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INTRODUÇÃO

O Plano de Desenvolvimento Sustentável de Belo Monte é parte da 'resposta ao desafio
que a ELETRONORTE
se propôs a enfrentar e que diz respeito ao rompimento com a
natureza de economia de enclave intrínseca aos projetos de exploração dos recursos
naturais tradicionalmente concebidos para a Amazônia. No caso particular do
Complexo Hidroelétrico Belo Monte pretende-se que o mesmo sirva de referência e
contraponto ao que ocorreu nos anos 1970/ 1980, especialmente na região amazônica.
O desafio se traduz em dar uma contribuição efetiva para a melhoria dos atuais
indicadores sociais de modo a promover o desenvolvimento sustentável da região, aqui
entendido como a conservação ambiental em equilíbrio e harmonia com a busca da
eficiência econômica e da equidade social.!
A elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável foi realizada tomando por base
a metodologia amplamente testada para este tipo de trabalho. Foram consultados os
estudos de cenários desenvolvidos pela ELETRONORTE,
a literatura conhecida sobre a
região e os estudos produzidos pelo grupo de inserção regional da empresa.s
De posse desse material de apoio, passou-se à etapa de construção coletiva do plano
reunindo um grupo de cerca de 60 profissionais - representantes tanto das nove
municipalidades que conformam a região de influência do empreendimento, como de
diversos segmentos sociais: trabalhadores rurais, pescadores, pequenos e médios
agricultores, empresários e órgãos públicos.
Durante dois dias e meio, na cidade de Altamira, realizaram-se intensos debates com
vistas a definição dos objetivos a serem alcançados e das respectivas ações a serem
implementadas com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável da região.
Estas ações, quando implementadas, possibilitarão a consecução do futuro desejado
pelos membros da comunidade regional.

-

A partir desse resultado realizou-se um seminário em Belém com a participação de
mais de vinte técnicos das diversas secretarias estaduais e dois representantes do
fórum de Altamira. A finalidade do encontro foi o de debater o material produzido em
Altamira e sugerir mudanças e melhoramentos.
Nos dois encontros procurou-se analisar as possibilidades estratégicas da região a
partir, sobretudo, do exame de suas potencialidades intrínsecas e das grandes
oportunidades emergentes no contexto externo. Com base nesta análise definiram-se
os objetivos estratégicos a serem alcançados, como também as respectivas ações de
desenvolvimento a serem implementadas.

A ELETRONORTE
coube tratar tecnicamente os resultados buscando atribuir-lhe a
maior coerência possível, além de quantificar as necessidades e identificar os parceiros
e recursos, a partir da definição dos indicadores e metas a serem alcançados em
função do futuro desejado e das características atuais da região.
Dessa forma, o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Belo Monte ficou organizado
em quatro princípios, cinco linhas estratégicas de ação, quinze programas e noventa e
nove projetos, que ainda deverão ser objeto de discussão e debate pelos técnicos
estaduais e atores sociais.

1
A metodologiautