainda a modificação da posição relativa 

do município de Aveiro, que detinha 0,4% dos estabelecimentos co- 

merciais em 1962, e passou a figurar, em 1972, com 2,7%• 

A ampliação ocorrida no número de estabelecimentos 

atacadistas reflete uma tendência à especi&lização e à moderniza- 

ção do sistema comercial. O importante aumento no número de esta- 

belecimentos varejistas corresponde à tendência normal de desen- 

volvimento do setor nos primeiros estágios do processo de urbani- 

- zaçao. 

Deve-se ainda ressaltar o aparecimento e a proli- 

feração, depois de 1970, dos postos de gasolina, resultado da am- 

pliação da frota de veículos. A substituição de pensões por ho- 

téis corresponde à melhoria das condições de hospedagem e à eleva- 

- ção do poder de compra dos usuários destes serviços, o que expli- 

ca, também, a multiplicação do número de restaurantes e bares. 



O processo de desenvolvimento do setor comercial 

na Área de Estudo propiciou uma redução na concentração espacial 

dos estabelecimentos em torno de Santarém, ou, por outra, uma me- 

lhor distribuição dos serviços de comércio nas sedes municipais. 

Como centros de maior expressao comercial destacam 

se Santarém, o mais importante, com 66,5% do 
, 

numero de estabeleci- 

mentes, Altamira, com 20,55~, e Itaituba, com 5,0%. 

Talvez mais 
. ~ 

significativo do que a evoluçao do 
, 

nu- 

mero de estabelecimentos tenha sido a evolução ocorrida na composi 

ção, segundo o tipo de comércio, como pode ser observado na tabela 

J.J. 

~ , , 
A elevaçao sensivel do numero de estabelecimentos 

comerciais terá concorrido, substancialmente, para a elevação do 

número·de·oportunidades de emprego no setor terciário, para a for- 

mação de grande número de pequenos comerciantes, e para uma maior 

especialização da funçio comercial urbana. 

J.2.2 Metodologia da Pesquisa de Campo 

(Tabelas A-106 a A-108) 
,_ 

Como 92% dos estabelecimentos comerciais da Área 

de Estudo estão situados em Santarém, Altamira e Itaituba, esses 

três municípios foram selecionados como área de pesquisa. O grande 



- 

TABELA J.J 
- COMÉRCIO - 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS SEGUNDO O TIPO - 1962/73 

T I P O 1962 1965 1970 1971 1972 

Atacadistas l 9 14 16 14 

Varejistas 596 937. 1.271 1.228 1.390 

Posto de Gasolina - - 8 13 17 
Farmácias 8 13 18 18 22 

Hotéis 4 3 12 ll 15 

Pensões - 10 1.0 3 4 
Restaurantes 5 13 17 24 28 

Bares - 50 68 102 130 

Salões de Barbearia - 23 28 28 31 

T O T A L 614 1.058 1.446 1.443 1.651 

FONTE: IBGE 

.. 
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número de estabelecimentos de comércio e sua heterogeneidade obri- 

garam a estruturar a amostra segundo ramos suficientemente homogê- 

neos, para permitir estimativas e algumas quantificações a respei- 

to da ~it~açio do setor. 

Como base no Guia de Integraçio da Amazônia, que 

contém a relaçio dos principais estabelecimentos comerciais de San 

tarém e Altamira, classificou-se o setor segundo sete ramos: 

1) Artigos de vestuário e tecidos, incluindo armarinhos, confec- 

çÕes, alfaiates, tecidos, roupas, sapatarias, bazares, etc. 

2) Gêneros alimentícios, bares, restaurantes e sorveterias, inclu 

indo armazéns, alimentos, cereais, massas, bebidas, açougues, 

supermercados, quitandas, bares, restaurantes, sorveterias, 

etc. 

J) Farmácias 

4) Revendedores de automóveis, postos de gasolina e oficinas 

5) Material elétrico, eletrodomésticos e móveis, incluindo máqui- 

nas e equipamentos, material elétrico e eletrônico, eletrodo- 

mésticos, móveis, louças e utensílios domésticos e de escritório. 

6) Ferragens, materiais de construç~o, madeiras e fibras 
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7) Diversos 

7.1) Hotéis e Pensões 

7.2) Outros, compreendendo Óticas e fotos, livrarias, papela- 

rias e gráficas, joalherias e relojoarias, insumos e agr1- 

colas e outros pequenos gêneros de comércio. 

A seguir, quantificou-se o número de estabelecimen 

tos para ea.d a um destes r.amos e admitiu-se que os resultados repr~ 

s e n t av'am uma amostra estruturada do número total de estabelecimen- 

tos comerciais. Esta amostra foi de 25%, estendida ao universo es- 

timado pelo IBGE em 1972, admitindo-se que o número de estabeleci- 

mentos em 1974 pouco diferiria do existente em 1972. 

Os erros de estimativa podem ser da ordem de 5% p~ 

ra Santarém e de 10% para Altamira, o que não prejudica o tipo de 

avaliação.que se pretende realizar. 

No caso de Itaituba, estruturou-se a amostra com 

base em perqentuais semelhantes aos adotados para Altamira, com 

correções realizadas a partir da própria pesqui~~ de campo. 

Com base nos resultados da pesquisa de campo foi 

possível estabelecer algumas quantificações para o universo pesqui 

sado, de interesse para a avaliação do setor, como: pessoal ocupa- . . 

do, valor da produção, produtividade média por empregado e tamanl10 

médio dos estabelecimentosº 



Alguns destes coeficientes foram adotados para es- 

timar o valor da produção e o pessoal ocupado nos demais municÍ- 

pios da Área de Estudo, com base no número de estabelecimentos 

existentes nos mesmos. 

Procurou-se igualmente estimar a renda gerada no 

setor, com base no valor dos salários pagos, aluguéis imputados e 

lucros prováveis, cuja estimativa baseou-se na margem de comércio 

admitida pelos entrevistados. 

J.2.J Pessoal Ocupado 

(Tabela A-109) 

Para cada ramo de comércio estratificou-se a amos- 

traem dois grupos de estabelecimentos - de grande porte, e de p~ 

queno e médio porte - segundo o número de empregados e valor do 

faturamento médio mensal. Durante a pesquisa de campo, identificou 

se o número de estabelecimentos de grande porte e admitiu-se que 

os demais seriam de pequeno e médio porte. 

Para o grupo de estabelecimentos de grande porte 

adotou-se para cálculo o número médio de empregados, por ramo de 

comércio; para o outro grupo, admitiu-se o número médio de empre- 

gados por estabelecimentos de pequeno e médio porte. 



Assim, as atividades comerciais ocupavam, em 1974, 

2.942 pessoas em Santarém, 656 em Altarnira e 158 em Itaituba, per- 

fazendo um total de J.756 pessoas nos três municípios. 

Os ramos de alimentaçã~ e de vestuário absorvem 

maior parte do pessoal ocupado, com 53% do total do setor, segui- 

dos da construção civil, com 10%. 

Admitind~ que o comportamento do setor no restante 

da área seja equivalente ao verificado nos três municípios pesqui- 

sados, pode-se estimar em 4.085 o 
, 

numero total de pessoas ocupadas 

em atividades comerciais, na Área de Estudo em 1974. 

O Censo Demográlico de 1970 avaliou em J.J46 
, 

o nu- 

mero de pessoas ocupadas em atividades comerciais na Área de Estu- 

do. Assim, pode-se admitir que o surto provocado pelo Programa de 

.Integração Nacional teria criado pelo menos 739 novos empregos em 

atividades comerciais na área, o que corresponde a um aumento de 

22%, situando-se em 5,1% a taxa média anual de elevação do nível 

de emprego. 

3.2.4 Valor da Produção 

(Tabela A-110) 

A estimativa do valor da produção, ou valor das 

vendas, em 1974, obedeceu aos mesmos critérios adotados para a es- 

timativa do pessoal ocupado. 



Em termos de faturamento anual, os principais ra- 

mos de comércio são, em ordem decrescente de importância, o de gê- 

neros alimentícios, bares, restaurantes e sorveterias; o de reven- 

dedores, ·postos de gasolina e oficinas; outros; e o ee artigos de 

vestuário e tecidos. 

O valor total das vendas nos três municípios pes- 

quisados atingiu, em ·1974, um valor de Cr$ 517.445.100,00. 

Admitindo que o valor médio das vendas, por estabe 

lecimento comercial, no restante da área corresponda ao observado 

nos três municipios pesquisados, pode-se estimar em 

Cr$ 562.781.200,00 o valor das vendas do setor comercial na Área 

de Estudo, em 1974. 

3.2.5 Valor Médio das Vendas 

O valor médio das vendas por estabelecimento comer 

cial, em 1974, diverge segundo o município pesquisado e pode ser 

assim estimado: Santarém - Cr$ JJ. 200,00; Altamira - Cr$ 14.450,00; 

Itaituba - Cr$ 21.750,00. 

O valor mais alto em Santarém reflete o maior nÚme 

rode estabelecimentos de grande porte neste centro, em comparação 

com os outros dois. 



O fato do valor médio em Itaituba ser superior ao 

de Altamira, apesar do número relativamente pequeno de estabeleci- 

mentas comerciais no primeiro, decorre de algumas empresas de 

maior por~e recentemente instaladas e que elevam o valor da média. 

Já o valor médio das vendas por empregado varia 

fortemente segundo o ramo comercial. Em Santarém, tal valor pode 

ser estimado em Cr$ 148.566,00, variando, segundo o ramo comercial 

considerado, de Cr$ 24.923,00 (pensões e hotéis) a Cr$ 400.000,00 

{revendedores, postos e oficinas). 

Em Al tamira, o valor médio é de Cr$ 89. 086., 00, va- 

riando de um mínimo de Cr$ 23.802,00 .(outros) a Cr$ 298.000,00 (r~ 

vendedores, postos e oficinas). 

- Em Itaituba, o valor médio situou-se em Cr$ •••••• 

Cr$ 138.7~~,oo, variando de um mínimo de Cr$.J6.ooo,oo (hotéis e 

pensões) a Cr$ 184.000,00 (revendedores, postos e oficinas). 

3.2.6 Renda 

A estimativa do valor da renda gerada nas ativida- 

desde comércio, nos municípios de Santarém, Altamira,e Itaituba 

foi feita com base nos salários pagos, aluguéis imputados, e lu- 

eras, juros e impostos atribuídos. 



Por sua vez, a estimativa dos salários pagos ba- 

seou-se no salário médio e no pessoal ocupado por ramo e gênero de 

comércio. Os aluguéis foram imputados com base na avaliação da 

área médi·a o c up a d a , por estabelecimento comercial e segundo o ramo 

de comércio, e no valor médio dos aluguéis por metro quadrado. 

Os lucros, juros e impostos médios atribuídos so- 

bre o valor das vendas, basearam-se nas margens comerciais admiti 

das pelos comerciantes entrevistados (em torno de 20%). 

Os resultados destas estimativas são os seguintes 

(em Cr$ 1.000 de 1974): 

Renda Santarém Altamira Itaituba 

Salários 15.692,0 2.950,0 832,0 

Lucros, juros e impostos 87.416,2 11.688,0 4.384,o 

Al.ug'ué Ls 20.0J6zO 3.04lz0 427z0 

T O T A I S 123.144,2 17.679,0 5.673,0 

Admitindo um comportamento idêntico nos demais mu- 

nicÍpios, pode-se avaliar em Cr$ 160 milhões a venda gerada nas 

atividades de comércio na Área de Estudo, em 1974. 
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Considerando que as atividades de comércio contri- 

buÍram com 28,6% para a formação da renda gerada no setor terciá 

rio(*), pode-se admitir que esta renda, na Área de Estudo, tenha- 

se situado, em 1974, em torno de Cr$ 560 milhões. 

3.2.7 Análise Segundo os Ramos 

Santarém 

- a) Comércio atacadista e varejista 

Alguns setores desse ramo comercial em Santarém não apresentam 

um grau de especialização que permita identificar nitidamente 

se os estabelecimentos atuam no atacado ou no varejo. Entreta~ 

to, já existe uma certa especialização no que diz respeito às 

mercadorias comercializadas. 

Por outro lado, segundo as informações dos comerciantes locais, 

·depois do surto comercial de 1972, e a partir do in{cio de 

1974, o comércio começou a sofrer os primeiros sinais de retr~ 

ção em decorrência da diminuição do ritmo ou da conclusão das 

obras de grande porte (rodovias, etc.). 

(*) IPEA-INPES, 1973 - Dinâmica do Setor de Serviços no Brasil 
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b) Artigos de vestuário e tecidos 

Este ramo comercial ocupa em Santarém cerca de 920 pessoas. No 

gênero de confecções e tecidos destacam-se dois estabelecimen- 

tos de grande porte, com um faturamento médio mensal, em 1974, 

de_Cr$ 200.000,00, e com aproximadamente 100 empregados, cujo 

salário médio mensal é de Cr$ 400,00. 

Ambos os estabelecimentos 
~ 

sao filiais de organizações que ope- 

r~m a nfvel nacional, e as mercadorias que comercializam proc~ 

dem de Belém, sendo transportadas até Santarém por via fluvial. 

Os estabelecimentos de médio porte, ainda no gênero de confec- 

çÕes e tecidos, têm um capital registrado situado entre 

Cr$ 20.000,00 e Cr$ 50.000,00. Cada empresa ocupa, em média, 

três empregados, com salários médios mensais de Cr$ J00,00. 

O faturamento médio mensal situa-se em torno de Cr$ 20.000,00, 

e as mercadorias comercializadas procedem, em sua grande maio- 

ria, de São Paulo, de onde são -transportadas por rodovia. O 

restante das mercadorias procede do Nordeste (por rodovia) e 

de Belém (por hidrovia). 

No gênero de sapatarias há apenas dois grandes estabelecimen- 

tos, apresentando um faturamento médio mensal de Cr$ 15.000,00, 

e ocupando em média três pessoas, com um salário médio mensal 

de Cr$ J00,00. são Paulo funciona como centro abastecedor e as 

mercadorias são transportadas de São Paulo para Belém por ro- 

dovia e de Belém para Santarém por via fluvial. 
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e) Gêneros aliment{cios, bares, restaurantes e sorveterias 

Esse ramo ocupa em Santarém aproximadamente 550 pessoas, eco~ 

pÕ~-se de vários gêneros de comércio. A rede de abastecimento 

de gêneros alimentícios na sede m~nicipal é composta do merca- 

do,municipal, da feira, e de quatro supermercados, complement~ 

dos com estabelecimentos de pequeno porte (armazéns, mercea- 

rias, quitandas, peixarias, açougues, etc.). 

O mercado municipal e a feira são os locais mais procurados p~ 

ra a aquisição de alimentos, em função da forma com que os pr~ 

dutos são comercializados nos mesmos (venda a retalho), e tam- 

bém do baixo poder aquisitivo da população. Os supermercados 

atendem às famílias de maior poder aquisitivo. 

A maior parte dos cereais comercializados em Santarém e de pr~ 

cedência local e regional, sendo normalmente transportados por 

rodovia. Todos os enlatados e conservas, bem como as aves aba- 

tidas, provêm do sul do País e também são transportadas por ro 

dovia. 

Os produtos hortículas, de procedência local, não apresentam 

um consumo elevado. As carnes suína, ovina e caprina também 

são produzidas no próprio município. Já a carne bovina, 60% 

provêm de Alenquer, 15% de Monte Alegre e somente 25% de San- 

tarém. O meio de transporte predominante é o fluvial, havendo 

alguma participação da rodovia. 
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O total de carne bovina comercializada em Santarém situa-se e~ 

tre 100 e 120 t mensais, sendo os açougues instalados no mer- 

cado municipal responsáveis pelo abastecimento de aproximada- 

mente 60% da quantidade consumida. 

O pescado é comercializado fresco, nas barracas da feira e nas 

peixarias instaladas no mercado municipal. 

No mercado municipal há alguns estabelecimentos de gêneros a- 

liment{cios que atuam simultaneamente nos comércios atacadis- 

ta e varejista, chegando, em alguns casos, a funcionar como 

fornecedores de gêneros alimentfcius para comerciantes dobai- 

xo Amazonas. 

As sorveterias existentes em Santarém, além da fabricação even 

- . da de sorvetes, negociam com refrigerantes e cigarros. Estes 

estabelecimentos nunca se apresentam como de grande porte e, 

por isto mesmo, seu volume de negócios é pequeno. A sorveteria 

pesquisada apresenta um faturamento médio mensal de 

Cr$ 7.000,00, sendo o próprio dono o responsável pelo negócio. 

A frequência média diária de clientes é da ordem de 100 pes- 

soas. 

A pesquisa sobre bares e restaurantes foi feita a partir de 

inquéritos com o maior estabelecimento do gênero, que apresen- 
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ta um faturamento médio mensal de Cr$ 120.000,00 e emprega 26 

pessoas, cujo salário médio mensal é de Cr$ 600,00. A frequên- 

eia média diária de clientes é de 500 pessoas, sendo servidas 

em média 50 refeições por dia. 

d) Farmácias 

As farmácias de Santarém são abastecidas por são Paulo, Rio de 

Janei~o, Fortaleza e Belém, se!1do que, nos três primeiros ca 

sos, as mercadorias são transportadas por rodovia~ ~o caso de 

Belém, é utilizado o transporte fluvial. 

O estabelecimento pesquisado apr~senta um faturamento médio me~ 

sal de Cr$ J0.000,00 e emprega duas pessoas, cujo salário 
, 

me- 

dio mensal é de Cr$ 400,00. 

e) Revendedores de automóveis, postos de gasolina e oficinas 

Este ramo de negócio ocupava, em 1974, um total de 260 pes- 

soas. 

Os veículos revendidos em Santarém são provenientes de São Pau 

lo, sendo transportados por via fluvial e rodoviária. O reven- 

dedor pesquisado apresentava, em 1974, um faturamento médio 



mensal de Cr$ 400.000,00, tendo nove empregados com um salário 

médio mensal de Cr$ 600,00. O estabelecimento vende uma média 

de 10 automóveis por mês e três caminhões por ano, e tem um 

e a.p í, tal registrado de Cr$ 600. 000, 00. 

Os postos de gasolina de Santarém se abastecem no Terminal da 

Sabbá, no próprio município. As peças e os acessórios 
,,. 

provem 

do sul do Pa{s, sendo transportados por via fluvial e rodoviá- 

ria. 

O posto pesquisado obteve em 1974 um faturamento médio mensal 

da ordem de Cr$ 200.000,00. O salário médio mensal de seus no- 

ve empregados é de Cr$ 600,00, sendo comercializados mensal- 

mente 60.000 litros de gasolina, 35.000 litros de Óleos e 

150 litros de lubrificantes. 

f) Material elétrico, eletrodomésticos e móveis 

A maior parte das mercadorias comercializadas pelos estabele- 

cimentos desse ramo provém do sul do País (são Paulo, Santa Ca 

tarina e Rio Grande do Sul), no que diz respeito aos seguin- 

tes artigos: geladeira, rádio, liquidificador, ventilador, mó- 

veis, louças, etc. Apenas os fogões são provenientes do Recif~ 

- 
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As mercadorias, em sua quase totalidade, são transportadas a- 

través de rodovia. 

A empresa pesquisada é a maior do ramo em Santarém, tendo, a- 

lém da matriz, mais duas filiais no mesmo município. O capital 

registrado é de Cr$ 500.000,00, e a firma emprega JO pessoas, 

com um salário médio mensal de Cr$ 450,00. O faturamento médio 

mensal situa-se em torno de Cr$ J00.000,00, distribuídos entre 

móveis (50~), aparelhos elétricos (30%), fogões (15%), e lou- 

ças (5%). A empresa mantém um sistema de crediário, com re- 

cursos próprios, e eventualmente fornece mercadorias para o 

baixo Amazonas. 

g) Material de construção, ferragens, madeiras e fibras 

- . 
A maior parte dos materiais de construção e das ferragens co- 

mercializados em Santarém provém de São Paulo e do Rio de Ja- 

neiro, sendo o transporte rodoviário o mais utilizado. As ma- 

deiras utilizadas nas construções são de origem regional e 

transportadas por via fluvial. 

Foram entrevistadas duas das mais significativas empresas que 

negociam com materiais de construção, constatando-se um fatu- 

ramento médio mensal situado entre Cr$ lJ0.000,00 e Cr$ 

200.000,00. O salário médio mensal dos empregados é de Cr$ .•• 

800,00. 
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As madeiras são comercializadas igualmente pelas estâncias, as 

sim caracterizadas por adquirirem a madeira já cortada; esta 

procede da própria região ·e é transportada por via fluvial. 

A andiroba é a madeira mais vendida. 

A estância pesquisada apresentou em 1974, um faturamento médio 

mensal de Cr$ l0.000,00. Suas vendas situam-se em 100 dúzias 

de tábuas por mês, e seus cinco empregados recebem um salário 

médio mensal de Cr$ 320,00. 

h) Diversos 

Hotéis e pensões 

·- 
A rede hoteleira da sede municipal é composta de dez esta- 

belecimentos, que operam com uma capacidade ociosa bastante 

elevada. A pesquisa foi feita no principal hotel de Santa-· 

rérn e num outro estabelecimento representativo dos padrões 

hoteleiros médios da cidade. 

O principal hotel de Santarém oferece uma disponibilidade de 

120 apartamentos e urna suíte, com banheiros privativos, ar 

condicionado e telefone. 

Sua folha de pagamento atinge a Cr$ ll0.000,00 e abrangel64 

empregados. O faturamento médio mensal, em 1974, foi de 

- 
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O estabelecimento reprt!sentativo da rede hoteleira de San- 

tarém apresentou, em 1974, um faturamento médio mensal de 

Cr$ 8.000,00. O hotel dispõe de 12 quartos (apenas quatro 

com banheiro), equipados com ventiladores. 

Outros 

A empresa pesquisada no gênero de Óticas, fotos e equipa- 

mentas fotográficos declarou um capital registrado de Cr$. 

Cr$ J.000,00 e um faturamento mensal de Cr$ 12.000,00, dos 

quais 65~ correspondentes a tiragem e revelação de fotogra- 

fias. A firma emprega quatro pessoas com um salário médio 

mensal de Cr$ 400,00. 

As máquinas fotográficas são adquiridas em São Paulo e trans 

portadas por avião; os filmes provêm de Belém (por avião), 

com uma pequena parcela coberta por São Paulo e Recife (r~ 

dovia). 

No gênero de máquinas e motores estacionários e marítimos, o 

estabelecimento pesquisado é filial de uma empresa sediada 

em Manaus, e se dedica à venda de máquinas e motores. O fa- 

turamento médio mensal, em 1974, foi de Cr$ 250.000,00. A 

firma emprega dois funcionários, com salários médios men- 

sais de Cr$ 450,00. 
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As máquinas estacionárias provêm de são Paulo e são trans- 

portadas por rodovia. Os motores marítimos são adquiridos 

em Manaus, que os importa do Japão, e.chegam a Santarém por 

via fluvial. 

A empresa pesquisada no gênero de joalheria, relojoaria e 

material dentário opera nas três atividades, tendo obtido 

em 1974 um faturamento médio mensal de Cr$ 20.000,00, dos 

qu~is 60% corresp~ndentes ~ venda de material dentário. As 

mercadorias, provenientes do sul do País, 
t 

são transportadas 

por avião e rodovia. 

A empresa de representação de bebidas pesquisada é uma das 

maiores do ramo em Santarém, atingindo um faturamento médio 

mensal de Cr$ 440.000,00. Seus nove empregados recebem um 

salário médio mensal de Cr$ 360,00. O faturamento é distri- 

buÍdo entre cervejas (71%), refrigerantes (16%) e bebidas 

alcoólicas (lJ~b). Todas as mercadorias são transportadas 

por via fluvial e se originam de Belém (bebidas alcoólicas 

e refrigerantes), São Paulo (cervejas) e de Manaus (refrige . - 
rantes'). 
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Al tamira 

a} Comércio atacadista e varejista 

O comércio atacadista e varejista de Altamira desenvolveu-se, 

de forma bastante significativa, a partir da implantação da 

TransamazÔnica e dos projetos de colonização do INCRA. Entre- 

tanto, depois de 1973, verificou-se uma queda acentuada novo- 

lume de negócios, em.decorrência do término das obras de maior 

porte. 

O setor atacadista é representado por dois grandes estabeleci- 

mentos, que comercializam gêneros a Lãme n t.Lc Lo s ; o comércio va- 

rejista apresenta certa especialização no que se refere à co- 

mercialização de mercadorias .• 

b) Artigos de vestuário e tecidos 

Este ra~o ocupa em Altamira cerca de 100 pessoas. 

As empresas que atuam no gênero de confecções apresentam um c~ 

pital registrado situado entre Cr$ 15.000,00 e Cr$ 30.000,00, e 

um faturamento médio mensal de Cr$ 15.000,00. As mercadorias 

com maior volume de comercialização procedem de São Paulo,. Re- 

cife e Belém, sendo transportadas por rodovia (são Paulo e Re- 

cife) e por via fluvial (Belém). 
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A empresa atuante no gênero de tecidos tem um capital regis- 

trado de Cr$ 5.000,00 e fatura em média Cr$ 15.000,00 por mês. 

As mercadorias procedem de Goiânia e são transportadas por ro- 

d o v La , 

No gênero de sapatarias, a empresa pesquisada tem um capital 

registrado de Cr$ 10.000,00 e fatura em média Cr$ l2.000,00por 

mês, correspondentes à venda de aproximadamente 250 pares de 

sapatos. As mercadórias procedem de São Paulo e sao transpor- 

tadas por rodovia. 

c) Gêneros alimentícios, bares, restaurantes e sorveterias 

Este ramo comercial emprega aproximadamente JOO pessoas. 

O comércio de gêneros alimentícios é representado por dois 

grandes estabelecimentos atacadistas, um estabelecimento vare- 

jista de grande porte e uma rede de pequenos estabelecimentos 

(armazéns, mercearias, açougues, quitandas, etc.). 

Estes Últimos se abastecem no mercado local e regional e apre- 

sentam um faturamento médio mensal de Cr$ 15.000,00. 

Os estabelecimentos atacadistas adquirem suas mercadorias no 

sul do País e utilizam a rodovia como meio de transporte. O fa 

turamento médio mensal situa-se entre Cr$ 150.000,00 e 

Cr$ 200.000,00. 
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Em Altamira só existe um grande estabelecimento varejista (su- 

permercado), cujo faturamento médio mensal em 1974 foi de Cr$. 

Cr$ 250.000,00. Seus 11 empregados recebem um salário médio 

mensal de Cr$ 700,00. Excetuando verduras e carnes (adquiridas 

no mercado local), as mercadorias comercializadas procedem do 

centro distribuidor da empresa, localizado em Belém, e o trans 

porte é feito por via fluvial. 

Funciona ainda em Altamira um .estabelecimento da Cibrazem, que 

presta serviços de armazenagem e beneficiamento de ârroz, ten- 

do uma capacidade de armazenagem de 50.000 sacas de 60 kg. 

Os açougues faturam em média Cr$·16.000,00 mensais e comercia 

lizam cerca de 1.800 quilos de carne, procedentes do baixo Ama 

zonas e transportados por hidrovia. 

A pesquisa de restaurantes a.b r-a.n.g e u dois estabelecimentos, sen 

do um deles considerado o maior e melhor restaurante da cidade 

e o outro, de porte médio. O estabelecimento de maior porte d~ 

clarou um faturamento médio mensal de Cr$ l8.000,00, servindo 

em média •30 refeições diárias. Seus seis empregados recebem um 

salário médio mensal de Cr$ JOO,OO. O outro estabelecimento fa 

tura em média Cr$ 8.000,00 por 
,. 

mes, servindo 15 refeições por 

dia. O estabelecimento emprega duas pessoas, com·um salário mé 

dio mensal de Cr$ 250,00. 
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d) Farmácias 

Foi pesquisado no ramo o estabelecimento de maior porte, que 

declárou uma receita média mensal, em 1974, de Cr$ 50.000,00º 

A firma emprega três pessoas e paga um salário médio mensal de 

Cr$ 300,00. 

Os medicamentos comercializados procedem do sul do País e de 

Belém. Os que vêm do sul são transportados por rodovia e os de 

Belém, por via fluvial, no inverno, e por rodovia, no verão. 

e) Revendedores de automóveis, postos de gasolina e oficinas. 

Este ramo ocupa apenas 12 pessoas. 

O posto de gasolina pesquisado se abastece no terminal de Belo 

Horizonte e utiliza o transporte rodoviário. O faturamento rné- 

dio mensal é de Cr$ 270.000,00, resultantes da venda de 105 mil 

litros de gasolina e 60 mil litros de Óleo. 

Futuramente, o posto terá uma capacidade média mensal para lu- 

brificação de 180 automóveis e 90 caminhões. Seus cinco empre- 

gados recebem um salário médio mensal de Cr$ J00,00. 

f') Material elétrico, eletrodomésticos e móveis 

Este ramo de negócio ocupa, em Altamira, 53 pessoas. 
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No gênero de eletrodomésticos e móveis foi pesquisada a empre- 

sa de maior p0rte, cujo faturamento médio mensal, em 1974, foi 

de Cr$ J0.000,00, distribuídos entre aparelhos elétricos (70%), 

móveis (14%) e fogões (12%). 

As mercadori~s procedem de Belém e de são Paulo e 
,., 

sao transpo.E, 

tadas por via fluvial (Belém) e por rodovia (são Paulo). 

g) Material de construção, ferragens, madeiras e fibras 

A empresa de material de construção pesquisada obteve em 1974 

um faturamento médio mensal de Cr$ 60.000,00. A empr8sa sofreu 

uma redução de 40% em sua receita, devido sobretudo à diminui- 

çao no volume de compras que vinham sendo realizadas pelo INCRA. 

- . A totalidade dos materiais comercializados pela firma procede 

do sul. do Pais. Seus cinco empregados recebem um salário médio - 
mensal de Cr$ 500,00. 

h) Diversos· 

Os vários gêneros de comércio classificados no ramo de diver- 

sos empregam aproximadamente 145 pessoas. 

A rede hoteleira é composta de cinco estabelecimentos, que a- 

presentam mais ou menos os mesmos padrões de quaJidade dos ser 

viços prestados. O hotel pesquisado obteve em 1974 um fatura- 
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menta médio mensal de Cr$ 81.000,00 e dispõe de 23 quartos, oi 

to dos quais com banheiro privativo. 

F'oí, pesquisada ainda uma empresa que comercializa produtos ve- 

terinários, cujo faturamento mens~i se situa em média em 

Cr$ 6.000,00. O estabelecimento negocia com vacinas, vermÍfu- 

gos e sais minerais, adquiridos em Belém e transportados por 

avião. Comercializa também antibióticos e sementes provenien- 

tes de Goiânia e são Paulo e transportados por rodovia. 

3.2.7.3 Itaituba 

a) Comércio atacadista e varejista 

O comércio atacadista e varejista em Itaituba apresenta duas 

empresas de grande porte que atuam tanto no atacado como nova 

rejo, sendo considerada como atacado a parcela referente às 

vendas realizadas aos garimpas existentes no município. 

O comércio é relativamente especializado no que se refere ao 

tipo de mercadoria transacionada, e sofre influência conside- 

rável dos grandes projetos que estão se instalando na 
, 
are a, 

mantendo ainda um grau de dependência elevado com relação ao 

garimpo. 



b) Artigos de vestuário e tecidos 

As firmas que atuam no gênero de confecções em Itaituba sao 

empresas de pequeno porte. Suas mercadorias originam-se de Be- 

lém, sendo o transporte feito por via fluvial. O faturamento 

médio mensal situa-se em torno de Cr$ 15.000,00. 

No gênero de sapatarias, o estabelecimento pesquisado obteve, 

em 1974, um faturamento médio mensal de Cr$ 25.000,00. Os sa- 

P.~tos vendidos no estabelecimento originam-se de sãd Paulo e 

·são transportados por rodovia. 

e) Gêneros aliment{cios, bares, restaurantes e 5orveterias 

Este ramo é o que ocupa mais pessoas em Itaituba, oferecendo 

emprego a aproximadamente 84 pessoas. 

Dois estabelecimentos de grande porte atuam no comércio ataca- 

dista e varejista. Suas funções de atacadista relacionam-se 

com o abastecimento dos garimpas. Estas empresas apresentaram, 

em 1974, ~m faturamento médio mensal da ordem de 

Cr$ 950.000,00. Seus 20 empregados recebem um salário médio 

mensal de Cr$ J00,00. 

Os enlatados, as conservas, as bebidas e os cereais comerciali 

zados por estas empresas procedem do sul do Pa{s. Parte dos ce 

reais é adquirida também em Belém. Um dos estabelecimentos co- 



mercializa produtos hortifrutigranjeiros provenientes de São 

Paulo e transportados por rodovia. Este mesmo estabelecimento 

abastece a cidade com carne produzida no próprio município, 

que chega à sede por via fluvial. 

Vale assinalar que ambos os estabelecimentos mantêm com osga- 

rimpos um sistema de aviamento. 

A Cobal mantém em Itaituba um .supermercado, que apresentou em 

' 1974 um faturamento médio mensal de Cr$ 65.000,00, empregando 

quatro pessoas com um salário médio mensal de Cr$ 600,00. 

As mercadorias comercializadas, cereais, enlatados, charque, 

material de limpeza, etc., originam-se de Belém e são transpoE 

tadas por via fluvial. 

Foi pe~quisado ainda um estabelecimento de pequeno porte, como 

mais representativo dos demais, constatando-se um faturamento 

médio mensal de Cr$ 12.000,00. Seus dois empregados recebem um 

salário ~édio· mensal de Cr$ 450,00, e as mercadorias comercia- 

lizadas s~o adquiridas de caminhoneiros provenientes do sul do 

País. 

Os bares existentes em Itaituba caracterizam-se como empresas 

de pequeno porte. O estabelecimento pesquisado declarou um fa- 

turamento médio mensal de Cr$ 15.000,00, empregando duas pes- 

soas que recebem um salári0 médio mensal de Cr$ 450,00. A em- 

presa.atende em média 20 cl~entes por dia. 
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O estabelecimento pesquisado, um dos maiores no ramo, obteve 

em 1974 um faturamento médio mensal de Cr$ 12.000,00; emprega 

apenas uma pessoa, que recebe Cr$ 400,00 por mês. 

A empresa se abastece no sul do Pa{s, sendo as mercadorias 

transportadas por rodovia. Belém e Santarém, se bem que em me- 

nor escala, também-funcionam como fontes supridoras, sendo uti 

lizado o transporte fluvial no caso de Belém, e o rodoviário, 

no caso de Santarém. 

e) Revendedores de automóveis, postos de gasolina e oficinas 

O posto pesquisado informou que vende, em média, 25 mil litros 

- . de gasolina e 500 litros de Óleo por mês, prestando ainda ser- 

viços de lubrificação. O faturamento médio mensal é de 

Cr$ 46.ooo,oo, e os três empregados do estabelecimento recebem 

um salário médio mensal de Cr$ 400,00. 

O posto se abastece no terminal da Petrobrás, situado na outra 

margem do rio Tapajós, na localidade de Miriáituba. 

f) Material elétrico, eletrodomésticos e móveis 

A empresa pesquisada é a maior loja de eletrodomésticos da se- 

de municipal, com um capital registrado de Cr$ 200.000,00.Suas 
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vendas, em 1974, proporcionaram um faturamento médio mensal de 

Cr$ 15.000,00. A empresa tem dois empregados, que recebem um 

salário médio mensal de Cr$ 300,00. 

As vendas de aparelhos elétricos (geladeiras, rádios, liquidi- 

ficadores, ventiladores, etc.) representam 70% do faturamento; 

os restantes 30% correspondem a vendas de fogões, móveis, etc. 

As mercadorias originam-se de Belém e do sul do País, sendo 

transportadas por via fluvial, no primeiro caso, e por rodovia, 

n.o segundo. 

g) Diversos 

O hotel pesquisado 
, , . 
e o unico existente em Itaituba, oferecendo 

sete quartos e três dormitórios coletivos, todos sem banheiro 

privativo. 

O estabelecimento obteve em 1974 um faturamento médio mensal 

de Cr$ 9.000,00. Há apenas dois empregados, recebendo um salá- 

rio médio mensal de Cr$ 300,00. 
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J.2.8 Tendências e Perspectivas 

J.2.8.l Santarém 

A implantação de projetos de grande porte (novo 

porto, rodovia Cuiabá-Santarém, Hotel Tropical e Hidrelétrlca de 

Curuá-Una) trouxe resultados imediatos para o desenvolvimento do 

comércio J.ocal. Absorvedores de um enorme contingente de mão-de- 

obra, com níveis salariais acima ~os salários médios pagos em San- 

• 
tarém, esses empreendimentos influiram enormemente na demanda do 

comércio local. 

A r 6 O fenomeno ocorreu no periodo entre 19 9 e o 
. , 
1n1- 

cio de 1974. É evidente que a conclusão de algumas destas obras e 

o deslocamento da frente de trabalho da rodovia Cuiabá-Santarém 

-· odasionaram uma queda no comércio local, sendo mais 
, . 

sens1ve1s 
.. 
as 

mudanças os ramos de eletrodomésticos e móveis, de material de 

construção, e de artigos de vestuário. 

Atualmente o comércio local passa por uma fase de 

transição, ob~ervando-se, porém, uma expectativ~ de retomada desen 

volvimentista, desta vez em níveis mais realist~s e baseada nos se 

guintes fatores: 

a) maior utilização do porto fluvial, que poderá. proporcionar. a 

Santarém, pela sua posição geográfica, um papel áe centro dis- 

tribuidor de mercadorias para a Região Norte; 
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b) entrega ao tráfego da rodovia Cuiabá-Santarém, esperando-se 

que Santarém exerça uma função de intermediação entre o comér- 

cio das regiões Norte e Centro-Oeste; 

e) maior aproveitamento turístico da.região, tendo em vista a 

infra-estrutura hoteleira já instalada (Hotel Tropical) e que 

poderá influir positivamente no comércio local; 

d) construção do novo·aeroporto de Santarém, encarado com otirnis- 

mo também pelos comerciantes locais7 pois certamente, durante 

sua construção, absorverá uma parcela substancial da mão-de- 

obra. 

Finalmente, ·cabe considerar que Santarém mantém ho 

je maiores relações de trocas com os municípios- do baixo Amazonas 

do· que com os de Altamira e Itaituba, tendo a abertura da Transama 

zÔnica acentuado este fenômeno na medida em que criou facilidades 

para importação de mercadorias provenientes de Belém e, sobretudo, 

do sul do País. 

J.2.8.2 Altamira 

A partir de 1970, com o início da implantação, na 

área de influência do rnunic{pio, de projetos de grande porte (con~ 

trução da Transamazônica, reaparelhamento do porto de Vitória, e 



implantação dos projetos de colonização do INCRA), o comércio lo- 

cal sofreu um enorme impacto. A nova demanda caracterizou-se não 

só pelos volumes comercializados, mas também pelo atendimento de 

solicitação de mercadorias mais caras, procuradas pelas pessoas de 

maior poder aquisitivo que para lá se dirigiram com as construto- 

ras. 

Entretanto, a urgência de atendimento das necessi- 

dades de consumo das pessoas deslocadas para o município provocou 

um desenvolvimento bastante desordenado. Concluídos os assentamen- 

tos do INCRA e a construção da rodovia e do porto, o comércio local 

sofreu uma retração acentuada, não prevista pelos comerciantes. 

A tendência observada atualmente em Altamira é de 

-um crescimento moderado, sem as grandes distorções do período 

1970/74 e com a sobrevivência, através de um processo seletivo na- 

tural, do comércio melhor estruturado. 

Como em Santarém, os ramos de comércio que mais so 

fre~am com a retração do setor foram os de eletrodomésticos 
, 

e mo- 

veis, de material de construção, e de artigos de vestuário. 
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3.2.8.J Itaituba 

Os impactos causados pelas obras de grande porte 

foram menos acentuados em Itaituba. Não obstante o comércio local 

tenha se beneficiado também com a construção da TransamazÔnica, 

não se verificou, ao término das obras, uma retração tão acentuada 

quanto à ocorrida em Altamira e Santarém. 

Por outro lado, na área de influência de Itaituba 

ainda-não foi concluída a implantação dos projetos de c~lonização 

do INCRA e, além disso, o comércio local beneficia-se das ativida- 

des do garimpo, que, ao que tudo indica, oferece condições compara 

tivas de comércio bem ma i.a vantajosas do que qualquer outra ativi- 

dade. 

F~nalmente, a implantação do Batalhão de Infanta- 

ria da Selva em Itaituba, quando concluída, terá aproximadamente 

1.500 homens aquartelados, efetivo que representa um aumento de 

JO% na população atual da sede do município. Esse contingente, de- 

tendo uma rerida m~dia mais elevada que a da população local, 
, 

sera 

um fator extr~mamente estimulante para o comércio. 

3.2.9 Vinculações com a Agropecuária e a Agroindústria 

A análise das vinculações do comérciG nas áreas ur 

banas com as atividades agropecuárias e agroindustriais torna-se 
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difícil, pois a estrutura do comércio varejista e atacadista,nos 

Á - r centros urbanos da reade Estudo, nao apresenta um nivel de espe- 

cialização que permita caracterizar determinado agente como ligado 

exclusivamente ao comércio de um dado produto agroindustrial ou 

agropecuário. Exemplo típico desta situação constata-se nas firmas 

comerciais que operam com máquinas e motores, estacionários 
, 

e mari 

timos, e desenvolvem paralelamente as seguintes atividades: 

comercialização de insumos agrícolas (se~entes, adubos, mudas, 

defensivos, etc.); 

·- 
comercialização de máquinas e equipamentos agrícolas (pás, enxa 

das, arados,pulverizadores, etc.); 

comercialização de trigo para suprimento das padarias locais; 

- . 

comercialização dos excedentes da produção local de produtos 

primários, principalmente arroz beneficiado e farinha de man- 

dioca. 

Necessário se faz assinalar alguns aspectos quer~ 

sultam de transformações em curso na estrutura de comercialização 

de alguns produtos agroindustriais e agropecuários, dentre os quais 

ressaltam: 
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deslocamento, dos centros urbanos para áreas próximas às zonas 

de produção, das unidades de beneficiamento de produtos primá- 

rios; 

implantação de empresas madeireiras-de porte em áreas de terra 

firme, alterando substancialmente a estrutura de comercializa- 

ção do produto na região; 

substituição gradativa das fontes de abastecimento de muitos 

produtos aos principais centros urba~os da Área de Estudo, cujas 

trocas inter-regionais passaram a ser feitas, não mais através 

de Belém, mas diretamente com o sul do País, após a implantação 

das rodovias Belém-Bras{lia e TransamazÔnica. 
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J.J SERVIÇOS URBANOS 

J.J.l Energia e Iluminação Pública 

A Celpa - Centrais Elétricas do Pará é a concessio 

nária desses serviços nos três municípios pesquisados. 

Em Santarém, a empresa emprega 35 pessoas, com sa- 

lário médio mensal de Cr$ 1.000,00, tendo faturado Cr$ 654.640,78 

em setembro de 1974. A extensão da rede existente é de 223,63 km, 

sendo 112,0l de rede principal aérea e 111,62 de rede secundária 

aérea. Em 1973, Santarém possuía 3.247 postes de iluminação pÚbli- 

c a , 

A extensão da rede de Altamira é de 22,27 km, sen- 

do 10,95 km de rede aérea principal e 11,32 km de rede 
, 

aerea secun 

dária. Em 1973 possuia 241 focos de iluminação pÚblica. O fatura- 

mento da Celpa no município, em setembro de 1974, foi de 

Cr$ 87.063,72. 

A sede municipal de Itaituba foi recentemente inte 

grada ao sistema Celpa e ainda não há dados disponíveis sobre a ex 

tensão da rede. O faturamento da empresa, em setembro de 1974, foi 

de Cr$ 16.673,37. Em 1972, a sede municipal possuía 186 focos de 

iluminação pÚblica. 
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Serviços Telefônicos 

Na Área de Estudo, apenas Santarém possui um servi 

ço de telefonia urbana. A Telepará emprega no município 37 funcio- 

nários, tendo uma folha de pagamento em torno de Cr$ 18.000,00. 

Em Altamira e Itaituba os serviços se restringem a 

um posto telefônico em cada uma das sedes municipais, para liga- 

çÕes inte~urbanas, sendo considerados deficientes. 

3.3.3 Água e Esgoto 

A rede de água na cidade de Santarém tem uma exten 

são de 98.000 rn, com tubulações que apresentam diâmetros de 2 a 18 

pdlegadas. Do total de ligações existentes, 9.424 são domiciliares, 

246 c ome r-cLa Ls , 22 industriais e 15 pÚblicas. 

Em 1974, segundo i.nformaçÕes do SAAE, 71% da popu- 

lação da se~e municipal eram atendidos pelo sistema, existindo pr~ 

jeto para expansão da rede a curto prazo. A cap~ação é feita atra 

vés de seis baterias de poços; o controle de q~alidade da água é 

mantido através de exame bacteriológico regular. 

A SAAE emprega em Santarém 34 funcionários, atin- 

gindo sua folha de pagamento um valor aproximado de Gr$ 30 mil 

mensais. 



A cidade de Altamira é abastecida de água por oito 

poços, que funcionam 16 horas por dia, bombeando diretamente do 

Xingu 1.800 litros por minuto, no inverno; no verão o fornecimento 

é acrescido de mais quatro horas diárias, equivalentes a 800 li- 

tros por minuto. A rede tem 11.872 metros de extensão, com l.532 

ligações; a água é tratada com hipoclorito e filtro lento de 

areia. 

Itaituba possuía, em 1974, 630 ligações de água, 

abastecendo 83% das unidades domiciliares da cidade. 

Não há rede de esgoto em qualquer das três cidades 

(Santarém, Altamira e Itaituba). 

- J.'J.4 Transportes Urbanos 

A sede municipal de Santarém é servida por uma fro 

ta de, aproximadamente, 150 Ônibus para o transporte urbano de pa~ 

sageiros. Segundo a Prefeitura, o número de táxis existentes na ci 

dade, em 1974, situava-se em torno de 700 carros. 

Em 1974, a sede municipal de Altamira não era ser 

vida por nenhum serviço de transporte coletivo, porém possuía uma 

frota de 100 táxis, segundo levantamentos efetuados no local. 
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Itaituba ainda não d~spÕe de serviços urbanos de 

transporte coletivo, porém possui uma frota de táxis com, aproxim~ 

damente, 40 veículos. 

J.J.5 Coleta de Lixo 

- 
Em l972, a cidade de Santarém contava com três via 

turas, empregando 46 trabalhadores e dois capatazes, para conserva 

ção e 'limpeza de vias públicas, remoção do lixo urbano e transpor- - te do lixo domiciliar para depósito em área próxima. 

Em Altamira, o lixo é coletado e depositado em lo- 

cal próximo à cidade, não recebendo qualquer beneficiamento. 

O destino dado ao lixo domiciliar na cidade de Itai 

.tuba, em 1974, era o seguinte: coleta pública - 48%; jogado no 

quintal - 24%; jogado na rua - 13%; enterrado 11%; queimado - 4%. 

- 
J.J.6 Serviçvs Bancários 

Em 1974, a cidade de Santarém era atendida por se- 

te estabelecimentos bancários, a saber: Banco do Brasil, Banco da 

Amazônia, Caixa Econômica Federal, Banco do Estado do Pará, Banco 

Real, Banco Brasileiro de Descontos e Banco Comércio e Indústria 

de Minas Gerais. 
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Em Altamira, o serviço é prestado por três estabe- 

lecimentos: Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Caixa Econômica 

Federal, com previsão para uma agência do Banco Real. 

A sede municipal de I!aituba é servida por dois e~ 

tabelecimentos bancários: Banco do Brasil e Caixa Econômica Fede- 

ral. 

Abastecimento de Gêneros Alimentícios 

Santarém 

Santarém conta com um mercado atacadista típico, 

que comercializa alguns produtos locais, como arroz, 
, 

açucar e vi- 

nagre, havendo ainda uma firma isolada dedicada ao comércio de 

aves abatidas. 

As demais funções de abastecimento são exercidas 

pelo Mercado Municipal, onde se acham instalados estabelecimentos 

que exercem indistintamente funções atacadistas e varejistas. Como 

atacadistas, atuam principalmente na comercialização de batata, 

trigo, cebola, alho, latarias e conservas, abastecendo inclusive 

outros muri í.c Êp Lo s do baixo Amazonas. 
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A rede varejista tem no Mercado Municipal seu pri~ 

cipal canal de comercialização, vindo a seguir, em grau de impor- 

tância, os supermercados e as feiras. Os armazéns, mercearias e 

quitandas·, atuam mais diretamente nos bairros. 

O Mercado Municipal,através dos açougues nele loca 

lizados, é responsável ainda pela comercialização de 50% da carne 

bovina consumida na sede municipal. 

A caracterização dos agentes de comerciàlização, a 

origem dos produtos, e os meios de transporte utilizados no abas- 

tecimento de gêneros alimentícios de Santarém estão discriminados 

na tabela J.4. 

J.0.7.2 Altamira 

Em Altamira, o comércio atacadista não ocorre de 

forma tão nítida quanto em Santarém. Existem na sede do município 

dois estabelécimentos de porte que exercem, indistintamente, fun- 

çoes a t ac ad.Ls-t a s e varejistas. As mercadorias mais comumente comer 

cializadas, a nível de atacado, são arroz, feijão, 
, 

açucar, char- 

que, latarias e conservas. 

Na rede varejista, o supermercado da Cabal assume 

posiçao importante no abastecimento da cidade. O res+,ante da deman 

da é atendido pela rede de armazéns, mercearias e pequenas quitan- 

das de bairro. 



TABELA J. 4 
GftNEROS ALIMENTÍCIOS 

ABASTECIMENTO DE SANTARÉM 1974 

C.\RACTEIHZAÇ ÃO 
PRODUTO DO AGENn; O!UGDI DO PRODUTO TIPO DE TRAN:>POH- Ol:!SERVAÇ0ES 

TE UTILIZADO 
ATACADO VAJU;J<J 

60% local RodovjárÀo O arroz é bonofici~<lo na~ 14 u~i 
ARROZ X 40'i!.- Ra.i.xo Ama,,onas Fluvial nas e),,,.1..ste::1tes (-!m Sa.11ta1.·Jm - 

FARINHA X 100~ local Rodoviário 

Apenas quando há falta 
FEIJÃO X 100~ local Rodoviário do produto imtorta do Sul 

O ?\ordeste í'ornece açucar cris- 
AÇÚCAR X 100% Nordeste Rodoviário tal que é beneficiado pelas refi 

narias de Santarém - 

VINAGRE X 100% Local Rodoviário 

TRIGO X X 100% Sul do País Rodoviário . 
No mercado mun Lc í pa L f'un c Loncri e stab, 

BATATA X X 100;-: Sul. do País Rodoviário que exercem ~:ir.lultarcamen~e a'tivi 
dade s v a r-e j Ls t a s e a t a c a d Ls t a e , 

principalmente no que se rcf"e1~e 
ao abastecimento de alguns muni- 

CEBOLA X X 100;~ Sul de País Rodoviário e Ípios do Baixo Amazonas, 

ALHO X X 100~ Sul do País Ro dov-í á c-Lo 

LATARIAS E 1 , • • , 
CONSERVAS X X 100~ Sul do Pais Rodoviario 

VERDURAS E o1, . Produzidos pela Colônia Jauonasa '.& 
LEGID!ES X 10 , Local Rodoviario de Santarém · :il: 

PEIXE X 100% Local Rodoviário 

Transportada em caminhiio frigor, 
AVES ABATIDAS X 100';{ Sul do País Rodoviário . ( r FISA) - f1 co T"nM,S. 

60>'i. Alf'nqucr F'luvial As t-c s e s são abatidas no Xa t a d ou 
CAR!,E BOVINA X 15% Monte AlcF,rc Fluvial ro Municipal e depois <üstr.cbu.(:: 

25% Santar6r11 Fluvial/Rodoviirio das ao coml~rcio varcJista 

CAR.'iE OVI'lA SUÍ. , o~ anima.cs '"'º abatidos no ~l,t ta- 
NA E CAPRINÀ -' X 100'~ Local f'luvial/Rodoviario do';'ro Muni e i1;al. e clo po a s d i s, tri 

buidu ~o comercio vurOJ1~t~ 

FONTE: Sondotécnica 



Grande parte da comercialização da carne bovina é 

realizada pelo supermercado da Cobal, sendo o restante da demanda 

atendida por uma pequena rede de açougues. 

A caracterização dos agentes, os meios de transpoE 

tese a origem dos gêneros alimentícios que abastecem o município 

constam da tabela 3.5. 

J.J.7.J Itaituba 

Os dois maiores estabelecimentos de gêneros alimen 

tícios instalados na cidade de Itaituba exerceill funções atacadis- 

tas e varejistas. Como atacadistas, atuam sobretudo no abastecimen 

·to dos garimpas existentes no município; como varejistas, atendem 

uma parcela considerável da demanda local, sendo que um dos estab~ 

lecimentos trabalha com todas as variedades de gêneros alimentÍ- 

cios. 

Há ainda um supermercado da Cabal, que só trabalha 

com cereais, enlatados, conservas e salgados, e mesmo sem atingir 

o nível de cornercializaçio dos dois estabelecimentos citados, si- 

tua-se numa faixa bem acima da dos " armazens, mercearias, açougues, 

quitandas, etc que compõem a rede de estabelecimentos de pequeno 

porte. 

A tabela J.6 resume as principais características 

do sistema de abastecimento da sede municipal de Itaituba. 
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· TABELA J. 5 
GftNEROS ALIMENTÍCIOS 

ABASTECIMENTO DE ALTAMIRA - 1974 

CARACTERIZAÇÃO DO AGENTE TIPO DE TRANSPORTE PRODUTO ORIGEM DO PRODUTO UTILIZADO OBSERVAÇÕES 
ATACADO VAREJO 

Belém Fluvial Supermercado da Cobal 
Arroz X X Sul Rodoviário 

Local Rodoviário Produção da Transamazônica 

Belém Fluvial Supermercado da Cobal 
Feijão X - X Sul Rodoviário 

Local Rodoviário Produção da Transamazônica 

Farinha X Local Rodoviário Transamazônica 

X Belém Fluvial Supermercado da Cobal 
Açúcar X X Sul Rodoviário 

X Belém Fluvial Supermercado da Cabal 
Charque X X Sul Rçidoviário 

X Belém Fluvial Supermercado da Cabal e outros 
Latarias e X Sul Rodoviário As compras sao ef'etuadas aos 
Conservas X X Su.1 Rodoviário caminhoneiros 

Verduras e X Local Rodoviário Legumes 

Carne X Loca]. Rodoviário Supermercado da, Co b aL 
Ilovina X Baixo Amazonas Fluvial 

Peixe X Local Rodoviário 

FONTE: Sondo técn:Lca 



TABELA J. 6 
GftNEROS ALIMENTÍCIOS 

ABASTECIMENTO DE ITAITUBA ~ 1974 

CARACTiRIZAÇÃO ORIGEM DO · TIPO DE TRANSPORTE OBSERVAÇÕES PRODUTO DO AGENTE . 
PUODUTO UTILIZADO . . .. 

ATACADO VAREJO .. 
X Local Rodoviário ~ Supermercado da Cabal --Transamazôni·ca 

Belém FJ.uvial . "" Arroz· X X .•. 
X Sul 

1 

Rodoviário 
X: Sul .. Rodoviário Compra a Mercadoria no Caminhoneiro 

X Belém F' Luv í.a L Supermercado da Cabal 
Feijão X X Belém Fluvial .•.. 

X X Sul Rodoviário 
X Sul Rodoviário Compra a Mercadoria no Caminhoneiro 

X Delém Fluvial Superrnercado;da Cabal 
Açúcar X .x Belém Fluvial . 

Rodoviári.o . X X SL,l 
X Sul Rodoviário Compra a Mercadoria no Caminhoneiro 

' X Belém Fluvial Supermercado da Co b a L 
Latarias X X Sul 

. Ro do v Lá r-Lo e 
Conservas X X Sul Rodoviário 

·x Sul Rodoviário Compra a Mercadoria no Caminhoneiro 

A Mercadoria 
, 

tran~portada por Verduras e X Sul HtJdoviário e ca- 
Leeumes minhão frigorífico 

Carne Bovina X Lo c a L F Luv í.a.L 
'• 

Po i x c X Local Ro do-v í á r Lo i · 
FONTE: Soudotécnica 
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3.4 TURISMO E ARTESANATO 

J.4.1 Potencial Turístico 

J.4.1.l Recursos Cênicos e Paisagísticos 

O Estado do Pará como um todo, e os vales do Xingu 

e Tapajós em particular, possuem importante·potencial turístico, 

devido~ sua privilegiada situaç;~ geogr~fica e territorial. 

Nos municípios da Área de Estudo, recursos cênicos 

ou paisagísticos podem constituir, por sua importância ou beleza, 

• - , • ,V expressivas atraçoes turisticasw Sao eles: 

. a) Santarém: Lago Verde de Alter do Chão,. Lago dos Muiraquitãs, 

e Lago Grande de Curuai (antigo Lago Grande de Vila Franca); 

b) Prainha: rio Amazonas, que em seu percurso forma várias 

·- ilhas; 

c) Porto de Moz: cachoeiras de Itapaiuna (15 m de altura), de 

Itamaraca (7 m de altura), e de Jacuru (10 ~ de altura); 

d) Altamira: queda d I água Jurucuá ( 20 a 25 m de al trur-a ] , e ca- 

cheiras do Espelho {no Xingu), do Cachimbo e Grande (rio Iri- 

ri); 



e) Senador José PorfÍrio: igarapé Nazaré 

O desenvolvimento do setor tem sido entravado pe- 

lo pouco conhecimento e divulgação das perspectivas turísticas 

que a região apresenta. 

J.4.1.2 Festas R~ligiosas 

·- 
Nos municípios da Área de Estudo são comemoradas 

muitas datas religiosas ligadas aos santos padroeiros locais, des- 

tacando-se: 

·- 
a) Santarém: procissões de Nossa Senhora da Conceição, realizada 

no 12 domingo de dezembro, e de São Pedro (fluvial), realizada 

·-- em 29 de junho; 

b) Itaituba: procissao de Sant'Ana, realizada em 17 de julho; 

e) Porto de Moz: procissão de São Braz, realizada em 24 de junho; 

d) Prainha: procissões de são Sebastião, de Santa Maria e de 

Nossa Senhora das Graças, realizadas, respectivamente, em ja- 

neiro, maio e agosto; 

e) Altamira: festa de São Sebastião, comemorada de 12 a 20 de ja- 

neiro; 

-- 
---- , __ --~- . ~ 
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f) Senador José PorfÍrio: festas de são Francisco Xavier, de 27 

de novembro a J de dezembro, de Santa Maria, em maio, e de San 

to In~cio, em julho; procissão (fluvial) de São Benedito, em 

junho·. 

J.4.2 Infra-Estrutura Turística 

J.4.2.l Acessos 

O Único acesso rodoviário a Santarém é a rodovia 

Cuiabá-Santarém; a TransamazÔnica dá acesso direto a Itaituba e Al 

tamira. 

O acesso-aéreo a Santarém é feito pela Varig, atra 

vés de dois vôos diretos, duas vezes por semana: Belém-Santarém 

(5~ e domingo) e Manaus-Santarém (2~ e 6;). Altamira e Itaituba 

são atendidas pela Vasp. 

Além das linhas regulares, existem serviços de tá- 

xis aéreos mono e bimotores, que atendem à Área de Estudo e à qua- 

se totalidade dos municípios paraenses. 

O acesso fluvial é garantido pela Empresa de Nave- 

gação da Amazônia S.A., que conta com oito linhas partindo de Be- 

lém e assegurando conexões com diversos munic{pios paraenses; qua- 

tro dessas linhas fazem escalas em portos situados na Área de Estu 

do. 
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J.4.2.2 Serviços de Hotelaria e Pensões 
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Foram identificados quatro hotéis e seis pensões 

em Santarém. O faturamento médio por hotel é de Cr$ 8 mil, e adiá 

ria em torno de Cr$ 25,00 por pessoa. Com uma média de 12 quartos 

- por estabelecimento, a capacidade total da rede é de 48 pessoas/ 

dia. Pelo faturamento, pode-se estimar a ocupação média da rede em 

10 pessoas/dia, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 20%. 

Em Altamira há três hotéis e em Itaituba um, com 

diversas pensões em ambas as cidades. 

Na Área de Estudo, o .melhor e mais completo estabe 

·- lecimento hoteleiro é o Tropical Hotel de Santarém, da Companhia 

Tropical de Hotéis (subsidiária da Varig), inaugurado em 28 de ju- 

·- lho de 1973, com 120 apartamentos e uma sufte presidencialº 

J.4 .• 2.J Agências de Viagem 

Foram identificadas poucas agências de viagens, 

sendo que as existentes na cidade de Santarém dedicam-se exclusivamen -· 
te à venda de passagens, salvo a do Tropical Hotel de Santarém, 

que também promove excursões, e uma agência da Varig .. 

- 
- 



J.4.2.4 Excursões 

O Hotel Tropical de Santarém promove três progra- 

mas de excursões, a saber: 

Tour 01! viagem rodoviária percorrendo 217 km da Cuiabá-San- 

tarém e 130 km da TransamazÔnica, com visita às agrovilas. As 

excursões, de oito pessoas, são divididas em dois grupos, um fa 

zendo o percurso de ida de carro e o de volta por avião, e ou- 

troo percurso inverso. 

Tour 02: excursao fluvial de 14 km em "house boat", percorrendo 

o rio Tapajós (com vista da cidade e da região) a~é o encontro 

de suas águas com as do Amazonas. A excursão cruza o Amazonas 

em canoa pelo Lago da Vitória-Régia. 

Tour OJ: excursão fluvial em "house boat", pelo rio Tapajós 

até a praia de Maria José. 

A Soletur, empresa de turismo com sede no Rio de 

Janeiro, organiza uma excursão denominada "TransamazÔnica Aérea", 

de nove dias, que parte do Rio e faz escalas em Belém, Santarém e 

Manaus. Em Santarém a excursão gasta dois dias. 
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J.4.J Órgãos que Atuam no Setor 

A Embratur - Empresa Brasileira de Turismo, reali- 

zou um convênio com a SUDAM, em julho 1968, com o objetivo de con- 

ceder incentivos fiscais para investi~entos em hotéis de turismo 

localizados na área àe atuação dessa superintendência. 

A Paratur, empresa estatal formada através da fu- 

são do Grupo de Estudo de Turismo com o Departamento Estadual de 

Turismo, tem como objetivo promover o turismo no Estado do Pará. 

A Embratur, através do Governo do Estado, está ofe 

recendo estímulos para empreendimentos na indústria de alojamentos, 

indústrias complementares e outros investimentos turísticos, segu~ 

do o Decreto-Lei nQ 75, de 6/10/1969. 

J.4.4 Planos e Programas de Desenvolvimento Turístico 

Pretende-se incluir Santarém no roteiro turístico 

da Amazônia e, para tanto, o representante da Companhia Tropical 

de Hotéis está entrando em entendimentos com diversas empresas de 

turismo. A Varig cogita da implantação do "Tropical Motel Miriti- 

tuba", em Itaituba, e existem planos em el~boração para a constru- 

ção de um hotel em Altamira (ainda não divulgado oficialmente). 

1,.. 
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Dentre os obstaculos assinalados pelo representan- 

te da Companhia Tropical de Hotéis para o desenvolvimento de pro- 

gramas turísticos na área, figura a deficiência de apoio terrestre 

às excurs.Ões que poderiam ser organizadas para os turistas que eh~ 

gam por via aérea; para aqueles que po1eriam ser atraídos por rod~ 

via, o principal obstáculo é a inexistência de motéis de melhor nÍ 

vel para pernoite e refeições no percurso. 

3.4.5 Artesanato 

O artesanato paraense constitui atraçio turística 

devido à diversidade dos artigos produzidos, à variedade de maté- 

rias-primas utilizadas na sua confecção, e à expressão popular de 

arte neles contida. 

Os artigos regionais de a~tesanato foram classi 

ficados em sete ramos, em pesquisa do IDESP: artigos de plumagem, 

patchuli, palha, casca de palmeira e outros (adorno pessoal); arti 

gos de cuia;. arti_gos de concha, madeira, caroços e castanha do Pa 

rá ( adorno ~a.seiro); artigos de barro e cerâmica; brinquedos de m~ 

deira, balata e pano; doces e licores regionais';' e taxiderrnia. (ar-. 

te de empalhar animais). 

O artesanato em Santaré~, contando com apenas três 

lojas que comerciam com trabalhos de palha e outras fibras (bol- 

sas, chapéus, cestas, objetos de adorno, etc.), encontra-se em de- 

clÍnio desde a época em que foram suspensas as escalas dos navios 

do Lloyd Brasileiro na cidade. 
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As perspectivas mais promissoras de desenvolvimen- 

to do setor acham-se ligadas ao projeto de instalação de uma loja 

para venda de objetos artesanais no Tropical Hotel de Santarém, 

que seria· administrada pela artesã de renome regional e nacional 

Dica Frazão, cujos trabalhos, de nÍvel·e padrão internacionais, 

são muito procurãdos na região e em Belém. 

Por outro lado, como o tipo de artesanato pratica- 

do na região acha-se essencialment~ ligado ao turismo nacional e 

internacional, - . , suas perspectivas futuras estao vinculadas ao pro- 

prio desenvolvimento das atividades turísticas na região. 

Durante as pesquisas ·ae campo não se encontrou ar- 

tesanato de objetos de ouro, apesar dos diversos garimpas existen- 

·tes na região,sobretudo em Itaituba. Entret~nto, existe um poten- 

cial latente, que poderia ser explorado caso fosse desenvolvido na 

Área de Estudo o turismo internacional, ou mesmo nacional, de maior 

poder aquisitivo. Uma perspectiva promissora é a instalação do Tro 

pical Motel Miritituba, ainda em fase de projeto. 
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CAPÍTULO 1/2 - INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA 

. - -- - -~ - .. - 



1. TRANSPORTES 

- 
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1.1 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

O reflexo da política de transporte rodoviário do 

Governo fez-se sentir de forma expressiva nos Últimos anos na Á- 

reade Estudo, onde se destacam as seguintes rodovias de âmbito 

federal: BR-230 (TransamazÔnica), ER-163 (Cuiabi-Santar~m)~R-080, 

BR-158 e BR-235. 

Na esfera estadual, a PA-167, a PA-370 ea PA-279 

assumem características mais relevantes. Devem ser considerados 

ainda o que já existe e o que está sendo planejado com relação a 

estradas vicinais pelos municípios da Área de Estudo. 

1.1.1 Rodovias Implantadas 

a) Federal 

A TransamazÔnica atravessa uma das áreas de mais baixa densi- 

dade demográfica do País (0,23 hab/km2), ainda menor que a 

da Área de Estudo (0,35 hab/km2), e assume características im 

portantes pelos seus objetivos. 

Entre estes, destacam-se a integração da Amazônia ao Nordeste 

e Centro-Sul, a colonização da região, a exploração econômica 

das riquezas minerais em sua área de influência e a ligação 

dos terminais navegáveis dos afluentes do Amazonas,unindo por 



~ 

&; 
-~ ,{V 

sondotécn,ca 

2 ~~ 'l 
..! ,· 

terra os distanciados núcleos populacionais da região,como Ma 

rabá, Altamira, Itaituba e Humaitá, em complementação ao vas- 

to sistema fluvial (20.000 km), possibilitando acesso às ter- 

ras altas e seu aproveitamento racional. 

A extensão total da TransamazÔnica é de 4.918 k~, sendo900km 

na Área de Estudo, onde já se encontra totalmente implantada. 

b) Estaduais 

q 

A R.:~-431 (Belterra-Santa Rosa) liga Belterra, na altura de 

Cuiabá-Santarém, com Santa Rosa, na PA-370, apresentando as 

seguintes características: 11 km de rodovia implantada em di 

reç;o a Belterra e 16 km de via pavimentada, ligando a BR-16J 

a um ponto da PA-370. 

A PA-433 (são José-Jaboti) apresenta pista de rolamento em 

leito natural, com uma extensão de 30 km, ligando São José,na 

altura da BR-163, o:::om Jaboti, 
. , . 

no municipio de Santarém. 

A PA-370 (Santarém-TransamazÔnica) liga Santarém à BR-2JO; já 

, . . , 
esta Lrnp La.n t a d o e pavimentado o trecho Santarem-Pacov<:1.l, de 

85 km, e~contrando-se em fase de planejamento o trecho Paco- 

va1/BR-2JO, com 151 km de extensão. 

A PA-415, com 49 km de extensão, assume características impor 

tantes, pois liga a sede do munic{pio de Altamira ao porto de 

Vitória. A rodovia, em leito natural, apresenta condiç~e~ de 

Lrafegabilidade ainda precárias, sobretudo no inverno quando 

o tráfego se apresenta extremamente dif{cil. 
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Esta circunstância agrava-se na medida em que as condições do 

porto são melhores justamente na época de cheias, quando pode 

operar com navios de maior porte. - 
c) Municipais 

As 122 estradas municipais existentes na Área de Estudo,todas 

em leito natural, distribuem-se entre os seguintes municípios: 

Senador José Porf{rio: duas rodovias trafegáveis, num to 
• 

tal de 35 km; 

Itaituba: uma estrada vicinal, com J8 km; 

Aveiro: sete estradas vicinais, com 46,5 km; 

são Félix do Xingu: uma estrada l.igando a sede municipal 

com o po~to Gorotire, com 8 km; 

Porto de Moz: uma rodovia com 24 km; 

Altamira: 22 estradas vicinais, com 134 km; 

Pràinha: 13 estradas vicinais, com 144,7 km; 

Santarém: 75 estradas com extensão total de 813,2 km e 

mais 18 km planejados. 

- 
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1.1.2 Rodovias em Irnplantacão 

A BR-163 (Cuiabá-Santarém), em seu trajeto no Estado do Pará: 

atravessa a Área de Estudo, cortando-a longitudinalmente do 

sul ao norte e apresentando, em sua área de influ;ncia,baixoi 

{ndices demográficos e econômicos. Sua importância decorre 

do potencial e c o n Sm.í.c o que. oferece ao possibilitar a explora- 

ção de-riquezas naturais da área e a ligação desta com o Cen- 

tro-Sul e.lo País. 

Quando concluída, a Cuiabá-Santarém ligará as seguintes cida- 

des: são Miguel do Oeste, Barracão, Guaí'ra, Porto Morumbi,Do~ 

rados, Rio Brilhante, Campo Grande, RondonÓpolis1 Cuiabá, Por 

to Artur, Cachimbo, Santarém, Alenquer, Óbidos, TÍrios e fron 

teira com Suriname, numa extensão tot&l de 3.966 km. - 
O trecho que liga Santarém l BR-230 (270 km) já se encontra 

implantado, estando em implantação o trecho restante (550 km). 

O Plano Plurianual de Investimentos 1975/77 prevê recursos de 

Cr$ 15,1 milh5es em•1976 para apltcação nesta rodovia~ i con- 

ta 'd.o DNER. , 

1.1.3 Rodovias Planejadas 

a) Federais 

A BR-158 (Altamira-Santana do Livramento) é uma rodovia longi 

tudinal, com extensão total de J.670 km, que ligará a Área de 

Estudo aos estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 



Na Área de Estudo, estende-se de Altamira até a divisa com Ma 

to Grosso, percorrendo 696 km e cortando os municípios de 

Altamira, Senador José PorfÍrio e São Félix do Xingu. Os re- 

cursos do Plano Plurianual de Investimento 1975/77 para apli 
. - 

cação nesta rodovia acham-se assim distribuídos: 1975 

Cr$ 35,5 milhões; 1976 - Cr$ 33,1 milhões; 1977 

Cr$ 75,1 milhões. 

A BR-235 (Aracaju-Cachimbo) ligará a Área de Estudo, - cortan 
do r de Altamira são Félix do Xingu na os municipios e sua par- 

te meridional, numa extensão de cerca de 426 km - aos segui!! 

tes Estados: Goiás, Maranhão, P~au{, Bahia, Pernambuco e Ser 

gipe, com uma extensão total de 2.220 km. O Plano Plurianual 

de Investimento 1975/77 prevê os seguintes investimentos nes 

ta rodovia: 1975 - Cr$ 5~0 milhões; 1976 - Cr$ 10,0 milhões 

1977 -- Cr$ 10,0 milhões. 

A BR-080 (Brasília-Divisa com a Colômbia) é uma rodovia radi 

al que ligará a Área de Estudo com Brasília, Goiás, Mato Gros . ' 

soe Ama~bnas, num percurso total de 2.227 km. Penetrando no .. 
Estado do Pará, na altura de Cachimbo/divisa com Mato Grosso, 

estende-se por ·570 km na região do Xingu-TapajÓs, saindo do 

território paraense na altura de Jacareacanga. · 
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Os recursos do Plano Plurianual de Investimento para aplica- 

çao nesta rodovia estão assim distribuídos: 1975 - 

$ 4 
1 • ~ 

Cr 2 m í.Lh o e s ; 1976 - Cr$ 10 milhões; 1977 

10 milhÕes. Estão previstos ainda os seguintes recursos 

para o trecho BrasÍlia-Niquelândia/entroncamento com a BR-153: 

1975 Cr$ J milhões; 1976 - Cr$ 10 milhões; 1977 

Cr$ 20 miLhÕes. 

b) Estaduais 

A PA-192 (Juriti-Itaituba) é uma rodovia longitudinal, com 

254,0 km de extensão, de interesse para os municípios de San- 

tarém, Aveiro e Itaituba. Já estão implantados JO km, a par- 

tir do rnunic{pio de Juriti. 

A PA-364 (Porto de Moz-PA-167) ligará Porto de Moz à PA-167, 

com uma extensão de 50 km. 

A PA-279 (são Félix do Xingu-Viia Pau D1Arco/Divisa com Goiás) 

é uma rodovia transversal, com JlO km de extensão, que pos- 

sibilitará o acesso à sede do município de são Félix do Xingu 

via BR-158. Na Área de Estudo a rodovia estende-se por 190 km, 

no trecho compreendido entre São Félix do Xingue a divisa mu- 

nicipal. 
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A PA-435 (Aveiro-BR-163) é uma estrada ainda em planejamento, 

com uma extensão de JO km. 

c) Municipais 

O município de Senador José PorfÍrio planeja a construção de 

duas estradas vicinais, a SJP-02 e a SJP-03, respectivamente 

de 8 e ·3.5 km. Ac h a-s s e ainda em planejamento na Secretaria Muni 

cipal de Estradas de Rodagem a complementação da SJP-Ol, com 

uma extensão prevista de 50 km. A extensão total das estradas 

planejadas do município é de 118 km. 

O município de Itaituba, segundo a Secretaria Municipal de Es- 

tradas de Rodagem, tem planejada uma estrada vicinal (ITA-02) 

que ligará a sede municipal a Barreiras, com 40 km de extensão. 

O munic{pio de Aveiro prevê apenas a complementação do trecho 

de JO km da AV-05 (Brasília Legal-Itaituba), que já tem implag 

ta.dos 10 km. 

O muniQÍpio de Porto de Moz planeja a construção de duas rodo- 

vias, PM-02 e PM-OJ, respectivamente com 110 km e 10 km de ex- 

tensão, e a complementação do trecho Porto de Moz-Rio Majari, 

da PM-01, com 66 km de extensão. 



O município de Altamira prevê a complementação da sua malha 
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viária com um acréscimo de 19 km. Acha-se também planejada a 

abertura de duas novas estradas vicinais, a ATM-09 e a ATM-022, 

com extensões de 4 km e 5 km, respectivamente. 

O município de Prainha planeja a complementação das rodovias 

PRA-01 e PRA-04, com extensões de .5 e 10 km, respectivamente. 

O munic{pio de Santarém planeja a construção de uma nova vici- 

~a~, a ST-54, ligando s~ntarém a Alter do Chão, com uma exten- 

· são de 24 km. 

l.1.4 Extensão da Malha Rod~viária 

(Tabela A-111) 

- . 
A ~xtensão total da rede federal, estadual e muni- 

cipal na Área de Estudo corresponde a 23,6% de toda a rede rodoviá 

ria do Estado (tabela 1.1). Da extensão total prevista, 56,8% da 

rede rodoviária no Estado e Jl,7% da rede na Área de Estudo acham- 

se implantado~ e ~m condições de uso. 
' 

A tabela l.2 situa a Área de Estudo em relação ao 

Estado, no que se refere ao nível de atendimento da infra-estrutura 

de transporte em função da área e da população servidas. 

-~ 



TABELA l.l 

- REDE RODOVIÁRIA - 

SITUAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ E NA 

ÁREA DE ESTUDO - 1974 

REDE RODOVIÁRIA 
EXTENSÃO IMPLANTADAS PLANEJADAS E 

TOTAL LEITO NATURAL E:M IMPLA.i.'ITAÇÃO 

Rede Municipal no Estado 13.254,J 9.436,9 J.817,4 

Rede Municipal na Área l.J46,J 895,J 451,0 

Rede Estadual no Estado 9.048,0 4.328,0 4.720,0 

Rede Estadual na Área· 1.631,0 191,0 1.440,0 

Rede Federal no Estado 6.000,00 2.321,0 3.679,0 

Rede Federal na Área 3.690,0 1.024,0 2.666)0 

TOTAL NO ESTADO 28.J02,J 16.085,9 12.216,4 

TOTAL NA ÁREA DE ESTUDO 6.667,J 2.110,3 4.357,0 

FONTE: Sondotécnica 

TABELA l.2· 

- REDE RODOVIÁRIA 

ÁREA E POPULAÇÃO SERVIDAS - 1974 

DISCRIMINAÇÃO 
EXTENSÃO DA REDE/ 

ÁREA SERVIDA 
(m/krn2) 

EXTENSÃO DA REDE/ 
HABIT Ai.'íTE 
(m/hab) - 

Estado do Pará 

Prevista 23,06 12,88 

Implantada 13,10 7,32 

Área de Estudo 

Prevista 11,58 

Implantada J,67 

33,10 

10,47 

FONTE: Sondotécnica 



Verifica-se que o n{ve1 de atendimento da Área de 

Estudo ainda é extremamente precário em comparaçio com a média es- 

tadual. Contudo, é de se esperar que, uma vez implantadas as rodo- 

vias planejadas para 
, 

a area, o nível de atendimento se situe prÓxi 

mo ao do Estado. 

A análise dos dados apresentados permite concluir 

que o principal obstáculo ao desenvolvimento da infra-estrutura ro 

doviária na Área de Estudo é a bai~a densidade populacional da 

mesma. 

Os coeficientes demonstram que a malha rodoviária 

do Estado e, sobretudo, da Área de Eitud0 si0 bastante deficientes, 

principalmente se comparadas com os coeficientes da França 

· (1.400 m/km2) e do Brasil (8 m/km2) relativos a estradas paviment~ 

das. O desnível~ maior quando se observa que as rodovias implant~ 

das no,Estado e na Área de Estudo, em sua maioria, não sao pavime~ 

tadas. 

1.1.5 Frota 

(Tabela A-112) 

A motorização na Área de Estudo - c er-c a de 114 hat/ 

veículo - é relativamente baixa, sobretudo se comparada à da Ama- - zÔnia (81 hab/veíc.), do Pará (68 hab/veíc.) e do País (JJ hab/ 

ve:fo.). 
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No período 1962/72 a frota total de veículos da 

Área de Estudo cresceu 25% ao ano, a de veículos de carga, 22% ao 

ano, e a de passageiros, 26% ao ano. Este crescimento começou a se 

acentuar a partir de 1970, ano em que a frota total de veículos da 

Área de Estudo correspondia a aproximadamente 3% da frota total do 

Estado do Pará, com Santarém respondendo por 83% da frota total da 

Área de Estudo. 

1.1.6. Tendências 

Na Área de Estudo, a finalidade precÍpua a ser al- 

cançada com a ma.lha rodoviá.ria em Lmp Lan t aç áo é a de estabelecer 

._ conexão entre as zonas de produção e os t e r-m í.na.Ls fluviais. 

Entretanto, deve-se considerar que a crise mundial 

de petróleo pode alterar sensivelmente a política brasileira de 

transportes, fazendo com que as prioridades que vinham sendo cana- 

lizadas para o transporte rodoviário sejam orientadas para o trans 

porte hidroviário e ferroviário, segundo as vantagens comparativas 

entre os custos apresentados por cada modalidade. 

- 
1.1.7 Custos Operacionais 

Os custos apresentados referem-se à operação nos 

terminais de origem e destino, às unidades transportadoras em movi 



menta, às paradas nos terminais e aos fatores de carga e eficiên- 

eia operacional. 

Por outro lado, não levam em conta a implantação, 

os melhoramentos, a conservação e a manutenção das vias, as carac- 

terÍsticas dos terminais e a optimização dos custos de transporte 

em função das cargas a serem transportadas. Os custos foram calcu- 

lados para 1972. Para cada modalidade, estudaram-se custos padrão, 

baseados em estudos já realizados. 

Para o cálculo do custo padrão, adotou-se o carni- 

nhão médio (6,J t) como veículo, por ser o mais caracteristico da 

regiao. O fator de carga e eficiência operacional considerado foi 

de 80%, com o veículo percorrendo 10.000 km/mês. Em função dos pa- 

· râmetros adotados, chegou-se à. seguinte expressão: 

CTR = J,77 x T + 0,15806 x T x km 

onde: 

·- 
CTR = custo médio operacional do transporte rodoviário 

·- T = tonelada 

- 



l.2 TRANSPORTE AÉREO 

Com a implantação da rede rodoviária,observou-se 

que o avião por muito tempo o Único meio de transporte capaz de 

ter acesso a diversas áreas da região - teve sua participação di- 

minuÍda em favor do transporte rodoviário, por uma questão de cus 

,_ tos. 

l.2.l Aeroportos e Condições Operacionais 

Na Área de Estudo, o principal aeroporto 
, 
e o de 

Santarém, com uma pista de 2.400 m x 45 m, pavirr.entada em concre 

to asfáltico e com iluminação própria. Es::;e aeroporto, atendido 

por linhas regulares de aparelhos Boeing, Samura~, Electra, Ban- 

deirante e taxis aéreos, possui um terminal de passageiros com 

reade 500 m2 e acha-se situado no per{metro urbano. 

., 
a 

No segundo 

semestre de 1974 foi iniciada a construção de um novo aeroporto, 

próximo ao Hotel Tropical, que terá condições para atendimento a 

vôos internacionais. 

Altamira possui igualmente um aeroporto, com uma 

pista de 1.600 m x JO m, com tratamento superficial asfáltico.Seu 

termina~ de 100 m2 de 
, 
area, situa-se no perímetro urbano e é aten 

dido regularmente pelo Bandeirante da VASP, que realiza vôos de 

segunda a sexta-feira, ligando Altamira a Belém, Santarém e Itai- 

--· 



tuba. Para 1974, havia previsão de abertura de nova linha com 

dois vôos semanais, servidos por equipamentos Boeing. 

Itaituba possui atualmente dois aerÓdromos,um na 

sede municipal e o outro na margem oposta do rio Tapajós, em Miri 

ti tuba. O primeiro ainda não oferece condições de pouso para os 

Bandeirantes utilizados na linha regular, por apresentar pista de 

terra; todavia, é muito utilizado por t~xis aéreos, que chegam a 

efetuar aproximadamente 1.130 ope~ações de pouso mensais, segundo 

'levantamentos do Projeto Rondon. 

O aeródromo de Miritituba possui pista paviment~ 

da de l,500 m x JO n; e terminal de passageiros com cerca de 100m2 

de 
, 
area. t utilizado pela linha regular do Bandeirante da VASP, 

com vôos de segunda a sexta-feira ligando Itaituba a Belém,Santa- 

rém e Altamira. 

Porto de Moz possui um aer~dromo, situado no pe- 

rímetro urbano, com uma pista gramada de 900 m x 30 m. Os 
, 

aero- 

dromos de são Félix do Xingue Prainha possuem pistas de terra, 

com extens~o de 700 me de 1.200 m, respectivamente. O aeroporto 

militar de Cachimbo tem uma pista com 2.600 m x· 45 m, com piso a~ 

fáltico, e o de Jacareacanga uma pista de 2.000 m x 40 m, de ter- 

ra. 

Na Á~ea de Estudo, o aeroporto de Santarém 
, 
e o 

Único que faz parte da rede principal da região amazônica. Os ae 

roportos de Altamira e Itaituba compõem a rede secundária; os de 



Boa Esperança, Carajás, Cururu, Gorotires, Nilo Peçanha, Porto de 

Moz, são Félix do Xingue Prainha compõem o terceiro grupo, e em 

bora façam parte do Plano Aeroviário Nacional, - - nao sao servidos 

por linhas regula.res. 

No tocante ao transporte de passageiros, o coefi 

ciente médio de mobilidade (relação entre o número de passageiros 

e o de habitantes), em 1970, era de 1/6 para Santarém, 1/7 para 

Itaituba, e 1/8 para Altamira. Considerando que esse coeficiente 

para o Estado do Pará, no mesmo ano, era de 1/8, e parà o Brasil, 

de 1/30, con3tata-se a importância do transporte aéreo na locamo 

çio de pessoas, na época, na Área de Estudo. 

1.2.2 - . 

O movimento de carga no sistema de transporte 
, 

ae 

reo da Região Norte é relativamente baixo, e vem decrescendo si~ 

nificativamente nos Últimos anos5 em decorr;ncia da implantação 

da rede rodoviária. No aeroporto de Belém, por exemplo, a redu- 

çao se deve aos desvios das cargas para as est~adas de ligação 

( , "·) (, ~ ') com o Centro-Sul Belem-Bras1l1a e com o No r-d.e s t e Belem-Sao Lu í s . 

As deficiancias t~cni~as frequente~, que colocam 

em risco a segurança de 
.•. 

voo, a baixa densidade de fluxos em cer- 

tas áreas, e a maior flexibilidade dos táxis aéreos, sao outros 

fatores que têm contribuído para a queda na movimentação das li- 

nhas r0gµlares. 
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TABELA 1.3 

- TRANSPORTE AÉREO - 

MOVIMENTO NA AMAZÔNIA - 1969/70 

TÁXIS AÊREOS EMPRESAS COMERCIAIS TOTAL PARTICULARES ANO 
PASSA- CARGA PASSA- CARGA PASSA- CARGA 
GEIROS (t) GEIROS (t) GEIROS (t) - 

1969 l2.421 71 283.167 10.137 295.588 10.208 

1970 54.240 658 267,353 9.529 321. 593 10.187 

FONTE: DAC 

- 
- 

- 



- 

A tabela 1.J indica o movimento de transportes aé- 

reos na Amazônia, no período 1969/70. 

1.2.J Frota 

- A frota de táxis aéreos da região é composta, em 

sua maioria, por aviões tipo Cessna; o transporte 
, 

aereo de carga 

ainda é assegurado, em sua maior parte, pelo DC-J. 

1.2.4 Tendências 

- A expansão da malha rodoviária, limitando o tráfe- 

go aéreo, certamente interferirá na utilização dessa modalidade de - 
transporte e restringirá seu uso aos casos em que o tempo de viagem 

e o valor das mercadorias o torne recomendável. 

- 
Custo Operacional 

O custo padrão de transporte foi estimado conside- 

rando-se o DC-J como a aeronave mais representativa no transporte 

de carga do interior da região; o fator de carga adotado foi de 

60~ e a capacidade de transporte do - aviao, de 8,7 toneladas. A ex- 

pressão resultante é: 

- 



- 
·- 

= 408,43 x T + 2,23250 x T x km 

onde: 

- 
= custo médio operacional do transporte 

, 
aereo 

T tonelada 

- 

- 

- 



- 
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- 1.3 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 

Tradicionalmente, as hidrovias têm constitu!do a 

principal via de circulaç~o de mercadorias da região, dados a da 

ficiência {até recentemente) da malha rodoviária, os elevados cus 

tos do transporte aéreo e a inexistência de ferrovias. As princ,i 

pais hidrovias da Área de Estudo são os rios Xingu, Tapajós e Ama 

zonas. 

-- 
Com 63~ de sua bacia hidrográfica localizados no 

E'st a d o do Pará, o rio Xingu drena urna área de 531. 250 km2• Nos 

66 km de sua foz até Porto de Moz, oferece condições de navegabi- 

. ~ , 4 r , lidad0 par~ embarcaçoes dP ate ,29 m de calada no periodo das a- 

guas baixas, e de até 7,26 m nas cheias. 

No trecho seguinte, com 92 km~ de Porto de Moz a 

Peri, os calados admiss!veis em cheias e em vazantes são respecti 
. - 

vamente de 8,58 me de 2,64 m. De Feri a Souzel, trecho de cerca 

de 45 km, os calados admissíveis nas águas altas e baixas sao 

respectivamente, 5,94 me 2,64 m. Nos 95 km entre Souzel e Belo 

Monte, o rio oferece c0ndiçÕes de tráfego, nas cheias, a calados 

de até 6,60 me, nas estiagens, de até 2,90 m. 

A bacia hidrográfica do rio TapajÓ3 possui uma 
, 
are a 2 de cerca de 460.200 km, toda localizada em território brasi 

leira, sendo 21l no Amazonas, JS% no Pará e os restantes 60% em Ma 

to Grosso. 
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O Tapajós apresenta dois trechos distintos quan- 

to à na~egabilidade. No primeiro, de 75 km, de Santarém até Curu 

ru, admite calados máximos de 2,64 m no periodo das secas (abril- 

dezembro); e de 9,90 m no periodo das cheias (janeiro-março). O 

segundo trecho, de J87 km, de Cururu a são Luis, admite calados 

em águas baixas e altas, respectivamente de 2,JO me 6,60 m. 

O acesso a são Luis é bastante dificil em qual- 

quer época, em virtude da estreiteza do canal (8 m), da existên- 

.eia de pedras e dos sucessivos rebaixas. 

A bacia hidrográfica do rio Amazonas e seus aflu 

entes drena uma área de 6.200.000 km2, abrangendo territórios peE 

tencentes a sete países: Bol.Ívia (10,3~~), Peru (15,3%), Equador 

( 2, 2%), Col3mbia (9,1%), Venezuela (0,5~), Guiana (0,2%) e Bra- 

sil (62,5%), 

O Amazonas, no trecho Belém/Manaus, com uma ex- 

tensão de 1.488 km, permite a navegação de embarcações, 
, 

nas aguas 
.•... 

altas, com 10,5 m de calado, e nas águas baixas, com 9,00 m. Tra 

ta-se de uma excelente via para a navegação, excetuando-se deter 

minados trechos, bastante sinuosos, . r • que ex1gem .. per1c1a na condu- 

ção dos navios maiores. 

l.J.1 Principais Portos e Condições Operacionais 

Na bacia do Tapajós, os portos mais utilizados 

- são os de Santarém, Itaituba, Fordlândia e Pindobal4 
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O porto de Santarém, situado na foz do rio Tapajós, 

dista 750 km de Manaus e 955 km de Belém. Depois de Belém, 
, 
e o PºE 

to mais próximo dos Estados Unidos. Sua extensão acostável é de 

520 m, com_J80 m de pier e profundidade de 8 a 9 m. A área do pá- 
. , 2 , 2 

tio e de l0.000 m e a do armazem, de l.500 m, este com capaciqa- 

de para l.200 toneladas de carga. O porto será atendido por dois 

guindastes de pórtico, um de 5 e outro de 10 toneladas, podendo 

operar com navios de até 18 mil toneladas. Conta ainda co~ uma 

subestação abaixadora de 300 kVA. 

O porto de Itaituba, para navegação interior, si- 

tua-se em Nova Itaituba, em frente a Itaituba, às margens do Tapa- - jÓs. Dista 359 km de Santarém e seu cais tem quatro patamares in- 

terligados por rampas, com extensão total de 195 m. Suas instala- 

.çÕes compreendem pátios de estocagem, galpão e acesso rodoviário, 

- sendo dotado, ainda, de instalações elétricas. 

O porto de Fordlândia é pequeno, de trapiche, - nao 

- possuindo equipamentos para movimentação de cargas. Oferece condi- 

çÕes de acostagem, durante as vazantes e cheias, a embarcações com 

·- calados de 3,7 me 9,0 m, respectivamente. 

- 
O porto de Pindobal, no município de Belterra, con 

- ta com um flutu~nte no qual atracam embarcações com calado de até 

6,o m. 

-- 
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Na bacia ào Xingu, os portos atualmente utilizados 

para atracação de embarcações são os de Altamira, Porto de Moz, Vi 

tÓria, Senador José PorfÍrio e São Félix do Xingu, estes dois Últi 
- 
-- mos com atracadouros rudimentares, e os de Porto de Moz e de VitÓ- 

ria com trapiche. 

- 
O porto de Altamira, para navegação interior, si 

tua-se à margem esquerda do rio Xingu, no Remanso do Pontal, 45 km 

distante 'de Al tarnira, na TransamazÔnica. Seu cais tem uma extensão 

/ de 170. m, com quatro patamares interligados por rampas. Possui ar- 

-41· ma.z érn , galpão, pátio, reservatórios elevados, e redes de água, es- 

goto e energia. 

.1. J. 2 Frota 

Na regiao amazônica, a participação das embarca- 

çoes autopropelidas na composição da frota fluvial.é de 74%; as em 

barcaç~es sem propulsão representam 24%, e as não caracterizadas, 

A tabela l.4 apresenta a distribuição da frota se- 

gundo as localidades-base da Área de Estudo, onde as embarcações 

autopropelidas constituem 91% do total. 
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TABELA 1.4 - - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO - 

- FROTA DE EMBARCAÇÕES SEGUNDO AS 

LOCALIDADES-BASE - 1973 

- 
- EMBAJtCAÇÕES 

LOCALIDADE-BASE PROPRIETÁRIOS AUTO- TOTAL 

PROPELIDAS s/rROPULSÃO 

Ri o Xihg·u 2 3 - 3 

Vitória do Xingu 2 3 - 3 

Santarém 12 15 2 17 

T O T A L 16 21 2 23 
- 

- 
-- 
- 

FO~TES: Consórcio Transplan-Master, Sondotécnica 

-- 

- 



A capacidade de transporte ofertada pelas embarca- 

çoes que circulam na Área de Estudo situa-se em torno de J mil to- 

neladas. A frota compõe-se de embarcações pequenas, entre 15 e 65 

metros de comprimento; as embarcações autopropelidas t~m uma idade 

média de 21 anos, e as sem propulsão, de oito anos; destas Últimas, 

50~& têm me n o s de dois anos de uso. 

Dentre os portos da Área de Estudo, apenas o de 

Santarém registra uma frequência regular de empresas atuando no 

transporte de cabotagem e de longo curso, chegando a responsabili- 

zar-se, em 1973, por 1% do movimento total de carga na bacia 
A 

amazo 

nica. 

l.J.J Estaleiros 

A unidade da Estanave - Estaleiros Amazônia S.A., 

localizada em Manaus, e as da Enasa - Empresa de Navegação da Ama- 

zÔnia, e da Marinha de Guerra de Val-de-Cães, em Belém, - sao os 

principais estaleiros de construção e reparos navais na região ama 

zÔnica. Existem outros de menor capacidade, operando artesanalmen- 

- te na construção e reparos de pequenas embarcações. 

A Estanave, o segundo estabelecimento industrial 

de Manaus, emprega aproximadamente 600 operários; suas instalações 

incluem uma coberta principal, com 170 m de comprimento e 2J,4 m 



- 

de boca, destinada à construção de navios de até 26.000 t, e outra 

auxiliar, com 60 m de comprimento e 12 m de boca. Atualmente a em- 

presa se dedica exclusivamente à construção naval. 

, 2 
Ocupando uma area de 10.223 m e podendo executar 

os mais diversos serviços de manutenção de navios convencionais, a 

Enasa possui dois diques flutuantes de l.000 t, e três carreiras 

de 104, 104 e 178 m de comprimento, com 9 m de largura, para cons- 

trução de embarcações de até JOO t. Além da manutenção dos seus 

prÓpr-ios navios, • presta serviços a outras empresas, principalmente 

- no reparo e manutenção de navios pesqueiros. 

-- 
Como exemplo típico dos estabelecimentos de menor 

- capacidade pode-se citar o estaleiro Capibaribe, de Santarém, que 

·constrói, por encomenda, embarcações de 2 e J t (tipo "motores") 

para pesca e peque~o transporte, e p~ocede ao reparo de embarcações 

de pequeno-e médio porte, não só para Santarém, mas também para 

Óbidos, Oriximiná, Alenquer, Monte Alegre e Prainha. 

Suas instalações resumem-se a u~ galpão de 250 
2 m , 

com terreno de· 6.000 2 m , às margens do rio,_ com equipamento sim- 

ples, constituído de plainas, tornos e marteletes. A mão-de-obra 

contratada varia em função das encomendas. Em novembro de 1974 tr~ 

balhavam no estabelecimento 39 pessoas, sendo 12 menores, que rec~ 

biam refeições como Única forma de remuneração. O salário médio 

dos operários adultos era de Cr$ J00,00 mensais. 

·- 
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1.J.4 Programas de Construção Naval 

O primeiro programa de construção naval para a Am~ 

- zÔnia, Larrç a d o em 1968, compreendia a construção de 60 chatas e lJ 

empurradores. Em 1970, o decreto-lei 67.113 liberou recursos orça- 

mentários de Cr$ 46 milhões para aplicação no período 1971/73, vi- 

sanda a construção de embarcações, tanto para apoio ao programa de 

construção. da TransamazÔnica, como para o atendimento da demanda 

provocada pela abertura dos termin~is 1luviais em conexão com aqu~ 

' la rodovia. Os recursos, provenientes do PIN, foram acrescidos de 

Cr$.l5 milhões do Fundo da Marinha Mercante, em 1973. 

-- Como resultado desses programas, cujo financ~~men- 

to achava-se a cargo da Sunamam, foi empreendida a construção, no 

·período 1969/74, de lJl chatas (50.300 TPB no total), l rebocador 

e 19 empurradores {12.714 BHP no total). 

O Programa de Construção Naval para o péríodo 

1975/79, prevê aplicações de Cr$ l.241,8 milhÕes em projetos de 

construção de' 489 · embarcações para a navegação interior, num total 

de 206.200 TPB·, sendo 76 unidades para a bacia amazônica, distri- 

buÍdas como indica1a tabela 1.5. 

·- 



- 

- 

·- 
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TABELA l.5 

- TRA.~SPORTE HIDROVIfi.RIO - 

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO NAVAL PARA A 

ÉACIA AMAZÔNICA - l975/79 

·- TIPO NQ TOTAL TPB TOTAL BHP 

Balsas 21 17.670 - 
Chatas 50 30.750 - 
.Empurradores 5 5.040 

TOTAL 76 48.420 5.040 

- 

- . 

FONTE: Sunamam - 1974 

""' ,(·sr~ 
~l,À,:.;; 

_.,..., 

_,,..,!.,j 
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1.3.5 Tendências 

A Área de Estudo beneficia-se das importantes co 

nexÕes hidra-rodoviárias estabelecidas na região amazônica, espe- 

cialmente pelo traçado da TransamazÔnica, ligando os terminais 

fluviais de Itaituba e Altamira, e pela rodovia Cuiabá-Santarém, 

-- ligando Santarém ao Centro-Sul do Pa{s. 

Prevê-se um fluxo de mercadorias das zonas prod~ 

tora5 potenciais até os terminais fluviais, e destes até os merca 

dos de destino, tirando proveito dos menores custos do transporte 

hidroviário. A recente política de reaparelhamento e construção 

de portos na área justifica esta hipótese. 

-- 
1.3.6 Custo Operacional 

Para o estabelecimento dos custos mé_dios padrão 

para o transporte hidroviário, estimou-se o custo para. as embarca 

ções marítimas e fluviais adotando-se um fator de carga e eficiên 

eia operacional de 50%, aplicado a uma po~deração das embarcações 

características da região. 

Para os transportes marítimos, as embarcações 

consideradas foram de l.550, 6.330 e 12.000 TDW, com os pesos re~ 

pectivos de 50~, JO~ e 20%. Em função desses parâmetros, chegou- 

se à seguinte expressao: 



CTHM = 45,95 X T + 0,01666 x T x km 

- 
onde: 

·- 
= custo médio operacional do transporte hidroviário maríti 

mo 

T = tonelada - 
Para o transporte fluvial, adotaram-se como em- 

barca.çÕes-tipo os barcos de 1.000 e de 50 TDW, com pesos respecti 

vos de 20% e 80% no transporte fluvial da região, obtendo-se a se 

- guinte expressão: 

- CTHF = 2l,6J x T + 0,05314 x T x km 

- 
onde: 

= custo médio operacional do transporte hidroviário flu - 

vial 

T = tonelada 

- 
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l.4 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

Tendo em vista a pouca representatividade do 

transporte ferroviário na Amazônia, e a sua total inexistência na 

Área de Estudo, esta parte do trabalho teve apenas a finalidade 

de estimar seus custos teóricos, para efeito de comparação com os 

das outras modalidades de transporte. 

As r-a z óe s que conduziram à inclusão desse tipo 

de transporte na análise são a recente política nacional de dina- 

mização do setor, as possibilidades de aproveitamento dos recur- 

sos hidroenerg~ticos em linhas eletrificadas, e os recursos mine- 

rais a serem explorados, que normalmente são adequados ao trans- 

porte ferroviário. 

- . 
Além disso, cumpre mencionar que a ferrovia Car~ 

jás-Porto de Itaqui, prevista no Plano Nacional de Viação, embora 

nao situada dentro da Área de Estudo, poderá influenciar as per2 

pectivas de acesso à região prÓxjma de São Félix do Xingu. 

1.4.1 Custo 

No cálculo do custo padrão ferroviário adotou-se 

uma composição com capacidade ~til de carga de 980 t, e um tator 

de carga e efici~ncia operacional de 507b, obtendo-se a seguince 

expressao: 
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CTF = 0,51 X T + 0,05092 x T x km 

onde: 

= custo médio operacional do transporte ferroviário 

- 
T = tonelada 

- 

- 

- 

- 



2. ENERGIA ELÉTRICA 

- 



2.l RESPONSABILIDADE 

Na Amazônia, a Eletronorte - Centrais Elétricas do 

Norte do Brasil S.A., cujo controle acionário pertence ao Governo 

federal, é empresa de âmbito regional,. subsidiária da Eletrobrás, , 
criada pela Lei nº 5.899, de 5/7/73, objetivando a coordenação dos 

programas de energia elétrica, a realização de estudos, projetos, 

construção e operação de usinas e sistemas de transmissão, e a 

prestação de serviços esp_ecializados à Eletrobrás e às empresas de 

energia elétrica, em sua área de atuação. 

Em prosseguimento aos trabalhos iniciados pelo Co- 

mi tê Co o r d e n.a do r- d e Es t udo s Energéticos da Aruaz Sn ã a , hoje e x t í.n to, 

a Eletronorte vem desenvolvendo estudos hidrelétricos nas bacias 

dos rios Tocantins, Araguaia, Trombetas, Erepecuru, Uatumã, Jatapu, 

cetingo e Jamari, ao mesmo tempo em que complementa o inventário 

dos rios Correntes e Itaquira, da bacia do Paraguai. Antes de 1981, 

porém, as usinas hidrelétricas que venham a resultar desses estu 

dos não poderão entrar em operação comercial. 



2 •. 2 ESTUDOS DE APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO 

Alguns dos estudos da Eletronorte nas bacias dos 

afluentes do Amazonas, empreendidos em cumprimento ao seu programa 

para 1974/75, deverão alcançar nível de viabilidade técnico-econô 

mica,e até mesmo de projeto básico, principalmente em três locais 

do rio Tocantins (são Félix, S~nto António e Tucurui) e em dois lo 

cais do Ar~guaia (Couto Magalhães e Barra do Peixe). 

·- 
Quanto às outras bacias, principalmente as da mar 

gem esquerda do rio Amazonas, os estudos compreendem, -entre outros: 

aproveitamento dd Porteira, no rio Trombetas, visando o atendi- 

menta da lavra de bauxita em Orixjminá; 

aproveitamento de Tamanduá, no rio Coting~, para atendimento de 

cidades ·ao território federal de Roraima, sobretudo Boa Vista; 

aproveitamento de Tolué ou Morena, respectivamente nos rios Ja 

topu e Ua~umã, visando o atendimento de Manaus; 

aproveitamento de Samuel, no rio Jamari, para o atendimento de 

Porto Velho e, eventualmente, de Rio Branco, no Acre. 



2.J ESTUDOS NAS BACIAS DO XINGUE DO TAPAJÓS 

A Eletronorte programou, para o período 1975/79, 

estudos e· inventários das bacias dos rios Xingu, Tapajós e Madeir~ 

visando a elaboração de projetos de usinas hidrelétricas de grande 

porte, para suprir a crescente demanda de energia elétrica de ou- 

tras regiões (principalmente Sudeste), no início da década de 1990, 

ou para atendimento de cargas de uso intensivo a serem exigidas por 

projetos eletrossiderÚrgicos e/ou ~letrometalÚrgicos que venham a 

' eer instalados na Amazônia, para o aproveitamento econômico de 

seus minerais. 

Para estes estudos! a'Eletronorte prev; disp~ndios 

da ordem de Cr$ 258 milhões, conforme indica a tabela 2.1 
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TABELA 2.1 

- ENERGIA ELÉTRICA - 

ESTUDOS DE INVENTÁRIOS HIDRELÉTRICOS - 1974/79 

PROGRAMA DE DESEMBOLSO 

(Cr$1.000.000 de junho/73) 

PROJETOS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 SOI:vlA 

Bacias dos rios Xingu, Tapajós 

e Madeira 13 1 25 JO 50 60 80 258 

TOTAIS ANUAIS 13 I 25 30 50 60 80 258 

PROGRAflA DE EXECUÇÃO 

• .. ·- 
N9 PRO'TJV:!l. 

TRABALHOS 1974 1975 1976· 1977 1978 1979 DE stnos 

Obtenção de Recursos e Nego 
ciaçÕes de Contratos - - 
Reconhecimento - 
Pré-Inventário 140 

Inventário 53 

Pré-Viabilidade 18 

Viabilidade 1 9 

· FONTE: Eletronorte 



2.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 

A Celpa - Centrais Elétricas do Pará, 
. , 

concessiona- 

ria de energia elétrica no Estado, seguindo a política energética 

federal vem expandindo significativamente sua área d.e atuação, 

substituindo o fornecimento de energia nas localidades e sedes mu- 

nicipais servidas pelas prefeituras (tabela 2.2), onde o atendimen 

to é muito irregular. 

A evolução do atendimento nas localidades servidas 

pelas prefeituras é apresentada na tabela 2.J. No período 1966/71, 

o número de ligações elétricas (total de co~sumidores) nos municÍ- 

pios de Itaituba, Aveiro e Senador José PorÍÍrio cresceu, respecti 

vamente, 0,8%, J6,0% e 9,0% ao ano. No município de São Félix do 

Xingu verificou-se um decréscimo.de ll,0% ao ano. A sede municipal 

de Porto de Moz sÓ· começou a ser servida de energia elétrica em 

1971. 

A tabela 2.4 indica as sedes municipais servidas 

pela Celpa. .No período de 1971/74, o número de _consumidores nos m~ 

nicÍpios de Altamira, Santarém e Itaituba cresc~µ, respectivamen- 

te, 48,0%, 28,0% e 35,0% ao ano. O município de-Prainha começou a 

se beneficiar do fornecimento de energia elétrica em 1972, tendo 

crescido 34,0% ao ano no período 1972/74. 
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TABELA 2.2 

ENERGIA ELtTRICA 

CIDADES E LOCALIDADES NÃO SERVIDAS 

PELA CELPA - AGOST0/74 

MUNICÍPIO 
NÃO SER.VIDAS 

SEDES .lv.lUNICIPAIS LOCALIDADES 

' 
Aveiro Aveiro Brasília Legal 

Itaituba são Luiz do Tapajós e 

Jacareacanga 
- 

Porto de ~Ioz Porto de Moz 

Santarém Bel terra, Curvaí, 
... 

Boim, Moju{ dos Cam- 

pos, Alter do Chão e 
. - . 

Arapixuna 

são Féli~ do Xingu são Félix do Xingu GradaÚs 

Senador José Por - Senador José Por - 
~' . f'Írio I1r10 

' 
FONTE: Celp~. 
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TABELA 2.3 

ENERGIA ELÉTRICA 

SEDES MUNICIPAIS ATENDIDAS PELAS PREFEITURAS - l966/7l 

l966 l970 l97l 
M U N I C f P I O 

I II I II I II 

são Félix do Xingu - 50 - 26 20 JO 

Itaituba - 115 - 160 186 120 

Aveiro - 11 - 43 84 51 

Senador José Porf{rio - 28 - - JO 43 

Porto de Moz - - - 78 216 85 

TOTAL - 201.i. - 307 536 329 

FONTE: Sondotécnica 

I - Focos de Iluminação PÚblica 

~I - Ligações Elétricas (Total de Consumidores) 



TABELA 2.4 
ENERGIA ELÉTRICA 

SEDES MUNICIPAIS ATENDIDAS PELA CELPA - 1971/74 

1 9 7 l -- l 9 7 2 1 9 7 :3 1 9 7 4 ... 
X U N I C ! P I O S 

I II IIT IV V VI I rr III IV V VI I II !!I t» V VI 1· II I!I :::: V TI 

- 
Altamira : 209 1::.J l 17 '3~0 ;05 195 1 1 22 524 455 . 321 2 1 ;2 811 604 452 1 ;4 1.091 - - 

- -- - 
Prainha - - - - - - ~3 17 ~ l 6 67 62 20 - l 9 92 81 25 - l lJ 120 

Santar~m 2.410 667 28 l 55 3.161 3,24; 850 31 1167 4.192 4.561 1.148 11 l 107 5.a~e 5.372 1.158 ll ~01 C66o 1 

' J ·I - ( ") . - - - - 175 ue 1!-1 293 Itai tuba - - - - - - - - - . 
2íl 1 2 LO'jíl 3~ rn, 6. 371 6. 232 l. 75J 11 1 4 l 7r,I ª .. 0..:. o 'l' A L 2.619 

1 z , 783 T '/UO 72 '.3,JOl J. 591 3/95 5. 07l, l.~09 13 3 
- 

• 

FONTE: OnLj.a 

,I - RESIDE!ICIAL 

.TI - cmnmcIAL 

III - 11!DUS'fRIAL 

IY - !LUl-'.illAÇí'I.O PlIBLICA 

V - PODJ<:R PÚBLICO 

VI - 1'0TAL 

(Este dado refere-se à existência do serviço na sede municipal) 

(*) Começou a ser atendida pela Celpa em setembro da 1974 
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A fonte de suprimento de energia elétrica para 

os municípios da Área de Estudo, como, aliás, para todo o Estado 

do Pará, é constituída unicamente de usinas termoelétricas, divi 

didas em dois grupos: as grandes e médias, consumindo Óleos pe- 

sados, e as pequenas centrais do interior, que utilizam Óleo di~ 

sel. 

A tabela 2.5 apresenta a capacidade instalada pa 

ra os munic{pios que compõem as bacias dos rios Xingue Tapajós, 

assim como a capacidade total instalada no Estado do Pará em 

1973. 

- 



TABELA 2.5 

ENERGIA EL:tTRICA 

CAPACIDADE INSTALADA - AGOST0/73 

M U N I C f P I O CAPACIDADE 
(kW) 

Santarém 7.000,0 

26,0 são Felix do Xingu 

Itaituba 1.400,0 

176,0 Aveiro 

Senador José PorfÍrio 12,0 

Altamira ~.100,0 

84,o Prainha 

Porto de Moz 24,o 

ÁREA DE ESTUDO l0.822,0 

ESTADO DO PARÁ 129.328,8 

·- FONTE: Sondotécnica 

sondotécn;co 
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2.5 HIDRELtTRICAS EM CONSTRUÇÃO 

Duas centrais hidrelétricas estão sendo implant~ 

das na região amazônica: a de Curuá-Una e a de Coaracy Nunes. 

A central de Curuá-Una, localizada na Área de Es 

tudo, terá como finalidade o abastecimento de Santarém; 
; . 

sera :r.m 

plantada em duas etapas, cada uma com capacidade de geração de e 

ner%ia da ordem de 20 MWº 

- 



- 

- 

- 
- 
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3. COMUNICAÇÕES 
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J.1 HISTÓRICO 

Antes de 1966 e da implantação da atual infra-e~ 

trutura, as comunicações com as regiões menos desenvolvidas eram 

extremamente precárias. A Amazônia, por sua localização e por 

seu estágio de desenvolvimento até 1968, quando da criação do 

Grupo Executivo de Telecomunicações da Amazônia, apresentava um 

dos mais deficientes sistemas de comunicações do País. 

- O Plano Nacional de Telecorrru.nicaçÕes possibili- 

tou levar o sistema de telecomunicações à Amazônia, com 2.000 km 

de rede de micro-ondas e mais 5.100 km de micro-ondas em tropodi 

fusão, cruzando as regiões Centro-Oeste e amazônica, e 20 esta- 

ções de tropodifusão na floresta amazônica; o sistema quando i~ 

plantado, utilizará 120 canais, permitindo a transmissão de si- 

nais usuais de telefonia, telegrafia e telex. 
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J.2 SERVIÇOS TELEFÔNICOS 

Em l968, o número relativo de telefones (relação 

entre~ população urbana e o número de telefones) na região .•. 
amazo- 

nica e no Estado do Pará situava-se ací.ma da média nacional (100 -- hab/tel); 29,5 e 24,0 hab/tel, respectivamente (tabela J.1). 

O município de Santarém - o 
, . 
unico da Área de Estu- 

tudo com rede de telefonia urbana apresentava um deficit de 

36,2 hab/tel em relação à média nacional. 

A Telepará, operando os serviços de telefonia urba 

na e interurbana, é a concessionária do Estado do Pará, onde estão 

instalados e em funcionamento 2J.400 terminais telefônicos. Dos 83 

municipios paraenses, 40 já são dotados de serviços de telefonia e 

15 possuem rede de telefonia urbana, três dos quais com equipamen- 

to automático: Santarém, Óbidos e Belém. 

Na Área de Estudo, apenas a sede do município de 

Santarém possuía rede urbana em novembro de 1974, com 600 aparelhos 

instalados, distribuídos entre residenciais (270), comerciais (283), 

públicos (35) e Telepará (12), já estando ligada, através do siste~ 

ma DDD, com todas as capitais do sul do Pais. 

A Telepará tem planos de expansão telefônica para 

Santarém, visando atingir, em 1976, a meta de 4.000 terminais ins- 

talados, com possibilidades de utilização do sistema DDD. 



- 
- 

- 

- 
-- 
- 

- 

TABELA J.l 

- REDE TELEFÔNICA - 

NÚMERO DE HABITANTES PO'R APARELHO - 1968 
' 

ÁREA POPULAÇÃO TELEFONES HABITANTE/ DEFICIT OU 
URBANA TELEFONE SUPERAVIT 

(hab/tel) 

Amazônia 1.338.015 18.967 70,5 + 29,5 
Pará 867.637 11.418 76,0 + 24,o 
Santarém 54.498 400 136,2 - 36,2 

FONTE: Sondotécnica 
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Os munic{pios de Itaituba e Altamira possuem pos- 

tos telefônicos para ligações interurbanas. 

- A situação dos serviços de telefonia na Área de Es 

tudo, em 1974, era a que se segue: 

a) Santarém 

Sistema de rádio 

VHF: Santarém-Monte Alegre, 1 canal 

Santarém-Alenquer, l canal 

Santarém-Óbidos, l canal 

SSB: Santarém-Oriximiná, l canal 

Santarém-RurÓpolis, l canal 

Santarém-Itaituba, 1 canal 

Sistema telefônico 

Embratel (DDD): Santarém-Belém, 10 canais - Interurbano: Santarém-Manaus, 2 canais 

Serviço local automático: 600 terminais 



b) Altamira e Itaituba 

Sistema de rádio 

SSB: Altamira-Belém, l canal 

Itaituba-Belém, l canal 

Sistema telefônico 

Sem serviço telefônico local 

Sistema interurbano precário (posto telefônico) 

A situação prevista para 1976 é a seguinte: 

Altamira: sistema telefônico auto~ático local, com l.000 termi 

nais; 

Itaituba: sistema telefônico automático local, com 300 termi- 

nais; 

Santarém: ampliação do sistema local, com 4.000 terminais; 

- Aveiro, Prainha, Porto de Moz e Senado:r::- José Porf{rio: postos 

de serviços interurbanos; 

entre Santarém e Óbidos, Alenquer e Monte Alegre, ·substituição 

do VHF por sistema DDD; 

entre Altamira e Itaituba, previsto sistema DDD; - 
entre Altamira e Vitória, prevista interligação. 



J.J SERVIÇO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

O Estado do Pará contava, em 1974, com 164 agências 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, prestando váriosní 

veis de serviços, a saber: 

1~ agências postais, prestando serviços de expedição e recebimen 

to de correspondência; 

19 .agências postais-telegráficas, prestando os serviç'os acima e 

mais o serviço telegráfico; 

35 agências postais rádio-telegráficas, prestando, além dos ser 

viços de expedição e recebimento de correspondência, serviços 

telegráficos através de rádio receptor e transmissor próprio. 

A estrutura da rede postal na Área de Estudo, em 

1974, está indicada na tabela J.2. 
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TABELA J.2 

- REDE POSTAL - 

EQUIPAMENTO EXISTENTE - 1974 

LOCALIDADE AGtNCIA (*) MUNIC1PIO 

Altamira 

AgrÓpolis Brasil Novo 

Agrovila Grande Esperança 

Agrovila Jorge Bueno 

Agrovila Nova Fronteira 

Agrovila Vale Piauiense 

Agrovila Leonardo da Vinci 

Medicilândia 

Porto Vitória 

Santarém 

Bel terra 

Fordlândia 

Moju{ dos Campos 
Aveiro(l) 

Itaituba 

Jacareacanga 

Prainha 

Porto de Moz 

Senador José Porf{rio 

A1 ta.mira 

Altamira 

Altamira 

Altamira 

Altamira 

Altamira 

Altamira 

Altamira 

Altamira 

Santarém 

Santarém 

Santarém 

Santarém 

Santarém 

APRT 

AP 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

APRT 

AP 

PC 

PC 

PC 

APRT 

PC 

APRT 

Itaituba 

Itaituba 

Prainha 

Porto de Moz 

Sen. José Porf{rio 

PC 

PC 

FONTE: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(1) Apesar de Aveiro ser wn munic{pio, seu posto de correio es 

tá sob a jurisdição da agência de Santarém 

(*) AP Agência Postal 

PC - Agência Postal-Telegráfica 

APRT - Agência Postal Rádio-Telegráfica 



~ 
sonoofécnico 

3.4 RÁDIO 

Santarém, com duas emissoras, e Altamira,com uma, 

eram os .Únicos murrí.c Êp í.o s da região _que possuiam estações de rá- 

dio em 1974. 

As de Santarém operam, uma em ondas médias e tro 

picais (Radio Emissora de Educação Rural de Santarém), e a outra 

em ondas médias (Rádio Clube de Santarém). 

·- 
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4. SANEAMENTO BÁSICO 
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4.1 SITUAÇÃO ATUAL 

Até 1968, o número de serviços de saneamento na 

região era bastante reduzido, verificando-se uma alta prevalên- 

eia de doenças de veiculação hídrica, principalmente as diarréi- 

cas, responsáveis pela alta taxa de mortalidade infantil. 

A partir de 1970, com a construção da Transamazô 

nica. e da Cuiabá-Santarém, a SUDA.~, em conjunto com Órgãos fede- 

rais e estaduais, passou a atuar com mais intensidade no setor 

de saneamento básico, parte Lmpo r-t an te da infra-estrutura neces- 

sária à fixação dos novos contingentes de população que se deslo 

, 
cavam para a area. 

Com a maior dotação de recursos financeiros para 

saneamento por parte da SUDAM e dos governos estaduais e federal, 

essa infra-estrutura sanitária passou a nova fase na região e na 

Área em Estudo, com aumento substancial de cobertura à população; 

assim, por exemplo, a quase totalidade dos munic{pios conta hoje 

com sistemas de abastecimento de água que, mesmo quando deficitá 

rios, indicam a possibilidade de solução a curto prazo. 

Merece especial atenção o estudo feito pela SUDAM 

em 1973 sobre o deficit de ligações domiciliares. O primeiro as 

pecto a ser mencionado, além da alta qualidade do estudo, é ore 

ferente à modificação do indicador de 10 habitantes por ligação 

domiciliar, normalmente empregado ({ndice nacional), para o de 6 
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habitantes por ligação. 

A tabela 4.l resume a situação atual dos servi- 

ços de água nos municípios da Área de Estudo, utilizando o indi- 

cador de 6 habitantes por ligação. 

Os resultados do trabalho bastante coordenado que 

vem sendo desenvolvido pela SUDAM, pelo Governo do Estado atra- 

vés de suas companhias de saneamento, pelo BNH e pela FSESP, mo~ 

tram· a redução do deficit de ligações domiciliares, com aumento 

substancial de novas ligações e atendimento a wna população cres 

cente. 

- 



TABELA 4.1 
- SANEAMENTO BÁSICO - 

SITUAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 1975· 

·7 
\ 

M U N I C 1 P I O P O P U L A Ç Ã O DESVIO EM RELAÇÃO 

N"ÚMERO AO INDICADOR 

ABASTEC:fVEL DE (1 ligação/6 habitantes) 

N O M E COM.ÁGUA URBANA 80% ABASTECIDA LIGAÇÕES 
Nº DE POPULAÇÃO 

LIGAÇÕES ABASTEC1VEL 

Altam:i.ra X 15.000 12.000 (**) 2.12'7 

"Ave Lr o X 1.262 1.010 175 35 -139 -835 

Itaituba X l.J.570 3.656 3.990 798 
Porto de Moz X(*) 
·Prainha X 2.063 1. 650 1.150 230 -83 -500 

· Santarém X 73.836 59.069 49.555 9.911 -1. 586 -9.514 

(Sio F'lix do Xingu X(*) 
:senador Jos~ PorfÍrio X 454 363 (**) 75 I 

FONTE: FSESP e SUDAM 

(*) 
( **). 

FSESP não presta assistência, mas o município é abastecido 

A população inteira pode ser abastecida 

~!~ ··~~- 
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4.2 METAS 

A ser mantido o atual ritmo de trabalho, espera-se 

alcançar, antes de 1980, a meta de abastecimento de água a 80% da 

população urbana da Área de Estudo, levando em consideração o Índi 

ce nacional de 10 hab/ligação • 

. Nas áreas urbanas pretende-se alcançar tais níveis 

através de sistemas cole~ivos; nas rurais, através de construção 

de poços escavados, poços com chafariz e outro5 meios, uma vez que 

a água disponível é de boa qualidade. 

Com relação ao destino dos dejetos, pretende-se in 

centivar soluções coletivas para as principais sedes municipais da 

região, e soluções individuais (fossas biológicas, estanques e se- 

cas) na área rural, de acordo com as condições locais e possibili- 

·dades dos usuários. 

Quanto à coleta de lixo, pretende-se orientar as 

populações no sentido de dar soluções individuais ou coletivas ao 

problema, segundo o caso. 

No que tange ao saneamento geral, estão sendo le- 

vantados problemas característicos da região, como erosão, cheias 

e alagados, para estudo e inclusão nos planejamentos das prefeitu- 

ras municipais. 



4.J RESPONSABILIDADES 

Dentro da política de desenvolvimento da região, a 

SUDAM, o ·DNOS, o Minter, a FSESP e as prefeituras têm trabalhado 

integradamente na Área de Estudo e na Amazônia como um todo, com 

um entrosamento técnico-administrativo digno de menção. 

Assim, a SUDAM tem sido responsável pelo planeja- 

mento, o DNOS pela execução das ob~as e o Minter pelo financiamen 

to •. A FSESP vem assessorando, implantando e/ou administrando para 

os governos estaduais, e algumas prefeituras têm assumido respons~ 

bilidades pela administração dos serviços. 

·- Os resultados já se fazem sentir, integradamente, 

nos municípios de Altamira e Santarém, os mais populosos da !rea 

- de Estudo. 

Em Altamira está previsto um cais de saneamento, 

já estando concluídos 80% das obras das galerias pluviais,bem como 

a regularização do curso do igarapé Altamira, através de dragagem, 

redragagem e'retificação; essas obras representam uma grande alte- 

ração no panorama de inundações e erosão na sede municipal. ·-- 

Em Santarém foi concluída a primeira e t ap a das o- 

bras de drenagem pluvial, que compreende a parte central da cidade 

e algumas áreas suburbanas; o sistema total de coletores de galeria 

·- 
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pluvial está sendo implantado com recursos do PolamazÔnia e do 

DONS. Acha-se igualmente em construção o cais de saneamento, com 

uma extensão de 2.820 metros, que operará também como cais de acos 

tamento para pequenas embarcações. Faltam ainda, para conclusão 

desta obra, J40 metros de cais. Complementarmente, está sendo ini- 

ciada a pavimentação das vias públicas. 



- 
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5. HIERARQUIA E RECURSOS URBANOS 

- 
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5.1 EQUIPAMENTOS URBANOS 

5.l.l Prédios, Usos e Instalações 

reade Estudo 

Do total de 38.296 edificações registradas na Á 

em 1970, cerca de 40% localizavam-se em 22 cida- 

- des e povoados que compõem seu setor urbano. 

De maneira geral, a distribuição dos prédios no 

setor urbano acompanha a distribuição da população. A principal 

utilização é residencial: em 1970, 8~% dos prédios com peque- 

na variação dessa percentagem de um município para outro - des 

tinavam-se a esse uso. 

- . 
A utilização em hotéis, comércio e indústria ocu 

pa 7% do total de prédios, 80% dos quais em Santarém, cidade que 

conta ainda com 60% dos prédios destinados a atividades educaci~ 

nais, existentes em 18 das 22 cidades e povoados da Área de Estu 

do. 

Identificaram-se 16 hospitais em Santarém, e mais · 

9 dispersos por sete outros centros urbanos. Em novembro del974 

- havia uma unidade hospitalar em construção em Alta.mira. 

Apenas 25% do total de prédios no setor urbano 

possuiarn instalações elétricas, em 1970. Quatro centros urbanos 



nos municípios de Aveiro, Porto de Moz e Prainha não possuiam lig~ 

ção com sistema elétrico algum. 

As sedes municipais (exceto são Félix do Xingu) e 

mais seis povoados de Santarém tinham água encanada em 4.145 pré- 

Do total de prédios no setor urbano, .90% possuiam 

instalações sanitárias, embora 90% destes dispusessem apenas de 

uma fossa rudimentar. 

No que se refere aoa tr;s maiores centros urbanos 

da Área de Estudo, a situação é a seguinte: 

Santarém: em 1973, havia 12.500 casas, 9.167 das quais ligadas 

a um sistema de abastecimento d'água; entretanto, a cidade care 

eia de um sistema de esgoto; 

Altamira: em novembro/74, 1.532 casas já possuíam água encana- 

da, porém a cidade não contava com um sistema de esgoto; 

Itaituba: em 1974, havia um total de 756 casas, 61% das quais 

de barro, 53% com teto de palha, e 57% com piso de barro; a 

maioria das casas não tinha área superior a 60 m2, e 55% do to- 

tal eram de J ou 4 quartos; 72% das casas possuíam instalação 

elétrica, 83% água encanada, e 8l~'fo privada, porém sem sistema 

de esgoto; releva notar que 28% das casas estão localizadas em 

áreas sujeitas a enchentes periódicas. 



5.1.2 Equipamentos Domiciliares 

A tabela 5.l indica que cerca da terça parte dos 

domicÍlio.s, em 1970, possuia aparelho de rádio, porém menos de 5%, 

em média, possuíam geladeira. Praticamente todos os domicílios ti- 

nham fogão, a majoria de lenha. 

5.1.3 Aluguel de Domicílios 

q 

De maneira geral, como indica a tabela 5.2, as ca- 

sas são ocupadas pelos seus proprietários. Os aluguéis, na maioria 

dos casos, são muito baixos. As variações de um município ·a outro 

não são significativas, salvo no que se refere a Aveiro, cujo per- 

centual de domicílios alugados é mais elevado, parecendo refletir 

condições transitórias, como a demanda criada pelos construtores 

de rodovias. 

5.1.4 Equipamentos Sociais e Culturais 

- Em 1974, apenas os três municípios mais importan- 

tes da Área de Estudo possuíam estabelecimentos.~ulturais, e assim 

mesmo em número e variedade reduzidos ( tabela 5-º J). 

- Em Santarém, que concentra o ma i.o r' número de equi- 

pamentos, estava sendo .construída uma "Casa de Cultura", incorpo- 

rando uma biblioteca de 10.000 volumes, um salão de exposições e 

um auditório. Em Altamira havia um outro cinema em construção. 
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TABELA 5.l 

- EQUIPAMEN~OS URBANOS - 

EQUIPAMENTOS DO~ICILIARES - 1970 

-- 

FOGÃO DE / 
MUNICÍPIO ·FOGÃO LE1'lrIA RJI.DIO GELADEIRA CARRO 

Altamira 95% 65% 44% 7% 1% 
Aveiro 98% 84% 29% 3% 3% 
Itaituba 97% 8J% 30% 6% - 
Porto de Moz 95% 87~0 27% 2% 3% 
Prainha 97% 90% 2716 3% - 
Santarém 95% 65% 44% 7% 1% 

S.F~lix do Xingu 91% 99% JS% 7% - 
Sen.José Porffrio 96% 69% 26% 2% 5% 

FONTE: IBGE 



TABELA 5.2 3 '') ~} J 

- EQUIPAMENTOS URBANOS - 

DOMICÍLIOS ALUGADOS - 1970 

l ALUGADOS % ALUGADOS POR 
MUNICÍPIO (% DO TOTAL) FAIXA MAIS BAIXA 

DE ALUGUEL (i ) 

Altamira 8% 6J% 

- Aveiro 18% 94% '; 

Itaituba 1% ( 2) 54% 
Porto de Moz 5% o 
Prainha 1% 100% 
Sant'arém 9% 63% 
são Félix do Xingu 2% 72% 
Senador José Porf{rio 8% 75% 

..•.. FONTE: IBGE 

(1) Até Cr$ J0,00 mensais em 1970 
(2) O estudo de campo realizado em 1974 indica que 15% das ca 

sas estavam alugadas. 

TABELA 5.3 

- EQUIPAMENTOS URBANOS - 

ESTABELECIMENTOS CULTURAIS - 1974 

MUNICÍPIO CINEMA RÁDIO CENTRO BIBLIOTECA LIVRARIA 
CO~ITÁRIO PÚBLICA 

Altamira l 1 - - 1 

Itaituba l - - - - 
Santarém 3 2 l l 6 

- FONTE: Sondotécnica 



Dos estabelecimentos educacionais existentes na 

Área de Estudo, mais de 90% são de ensino primário, distribuídos ·- por todos os municípios (tabela 5.4). 

Os 39 estabelecimentos dos demais níveis de ensino 

localizam-se em quatro dos municÍpios, .especialmente em Santarém 

( 22)_. 

5.1.5_ Serviços Econômico-financeiros 

Em 1972 havia l.651 estabelecimentos comerciais na 

Área de Estudo. Santarém, com 1.097 estabelecimentos, concentrava 

cerca de dois terços do total. Seguem-se, pela ordem de importân- 

eia: Altamira, com 337; Itaituba, com 84; Aveiro, com 45; Prainh~ 

com 29; Porto de Moz, com 25; Senador José PorfÍrio, com 21; e São 

Félix do Xingu, com lJ. 

Apenas os municÍpi.os de Santarém, Al tamira e Itai- 

tuba contam com estabelecimentos bancários: respectivamente 5, 3 

e l em 1972; e 7, 4 {um em instalação - Banco Real S.A.) e 2, em 

1974. 
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TABELA _5.4 

EQUIPAMENTOS URBANOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 1972 

- ' 

MUNICÍPIO ,PRIMÁRIO SUPLETIVO 
SECUN NORMAL COMERCIAL 
DÁRIO 

Altamira 44 14 1 - - 
Aveiro 26 - - l - 
Itaituba 17 - - l - 
Porto de Moz 4 - - - - 
Prainha 36 - - - - 
Santarém 331 8 8 .5 l 

" 

são Félix do. Xingu 5 - - .. - 
Sen.José PorfÍrio 5 - - - - 
TOTAL 468 22 9 7 1 

FONTE: IBGE - 1973 
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Segundo o IBGE, em l972 havia apenas três coopera- 

tivas de produção em funcionamento em Santarém. Em Itaituba, tinh~ 

- se notícia da existência de duas em l970. Uma terceira, em Altami- 

ra, não estavam funcionando em 1972. 

Em quatro dos municípios havia um total de 133 pr~· 

fissionais liberais em 1972: 62 médicos, dentistas e farmacêuti- 

cos, e 67 de profissões diversas. Dois terços do total residiam em 

Santarém e o restante em Altamira, Itaituba e Porto de Moz. 

5.l.6 Serviços PÚblicos 

Apenas na cidade de Santarém existe sistema telefÔ 

nico interno, com 600 aparelhos, ligado por DDD ao resto do País. 

Em Itaituba e Altamira há um sistema manual para ligação com Belém 

e o resto do País. Os demais municlpios da Área de Estudo não pos- 

suem qualquer equipamento. 

Os transportes, no interior dos limites das cida- 

des, baseiam-se no serviço de táxis; somente em Santarém há um sis 

tema de transporte pÚblico, com uma frota de cerca de 150 Ônibus. 

A tabela 5.5 resume a distribuição dos serviços de 

iluminação pÚblica pelos municípios da Área de Estudo. 



TABELA 5.5 

- EQUIPAMENTOS URBANOS - 

POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 1972/73 

MUNICÍPIO 1972 1973 

Altamira 198 

84 
186 

216 

56 

J.055 
20 

30 

Aveiro 

Itaituba 

Porto de Moz 

Prainha . 

. · Santarém 

são Félix do Xingu 

Sen. José PorfÍrio 

241 

95 

J.247 

FONTE: IBGE, Sondotécnica 

·- 
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O serviço de coleta de lixo funciona em Altamira, 

Itaituba (apenas 47% das casas) e Santarém. Nesta, o serviço opera 

com três viaturas e emprega 4J pessoas. 

Conclusões 

O nível de desenvolvimento da infra-estrutura urba 

na na Área de Estudo ainda é relativamente baixo. Entretanto, pod~ 

se observar que o vale do Tapajós desfruta de padrões mais eleva- 

dos que o vale do Xingu. Isto se deve principalmente à importância 

de Santarém e à menor dispersão geográfica dos centros urbanos do 

vale do Tapajós. 

Apenas os tipos básicos de instalações, especial- 

mente nos setores cultural e social, encontram-se disponíveis. Tem 

·havido um rápido crescimento no fornecimento de serviços, porém 

apenas em algumas áreas; por outro lado, o crescimento do setor ul 

trapassou o crescimento da população: as taxas "per capita" aumen- 

taram. 

O fornecimento de utilidades públicas ainda é pre- 

cário; a chamada "humanização de centros urbanos" recentemente al- 

cançou Itaituba, pela ação do Projeto Rondou, e possivelm~nte irá 

alcançar Santarém, com o esperado plano diretor da cidade; .• 
porem, 

ainda se encontra afastada dos centros urbanos restantes. 



5.2 ESTRUTURA DA REDE URBANA 

5.2.1 Acessibilidade 

Tradicionalmente, os Únicos acessos dispon:f:veis 

para as sedes municipais da Área de Estudo têm sido as vias flu- 

viais. Esta circunstância explica, em grande parte, as decisões 

de fundar as cidades ao longo dos rios Xingue TapajÓ~. 

Hoje, apenas duas das sedes municipais, São Fé- 

lix do Xingue Porto de Moz, depen~em exclusivamente da via flu- 

vial ,- no que se refere aos acessos de superfície. 

Todas as sedes- municipais· são acessíveis pelo ar: 

Altamira e Itaituba estão ligadas por v_ôos comerciais 

regulares com Santarém e Belém; Santarém está diretamente liga 

da a diversas cidades da Amazônia, e também com Bras{lia, Rio de 

Janeiro e São Paulo; ao resto dos municípios, o acesso pelo ar 

se faz por táxi-aéreo. 

Em geral, o acesso às cidades da bacia do Tapa-· 

jÓs é mais fácil do que às da bacia do Xingu. Santarém, Aveiro 

e Itaituba sao, todas três, acessi.veis por rodovia," via fluvial 

e aérea;o tempo mínimo de viagem de superfície entre elas 
, 
e, em 

média, de 7:30 horas. 



Da bacia do Xingu, duas cidades são r . acessiveis 

por rodovia e vias fluvial e ' aerea; as outras duas não dispõem de 

acesso rodoviário. O tempo mínimo de viagem de superfície entre 

as cidades da bacia 
, 
e, em média, de 9l horas. 

Devido à falta de um serviço regular de barcos 

entre as cidades da Área de Estudo (exceto Santarém) e Belém, 

principal centro distribuidor de suas importações, há uma prefe- 

rência crescente pelo transporte rodoviário, quando as condições 

dé t~mpo o permitem. As importações oriundas do sul do País utili 

zam a rodovia Belém-Brasília até seus entroncamentos com a Transa 

mazÔnica e a Cuiabá-Santarém. 

Especialização 

A tabela 5.6 apresenta a distribuição percentual 

da mão-de-obra empregada nos setores primário, secundário e ter- 

ciário, em 1970, e indica a distribuição percentual para a Área 

de Estudo, calculada pela média êos oito municípios, em cada se- 

tor; indica também o desvio-padrão dos percentuais de emprego 

para cada setor. 

Para identificar o grau de especialização de ca- 

da município, verifica-se quantas vezes o desvio-padrão cabe na 

diferença entre o nÍ v e L percentual do mnnicÍpio e a média da Área 

de Estudo para o setor, através da seguinte expressão: 
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TABELA,S.6 

ESTRUTURA DA REDE URBANA 

DISTRIBUIÇÃO DA MÃO-DE-OBRA POR SETOR 1970 

. 
rRIMÁllIO SECUNn,{r,ro T E n e I J. n I o _. 

AGll tt:ULTllll"-1 
!•t:1:UÁHI A; SI! ATIVlDA.DES l'ltES'l'AÇÃO HI!: THANSP, CO~I. A'l' rvnuuzs AIJHlNISTH, OIJ"lltAS H U N I C 1 P J 0 VIG,1 t:X-l'llll IND~5THIAIS T O •r A L COH. DE mwc. SlltVIÇOS Je: AIIHAZJ!N, SOl!IAlS Pt'Jut.lCA AT !V ll•Al1) •. l Ç'XO Ví.GF. l'Aij 
CAÇ'A 1 PESCA 

A l t n,i.l r" 711,0 G,o, 20,0 ·6,o ,, ,o :i,o :i,o 1,0 ) '(J 

,,, e l r-c d2,u :J,O 15,0 . 4,0 z ,u 1,0 ú,o 2.0 - 
I J 1" l t 11ur, 5';1,0 27.,' lJ,3 3,0 J,O 1,0 2,0 1,0 l,!1 

11 •• 1· (4,.l d, >h1r 7~,o ,, ,o 17,0 9,0 1,0 o' l 0,9 1. \) 5,0 
\11 .i 11~11 d 911,0 :1,0 lt,o 1,0 1,0 . º·ª ú1U 0,11 - 
~.;, i ~llx 4.1.., XLII"'' IJ;?,O •7 ,o 11,0 1,0 J,O 2,0 2,0 l ,O 2,0 
:,,•Zih\lur J•JrtÓ P\>1'(! rio li4 ,o . 1,5 111, 5 íi,b 1,5 - lt,ú ;? º•'' 
tq\l\ l ,\ 1 r-n. GU,o B, 5 2:i, 5 6,!I 6,~ ),O 11,0 1, !I 2,0 

---· .. - ~·. Média da Área de Estudo 71,0 !l '(J ;,IO ,o 6,o '·º 3,0 :J,O l ·º z , f) 
--- 

1,, ~1· 1 <•~l•Alllt,\O lZ,O . a,o 7, .5 2,8 :?,ll 1,7 l,7 O,.'> 1, 11 

!"UNTES: IDGE e SonlotÓcnicn. : 
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M. - R = X (DP) 
1 

onde: 

M . = nível percentual do munici.pio 
. J.. 

R = média da Área de Estudo 

X 
, 

de desvios-padrões (DP) = numero 
DP = desvio-padrão 

A especialização será tanto maior quanto maior 

for X. Como critério de especialização adotou-se o n:lvel de 

X~ 2(l), e identificou-se o emprego no setor primário com o 

setor rural, e o emprego nos setores secundário e terciário com 

o setor urbano, obtendo-se os seguintes resultados: 

Setor Rural Prainha X = 2 

Setor Urbano 

Indústria Itaituba X> 2 

Serviços Prainha X < 2 (não espe 
cializad-;) 

Atividades Sociais Aveiro X>2 

Administração Pública Aveiro e Sen.José 
Porf{rio X = 2 

- Outras Atividades Porto de Moz X >' 2 

(1) Vale a pena salientar que este indicador constitui uma espe 
cialização relativa, isto é, em relação à média da Área d; 
Estudo. Quando o nível de emprego em cada atividade do mWli 
c{pio se desvia mais ou meno~ da média da Área de Estudo,e; 
ta se torna menos representativa para a caracterização d; 
munici.pio. A esco~ha do valor 2 é arbitrária, mas é compatf 
vel com os padrões estatfsticos. - - 
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· De maneira geral, não há n{veis significativos 

de especialização relativa. 

5.2.3 Distribuição da População 

O grau de distribuição de uma população pode ser 

medido por um Índice de conc.entração de população obtido pela di- 

fe~~nça entre as populações relativas e as áreas relativas dos 

municípios, em relação ao Estado. 

Os valores· desse Índice podem ser caracterizados 

de acordo com a seguinte escala: 

Valor do Índice 

MC - Muito concentrada > + 5 

e - Concentrada de 1 a 5 

M - Média de 1 a -l 

D - Dispersa .•.. de -1 a -5 

MD - Muito dispersa .e:::::: - 5 

A tabela 5.7 apresenta os dados relevantes de P2 

pulação e de I" are a para 1970, os valores do Índice de concentra- 

ção e a caracterização da distribuição, de acordo com os termos 

da escala anterior. 



sondcré:.r.,: J 

- 
- TABELA 5.7 

ESTRUTURA DA REDE URBANA - 

ÁREA, POP~LAÇÃO E ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO - 1970 

~EA RE POPULAÇÃO ÍNDICE CARAC- 

MUNICÍPIO ÁREA LATIVA POPULAÇÃO RELATIVA DE -TERIZA 

(km2) (%/ES- EM 1970 . (%/ESTADO) CONCEN ÇÃO 
TADO) TRAÇÃO 

Altamira 153.862 12,5 15.428 0,7 - 1:t,8 MD 

A:veiro 27.996 2,2 8.872 o,4 - 1,~. D 

Itaituba 165.578 13,4 13.682 o,6 - 12,8 MD 

P.de Moz 19.104 l,5 7.468 o,J - 1,2 D 

Prainha 32.642 2,6 12.359 o,6 - 2,0 D 
Santarém 26.058' 2,1 138.205 6,J 4,2 e 
S.F,Xingu 116.577 9,4 2.397 0,1 - 9,3 MD 
S.J.PorfÍ- 
rio JJ.689. 2,7 J.044 0,1 - 2,6 D 

ÁREA DE 
ESTUDO ·. 575.506 L~6, 4 201.455 9,1 - 37,J MD 

ESTADO 1.227.530 100,0 2.197.072 100,0 

FONTES: IBGE, .Sondotécnica 

' 

- 
- 
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A Área de Estudo como um todo, bem como sete dos 

oi to mun.Lcd p í.o s , caracterizam-se como "mu í, to dispersos tt ou 11dis- 

persas". O único município caracterizado como 11concentrado11.em 

termos de distribuição de população· é Santarém. 

Dinamismo do Setor Urbano 

O ·Ílldice de dinamismo representa uma medida rel~ 

tiva do crescimento da população de cada cidade, em relação ao 

crescimento da população urbana da classe de tamanho da cidade 

no Estado; é obtido dividindo a taxa de crescimento da cidade 

pela da população da sua classe de:tamanho, tomadas ambas paraum 

, 
mesmo periodo. 

Para caracterizar o valor do Índice de dinamis - 

mo, adotou-se a seguinte escala: 

Valor do Índice 

MD - muito dinâmico > + 2,0 

'D - dinâmico 1,0 a 2,0 

M - médio 0,9 a 1,1 

PD - pouco dinâmico '0,5 a 0,9 

E - estacionário <- 0,5 

A tabela 5.8 apresenta as taxas de crescimento 

das sedes municipais da Área de Estudo e das classes de tamanho 

à qual pertencem, no Estado do Pará, bem como, o Índice de dina 

mismo e sua caracterização segundo a- escala adotada. 
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, Observa-se que, enquanto todas as cidades da Área 

de Estudo, exceto Aveiro, se caracterizam como "dinâmicas" e 

"muito dinâmicas", as classes de tamanho às quais pertencem se 

caracterizam como "pouco dinâmicas" ou "estacionárias"; somente 

Santarém e a classe de tamanho na qual está incluÍàa se caracte- 

rizam, ambas, como "dinâmicas". 

5.2.5 Conclusões 

A melhoria sens{vel no acesso aos centros urba- 

nos da Área de Estudo, resultante da implantação de infra-estru 

tura rodoviária, ainda está em andamento e não alcançou a pleni 

tude do seu impacto sobre a estrutura urbana da área, nem se evi 

denciou no registro de dados estat{sticos. 

Indicadores parciais posteriores a 1970, entre- 

tanto, mostram que os centros urbanos do vale do Tapajós já ha- 

viam sido mais afetados do que os do vale do Xingu, com 
,., 

exceçao 

de Altamira. 

As mudanças estruturais que terão ocorrido na e 

conomia local não se refletiam nos dados relativos a 1960/70, s~ 

gundo os quais nenhum município mostrara qualquer especialização 

relativa. 

O crescimento populacional dos centros urbanos 



- 
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-- 

da Área de Estudo, 

q-j~ 
Js 

embora apresente, dentro de cada classe de ta- 

manho, maior dinamismo que o das demais cidades da Amazônia, ainda 

não chegou a mudar a caracterização dispersa. da área, salvo no que 

se refere ao município de Santarém. 



-- 
TAMANHO FUNCIONAL URBANO 

- 
O estudo das características urbanas - tamanho, 

·- funções, estabelecimentos, etc. - e do seu inter-relacionamento 

nao mais permite que se considerem os centros urbanos de uma re- 

gião como unidades separadas e independentes. Tais centros têm de 

ser considerados num contexto global: no caso dos centros urbanos 

da Área de Estudo, o sistema urbano da Amazônia. 

- 
Os critérios de medida de tamanho mais empregados 

são o da renda e o da população. O primeiro, embora ofereça vanta- 

gens teóricas em relação ao segundo, não pôde ser empregado no ca- 

soem foco pela carência de dados, tanto para a Área de Estudo co- 

mo para o sistema referencial, isto é, -a Amazônia. 

-- A.tabela 5.9 quantifica a população das oito se- 

- desde muriicÍpio da Área de Estudo, para 1970, 1973 e 1980. Vale 

observar que, ·embora a ordem de tamanho das cidades não se modifi- 

que no período 1970/80, o tamanho da cidade dominante, Santarém, 

se reduz em relação ao da segunda, Altamira, pois Santarém era 10 

vezes maior do que Altamira em 1970, 8 deverá ser apenas três ve- 

zes maior em 1980. 

- Uma vez que os dados disponíveis para o sistema ur 

bano da Amazônia só vão até 1970, a análise do tamanho funcional 

das cidades na Área de Estudo teria de ser realizada em termos de 

1970. Deve-se observar que, salvo se a estrutura de tamanho rela- 
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TABELA 5.9 

- TAMANHO FUNCIONAL URBANO - 

ORDEM DE TAMANHO DAS-CIDADES SEGUNDO 

A POPULAÇÃO - l970-80 

·- 

- 

-. ---. ORDEM DE POPULAÇÃO 
CIDADE TAMANHO - 

1970 1973 l980 

Santarém l 62,0 67,9 97,6 

Altamira 2 5,8 13,4 J4,2 
Itaituba 3 3,8 4,4 l0,3 

Prainha 4 1,7 2,l 3,5 
Porto de Moz 5 1,2 1,5 2,1 

Aveiro 6 1,1 1,2 l,4 
São Félix do Xingu 7 0,9 1,1 1,4 
Senador José Porffrio 8 o,4 o,4 o,4 

- 

- 
- 

FONTE: Sond~técnica 



tiva do sistema µrbano amazônico variasse de l970 para 1973, nenhu 

ma diferença surgiria nos resultados se a análise fosse realizada 

em termos dos dados de população de 1973. 
.,.., ·- 

A tabela 5.10 ap r-e s e nt a a distribuição das cidades 

na Área de Estudo, no Estado do Pará e na Amazônia, por classes de 

tamanho. 

- Para comparar as três distribuições, calculou-se 

um Índice de ordem de tamanho dividindo, o número de cidades numa 

dada classe pelo número de cidades na classe imediatamente supe- 

rior. A tabela 5.11 indica os Índices obtidos. 

Observa-se uma grande divergência na Área de Estu- 

do, especialmente na classe de tamanho de 1.000 a J.000 habitan- 

tes, e também, embora em grau menor, na classe seguinte, de J.000 

a 4.500. 

As indivisibilidades devidas ao pequeno tamanho da 

Área de Estudo, em termos de sistema urbano, tornam impossível pr2 

curar aproximar o valor dos Índices da mesma ao dos Índices da Ama 

" . zonia. 
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TABELA 5.10 

- Tk"\f.A.NHO FUNCIONAL URBANO - 

DISTRIBUIÇÃO DAS CIDADES POR CLASSE DE TAMANHO - 1970 

CLASSE DE TA.J."\f.ANHO NÚMERO DE CIDADES 
DA CIDADE 

(hab) ÁREA DE ESTUDO PARÁ AMAZÔNIA 

Menos de 500 1 67 175 

De 500 a 1.000 1 57 152 

De 1.000 a 3.000 3 43 151 

De 3.000 a 4.500 l 9 JJ 
De 4.500 a 6.000 1 9 21 

De 6.000 a 9.000 7 25 

De 9.000 a 16.500 4 16 

De 16.500 a 30.000 4 9 
De J0.000 a 50.000 5 
De 50.000 a 100.000 1 l 3 

Mais de 100.000 l 3 

FONTE: Serete - 11Caracter{sti.cas do sistema urbano da Amazô 

nia Legal", e Sondotécnica 
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TABELA 5.11 

- TAMANHO FUNCIONAL URBAL~O - 

ÍNDICE DE ORDEN DE TAMANHO - 1970 

CLASSE DE TAMANHO 
DA CIDADE ÁREA DE ESTUDO PARÁ AMAZÔNIA 

(hab) 

Menos de 500 

De 500 a l.000 1,0 1,2 1,1 

De 1.000 a J.000 0,3 l,J l,O 
De J.000 a 4.500 J,O 4,8 4,6 

De 4.500 a 6.000 1,0 1,0 1,6 

De 6.000 a• 9.000 o,4 0,8 

De 9.000 a 16.500 1,7 1,6 

De 16.500 a 30.000 1,0 1,8 

De J0.000 a 50.000 1,8 

De 50.000 a 100.000 1,7 
Mais de 100.000 1,0 1,0 

FONTE: Sondotécnica 

- 
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'Outro método para a quantificação do grau de in- 

teresse da estrutura hierárquica de um sistema urbano é a "Regra 

de Colocação da Cidade na Lista por, Ordem de Tamanho 11, também co 

nhec,ida como "Lei de Zipf"(l). 

De acordo com essa regra, a população de uma de- 

terminada cidade tende a ser igual ao quociente entre a popula- 

ção da maior cidade e a colocação que a cidade ocupa na lista 

-- por ordem de tamanho. Existe: portanto, uma possibilidade de se 

comparar a população observada de uma·determinada cidade com a 

população que seria de se esperar. 

A tabela 5.12 apresenta os valores calculados,s~ 

gundo esse método, para cada uma das oito cidades da Área de Es- 

tudo. Na falta de uma ordenação completa das cidades da Amazô- 

nia, adotou-se como referência a população por classes de tama- 

nho para obter uma relação de populações esperadas, de cada ci- 

dade. 

Obtidos os 
, 

numeras observados de cidades em cada 

classe de tamanho, a faixa de deficiência populacional, e o tama- 

nho observado das cidades existentes em cada classe, procurou-se 

estimar a deficiência em número de cidades (tabela 5.13). 

(1) V.Harry W. Richardson, "Elements of Regional Economics'',Lon 

dres, l969 
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TABELA 5.12 

- TAMANHO FUNCIONAL URB}i.NO - 

.POPULAÇÃO OBSERVADA E ESPERADA · NAS CIDADES - 1970 

- POPULAÇÃO (milhares de habitantes) 

CIDADE 
DEFICitNCIA DE 

OBSERVADA ESPERADA POPULAÇÃO 
A B A - B 

Santarém 62,0 9l~,2 a l4l,3 32,l a 79,2 

Altamira 5,8 6,9 a 9,l l,l a 3,3 
Itaituba 3,8 4,9 a 6,8 l,l a 3,0 

Prainha 1,7 2,1 a 4,9 o,4 a 3,1 

Porto de Moz 1,2 2,l a 4,9 0,9 a J,6 
Aveiro 1,1 2,1 a 4,9 l,l a J,8 
são Félix do Xingu 0,9 1,4 a 2,1 0,5 a l,2 

Sen. José Porfi.rio o,4 1,0 a 1,3 o,6 a 1,0 

TOTAL 76,l ll4,7 a 175,3 37,8 a 98,2 

FONTE: Sondotécnica 
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TABELA 5.lJ 

TAMANHO FUNCIONAL URBANO - 

DEFICI:tNCIA EM NÚMERO DE CIDADES - 1970 

- . 

DEFICitNCIA NÚMERO DE 

CLASSE DE TAMANHO POPULAÇÃO POPULACIONAL CIDADES 

DA CIDADE OBSERVADA RELATI- OBSER DEFICI- 
(hab) (*) ABSOLUTA 

( *). VA (%) VADA fr:NCIA 

Menos de 500· o,s o,6 - l,O 120-200 1 l a 2 

De 500 a l.000 0,9 0,5 - l,2 55-133 l l a 2 

De l.000 a 3.000 4,o 2,4 - 10,5 60-262 J o 
De J.000 a 4.500 3,8 1,1 - J,O 28- 78 l Talvez .L 

De 4.500 a 6.000 5,8 l,l a J,J 18- 56 l Talvez l 

De 50.000 a 100.000 62,0 32,l a 79,2 51-127 l o 

TOTAL 76,1 37,8 a 98,2 49-l29 8 

FONTE: Sondotécnica 
(*) Milhares de habitantes 

- 
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Os resultados obtidos segundo os dois enfoques 

apresentados conduzem à mesma conclusão: há uma deficiência de 

duas cidades em cada uma das classes de menor tamanho. 

A análise segundo a Lei de Zipf indica uma carên- 

eia p oe s Êv e L de uma cidade nas classes de tamanho J. 000-4. 500 e 

4.500-6.000. Porém, isto está vinculado à indicação do nível de 

urbanização mais elevado desejado para a Área de Estudo: o nível 

de urbanização desta ~ra de 38% em 1970, e os níveis desejado eram 

de 57% a 871~• Em consequência, ficou determinado que a população 

de cada uma das cidades existentes é deficiente, em grau variável. 

- A criação, após 1970, de agrovilas, agrÓpoles e 

rurÓpoles ào longo da Transamazônica e da Cuiabá-Santarém, denomi- 

nada "urbanização rural", veio suprir as deficiências de cidades 

- constatadas a partir da Lei de Zipf, aplicada à situação existente 

em 1970. 

A tabela 5.14 indica os centros desses tipos que 

podem ser classificados nas referidas classes. 

- 
Conclui-se, portanto, que o processo de urbaniza- 

çao rural ao longo da TransamazÔnica veio complementar o sistema 

de distribuição f'uncional urbana da Área de Estudo, sendo provável 

que em futuro próximo estes centros venham a incorporar-se à estru 

tura urbana da região. 



TABELA 5.14 

- TAMANHO FUNCIONAL URBANO - 

POPULAÇÃO DAS RURÓPOLES, A~RÓPOLES E AGROVILAS 

DA TRANSAMAZÔNICA - 1974 

CLASSE DE TAMANHO DA CIDADE 
(hab) 

POPULAÇÃO 

Menos de 500 

Nova Fronteira 

367 
372 
256 
264 
250 

270 

323 

- 

Grande Esperança 

Jorge Bueno da Silva 

Miguel Gustavo (km lOO) 

Leonardo da Vinci 

Medicilândia 

Vale Piauense 

T O T A L 2.l02 

De 500 a l.000 

Pres. Mediei 

598 

544 
500 

Brasil Novo 

Carlos Pena Filho 

TOTAL l.642 

T O T A L G E R A L 3.744 

FONTE: FSESP 
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5.4 HIERARQUIZAÇÃO 

5.4.l Metodologia 

Os métodos para determinar a hierarquização dos 

centros urbanos dividem-se em dois grupos: o primeiro baseia-se 

na medição dos fluxos entre os centros urbanos objeto de estudo; o 

segundo, na medição dos estoques. As variáveis de estoque mais co- 

mumente estimadas são a população, a renda e os estabelecimentos 

do setor de serviços. 

A caracterização da hierarquia existente entre os 

centros urbanos na Área de Estudo foi buscada por ambos os métodos. 

5.4.2 Hierarquização Segundo os Fluxos das Mercadorias 

A Única fonte relativamente completa de informa- 

çÕes sobre os fluxos de mercadorias na Área de Estudo, tanto em 

termos de pauta de produtos como de cobertura de séries temporais, 

é o registro de importação e exportação da Sunamam. 

Embora os dados estejam limitados ao movimentopoE 

tuário, acredita-se que sejam bastante representativos para a Área 

de Estudo, de vez que até recentement~ as hidrovias eram pratica- 

mente as Únicas vias de comunicação, tendo permanecido como meio 
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de transporte dominante ainda depois da abertura da TransamazÔnica 

e da Cuiabá-Santarém, na parte inicial da década de 70. 

Certamante, o transporte rodoviário deverá crescer 

em importância com o tempo, mas ainda não há informações disponí- 

veis a respeito. 

Os dados da Sunamam abrangem Qm período de seis 

anos, de 1968 a 1973, e estão indicados nas tabelas 5.15 (exporta- 

ção) e 5.16 (importação), montadas segundo 
, 

o numero de mercadorias 

distintas em fluxo. •• 

Dos elementos indicados ressalta a seguinte situa- 

çao: 

Belém ocupa uma posição central para a Área de Estudo, tanto co 

mo destino de exportações, quanto como origem de importações; 
, 
e 

o Único porto com o qual os portos da Área de Estudo mantêm li- 

~ ~ 
gaçoes continuas; 

Santar~m é nitidamente o porto mais importante da Área de Estu- 

, .• - ,. , , ,. 
do e mantem ligaçoes continuas tambem com Manaus, alem de Belem; 

não há quase movimento algum dos portos da Área de Estudo entre 

si; 

- 
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TABELA 5.15 

- HIERARQUIZAÇÃO - 

FLUXOS DE ORIGEM E DESTINO DAS EXPORTAÇÕES 

POR N'ÔMERO DE ESPtCIE DE MERCADORIAS - 1968/73 

·ORIGEM DESTINO 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Altamira (1) Belé.m 1 7 4 11 15 13 
Outros - 2 - 4 - 5 - 

Aveiro (2) 
Belém - - 1 - - - 

• - 
Itai tuba Belém 9 9 6 8 11 8 

Outros 1 1 1 - - 4 

Porto de Moz Belém - 2 3 1 2 - 
- 

Prainha Belém - 1 - 1 1 1 
Outros 3 - - - - - 

(3) Belém 23 36 39 27 31 20 
Santarém Manaus 3 7 - 5 15 31 

Outros 6 21 3 32 2 2 

FONTE: Sunaman, Sondotécnica 

(1) compreendendo os portos de Altarnira e de Vitória do Pará 

(2) compreendendo os portos de Aveiro e de Fordlândia/Boa Vista 

(J) compre,endendo os portos de Santarém e de Bel terra 

·- 
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TABELA 5.16 

HIERARQUIZAÇÃO 

FLUXOS DE ORIGEM E DESTINO DAS 

IMPORTAÇÕES POR Nl1MERO DE ESPtCIES DE MERCADORIAS - 1968/73 

DESTINO ORIGEM 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
- 

Altamira (l) Belém 27 37 27 39 113 74 
Outros - - 2 9 3 2 

Aveiro ( 2) Belém 12 16 18 21 11 18 

Itai tuba Belém 60 79 81 82 43 45 
Outros - - - 1 3 2 

Porto de Moz Belém 1 3 2 3 8 4 1 
Outros - 1 - - 

1 
- - 

Prainha Belém 10 14 10 23 16 3 
Outros 13 - - 6 - 4 

Santarém (3) 
Belém 72 160 127 154 17~ 1 163 
Man au s 11 14 14 9 

3~ 1 
JO 

Outros 4 4 3 7 4 

FONTES: Sunaman, Sondotécnica 

(1) compreendendo os portos de Altarnira e de Vitória do Pará 

(2) compreendendo os portos de Aveiro e de Fordlândia/Boa Vista 

(3) compreendendo os portos de Santarém e de Bel terra 
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a Área de Estudo não constitui um sistema autônomo, no qual as 

ligações internas sejam mais importantes e mais diversificadas 

do que qs externas. 

·Hierarquização Segundo o Setor Terciário 

O relacionamento entre o tamanho e a complexidade 

do setor .terciário, num dado sistema urbano, indica a estrutura 

·hier'árquica das cidades que compõem o sistema. 

Estimando o tamanho -d e -·setor pelo número de esta- 

belecimentos (Y), e a complexidade pelo número de funções (X), 
, 
e 

' possivel plotar no lQ quadrante do plano XY os pontos representa- 

tivos de todas as cidades que compõem o sistema. De acordo com 

esse m~todo, é de- se esperar o encontro de uma denia constalação 

no canto inferior esquerdo, que vai se diluindo quase que assinto- 

ticamente em direção à parte superior direita do quadrante. 

Esta situação normalmente implica uma base ampla 

da pirâmide hierárquica, consistindo de um gra~~e número de peque- 

nas cidades, e um topo estreito, constituído de um pequeno número 

de cidades grandes. É característico, ainda, que a distância média 

entre as cidades menores seja muito inferior à distância média en- 

tre as grandes cidades do sistema urbano considerado. 
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A tabela 5.17 apresenta dados relativos ao tamanho 

e à complexidade do setor de serviçoe nas oito sedes municipais da 

Área de Estudo em 1972. 

Para relacionar os indicadores de tamanho e de com 

plexidade, procedeu-se ao ajustamento de uma função de tipo parabÓ 

lico, obtendo-se a seguinte expressão: 

y = 2,4 x1,52 

onde: 

y = número de estabelecimentos 

X = número de funções 

O coeficiente de correlação encontrado foi o,SJ. 

A figura 5.l representa a curva ajustada, juntameg 

te com os pontos observados. ( *) 

Como era de se esperar, este enfoque confirma apri 

mazia da posição hierárquica de Santarém, segui•da de Al tamira e 

Itaituba, com os cinco municípios restantes na base da hierarquia. 

(*) Obviamente, teria sido mais Útil estimar os parâmetros da fun 
ção ajustante com base nos dados relativos~ totalidade do 
sistema urbano da Amazônia, e, a seguir, relacionar os dados 
observados das cidades da Área de Estudo com as estimativas 
calculadas pela função ajustada (v. metodologia empregada no 
item 5.3 - Tamanho Funcional Urbano). Infelizmente, não há 
disponibilidade de dados para a totalidade do sistema urbano 
da Amazônia. 
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TABELA 5.17 
HIERARQUIZAÇÃO 

N"ÔMERO DE ESTABELECIMENTOS E 

DE FUNÇÕES DO SETOR TERCIÁRIO - 1972 

ESTABELECIMENTOS N2 RECEITA DAS 

.MUNI C 1 PI O DE PREFEITURAS (~) 

NQ % FUNÇÕES Cr$ 1.000 % 
.. 

Altamira 424 18,1 26 2.722 18,1 

Aveiro 76 J,2 10 566 J,8 - 
Itaituba 130 5,6 23 1. 592 10,6 

Porto de Moz 33 1,4 10 434 2,8 

Prainha 67 2,9 6 283 1,9 

são Félix do Xingu 19 o,s 8 160 0,2 

Senador José PorfÍrio 27 1,5 3 217 1,5 

Santarém 1. 565 66,5 33 9.027 61,1 

T o T A L , 2.341 100,0 15.001 100,0 

FONTES: IBGE - 1973; e Sondotécnica 

( *) É instrutivo comparar a distribuição percentual do número de 
estabelecimentos na Área de Estudo, das re~eitas das prefei 
turas locais. A correlação é marcante, o que indica a possi 
bilidade de utilizar qualquer das duas variiveis como repre 
sentativa do tamanho. 
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5.5 'ÁREAS DE INFLUtNCIA 

O IBGE(*) coloca Belém como centro dominante de 

uma região onde se inclui a Área de Estudo, influenciando diret~ 

--- mente tanto o vale do Xingu quanto o do Tapajós, o primeiro atra 

vés de Altamira, e o segundo através de Santarém. Registra; ain- 

- da, a inexistência de relacionamentos diretos entre os dois va - 

les. 

Embora a carência de dados impeça uma atualiza- 

ção direta do modelo do IBGE, existem razões válidas que 

cama diminuição da influência de Belém em relação à Área de Es 

indi- 

tudo. 

A crise crônica e a tendência declinante da ati- 

vidade extrativa tradicional repercutiram na posição de Belém 

como centro de comando log{stico, comercial e financeiro do se- 

tor. 

A fragmentação do mercado amazônico e a implan- 

tação dos grandes eixos viários provocaram a emergência de diver 

sos mercados regionais, polarizados por outros centros urbanos 

regionais ou extra-regionais. Destacadamente, a abertura das ro 

dovias BR-230 (TransamazÔnica) e BR-163 (Cuiabá-Santarém) facili 

tou, ou mesmo tornou possível, um fluxo de população, mercadori- 

as, serviços e informações entre os municipios da Área de Estudo. 

- 
(*) IBGE, Divisão do Brasil em Regiões Funcionais Urbanas - 1972 
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Assim, a análise do efeito de maior aproximação 

entre as sedes municipais na Área de Estudo - resultado do cres- 

cimento da infra-estrutura viária - e a determinação das respec- 

tivas áreas de influência foram realizadas com emprego de uma 

variante do modelo dito "de gravidade". 

A determinação da estrutura espacial de uma re- 

gião geográfica fundamenta-se na ênfase atribuída à dominância 

de um ou mais centros urbanos na região, e à maneira pela qual 

essa dominância é reduzida pela distância. 

Os elementos de dominância e sua dependência da 

distância podem ser identificados dentro do sistema de inter-re- 

lacionamento espacial de uma região estudada. Os modelos de grav~ 

dade constituem um método quantitativo eficaz para avaliar a in- 

terdependência espacial entre os centros urbanos que integram uma 

região, através do cálculo do potencial de interação - que não de 

ve ser confundido com potencial econômico - desses centros. 

De maneira geral, as variações no potencial to- 

' tal de um centro urbano e sua área de influência podem ser ex 

plicadas através dos seguintes fatores: 

impacto do desenvolvimento dos transportes (abertura de no- 

vas estradas, modificações no tempo de viagem e nos custos 

de transporte); - 
desenvolvimento demográfico diferencial dos centros urbanos 

da região; 



mudanças d±ferenciais na estrutura e na diversificação dos~ 

tor de serviços dos centros urbanos da região. 

O modelo de potencial foi aplicado à Área de Es- 

tudo para estimar o grau de interaç~o existente em 1973 e proje- 

taro grau esperado para 1980, que resultaria de variações no 

crescimento da população e da infra-estrutura de transporte. 

Adotou-se a população como medida de tamanho, e 

o tempo de viagem como medida de distância. 

As tabelas 5.18 e 5.J_9 apresentam os resultados 

do cálculo do potencial de cada sede de munic{pio da Área de Es- 

tudo, respectivamente para 1973 e 1980. Na tabela 5.20, as cida 

des estão ordenadas segundo o seu potencial em 1973 e o esperado 

em 1980º 

Com base no cálculo do potencial das sedes muni- 

cipais da Área de Estudo, procurou-se determinar a extensão geo- 

gráfica dos níveis de influência de cada uma em 1973 e em 1980. 

Tecnicamente, isto se realiza traçando num mapa da região linhas 

isopotenciais em torno de cada centro urbano. 

Os resultados estão apresentados nos mapas: 

Áreas de Influência dos Centros Urbanos nos Vales do Xingue 

do Tapajós - 1973. 

Áreas de Influência dos Centros Urbanos nos Vales do Xingue 

do Tapajós - 1980. 
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TABELA 5.18 
- ÁREAS DE INFL1Th;NCIA - 

POTENCIAL DE INTERAÇÃO ATUAL DOS CENTROS URBANOS 

SEGUNDO A POPULAÇÃO - 1973 

SÃO SEN. 

ALTA AVEI- ITAI- PORTO PRAI- FtLIX SANTA- JOSlt POTEN 
MIRA RÓ TUBA DE NHA DO RÉM POR- CIAL 

CIDADE MOZ XINGU F:f- 
RIO 

lJ.429 1.158 4.398 1.455 2.139 1.056 67.946 398 

Altamira 13.429 110 400 162 93 6 10.617 133 24.950 

· Aveiro 1.279 1.158 440 36 76 4 15.099 8 18.100 

Itaituba 1.221 116 4.398 29 56 4 8.493 6 14.J2J 

Porto de 
·Moz 866 26 81 1. 455 153 5 2.265 33 4.884 

Prainha 488 39 110 121 2.139 5 4.247 17 7.166 

S.Félix 112 7 24 11 15 1.056 427 3 1. 655 do Xingu 

Santarém 2.098 257 550 56 153 5 67.946 11 71.076 

Sen.José J.837 23 73 243 108 5 1.887 398 6.574 Porf:Írio 

FONTE: Sondotécnica 
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TABELA 5.19 
- ÁREAS DE INFLUftNCIA - 

POTENCIAL DE INTERAÇÃO ESPERADO DOS CENTROS URBANOS 

SEGUNDO A POPULAÇÃO - 1980 

SÃO lsEN. 

ALTA AVEI- ITAI- PORTO PRAI- FJ!:LIX SANTA- JOS:B'.: POTEN- 
CIDADE MIRA Ró TUBA DE NRA DO RÉM POR- CIAL MOZ Ft- XINGU RIO 

34.227 1. 415 10.347 2.089 3.480 1. 427 97.621 436 

Altamira 34.227 177 941 464 151 110 15.253 218 51. 541 

Aveiro J.260 1. 415 1.035 167 125 70 21. 694 44 27. 7 66 

Itaituba 3.112 472 10.347 161 92 66 12.203 42 26. 495 

Porto de 2.208 113 192 2.089 249 95 J.254 174 8.374 Moz 

Prainha 1.245 47 2.59 174 J.480 7 6.101 18 11. 331 

S.Félix 285 69 57 139 24 1.427 614 35 2. 650 do Xingu 

Santarém 5.348 943 1.293 190 249 75 97.621 51 105.770 

Sen.José 9.779 142 172 836 174 114 2.712 4J6 14. 3_65 Porffrio 

FONTE: Sondotécnica 



TABELA 5.20 
ÁREAS DE INFLUtNCIA 

ORDENAÇÃO ATUAL (1973) E ESPERADA (1980) DOS 

CENTROS URBANOS SEGUNDO O POTENCIAL DE INTERAÇÃO 

- 

POTENCIAL ORDEM SEGUNDO O 

C I D A D E POTENCIAL 

1973 1980 1973 1980 

Santarém 71.076 105.770 1 1 
Altamira 24.950 51.541 2 2 

Aveiro 18.100 27.766 3 3 
Itai tuba 14.323 26.495 4 4 
Prainha 7.166 14.365 5 6 
Sen. José Porffrio 6.574 11.331 6 5 
Porto de Moz 4.884 8.374 7 7 
são Félix do Xingu 1.655 2.650 8 8 

FONTE: Sondotécnica 

·- 

- 

-· 
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, Pelo mapa relativo a 1973 verifica-se que a Á- 

reade Estudo nao é, na realidade, bem integrada. Este f'ato se 

reflete no seu sistema urbano e na interação identificada entre 

os seus elementos. 

Santarém e Altamira são os dois centros regionais 

que dominam a área, aproximadamente ao longo da sua divisão nos 

dois vales. Sua influência se concentra mais intensamente na PªE 

te norte da Área de Estudo. 

Senador José PorfÍrio., sendo um centro de poten- 

c~al baixo na proximidade de Altamira, está contido na área de 

influência desta. 

Aveiro, embora de potencial relativamente eleva- 

do, está completamente envolvida pela área de influência de San- 

tarém, dadas a sua proximidade deste centro e a grande diferença 

entre os potenciais das duas cidades. Na verdade, grande parte 

do potencial de Aveiro pode ser considerado como um reflexo do 

potencial de Santarém. 

Itaituba é um centro de segunda ordem relativa-. -- mente grande, que embora envolvido pela área de influênc·ia de 

·- Santarém domina uma extensão considerável à sua volta. 

Prainha sofre, provavelmente, uma influência mais 

intensa de um centro exterior à Área de Estudo do que de Santa- - , 
rem. 

- 
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Porto de Moz encontra-se situada na periferia da~J 

área de influê~cia de Santarém. 

São Félix do Xingu, sendo um centro mais isolado, 

estende sua influência através de uma área geográfica relativa- 

mente grande, apesar do seu potencial de interação ser baixo. 

Considera-se São Félix do Xingu como estando situada na frontei 

ra da área de influência de Altamira. 

No mapa relativo a 1980 observam-se as seguintes 

modificações: 

a) a área de influência de Altamira, ao que se espera,crescerá 

em direção ao oeste, para se concentrar ainda mais na parte 

norte da região, passando então a envolver Porto de Moz; 

b) Itaituba deverá aumentar sua área de influência, embora não 

a ponto de se tornar um centro independente de Santarém. 

As variações entre 1973 e 1980 deverão ocorrer 

gradativamente, e as áreas de influência delimitadas para os 

dois anos não devem ser encaradas como fixas durante um pe- 

r{odo de tempo mais ou menos prolongado, e sim como marcos de re 

ferência, num processo de variação gradual. 

A extensão e a forma das áreas de influência se 

modificam através de tempo, em função de mudanças no sistema de 

comunicações e de transporte, do crescimento da população dos di 

versos centros, e da importância relativa das atividades de . pr.2, - 
dução no contexto da extensão da influência de um dado núcleo ur 

bano. 
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! - 5.6 CONCLUSÕES 

' - 
Os núcleos urbanos existentes na Área de Estudo 

nao constituem uma rede urbana organizada, em razão de falha de 

hierarquia das cidades, insuficiência da própria urbanização, e - ausência de proporcionalidade entre equipamentos urbanos e áreas 

de influência das cidades. 

' ·- A Área de Estudo como um todo vem experimentando 

algumas mudanças profundas de infra-_estrutura não registradas nas 

estat{sticas mais recentes. É habitual que as mudanças institu- 

1 -- cionais não ocorram com a mesma rapidez que as modificações ob- 

servadas nos fatos econômicos e sociais. Disto resulta uma hie- 

-- . rarquização de estruturas que se apoia intensamente no passado. 

- A Área de Estudo encontra-se vinculada ao siste- 

ma, mais amplo da Amazônia, do qual depende, e, de maneira mais 

-- específica, enquadra-se na área de influên~ia de Belém. 

- 
- 

·--··-___.) 
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INFORMAÇÃO NÃO DISPONÍVEL 

O DADO, DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO DO INFORMANTE, 

NÃO EXISTE. 

O DADO EXISTE, SENDO SUA EXPRESSÃO, PORÉM, TÃO PE 

QUENA QUE NÃO ATINGE A UNIDADE ADOTADA NA TABELA 

RESULTADO OMITIDO A FIM DE EVITAR A IDENTIFICAÇÃO 

DO INFORMANTE 
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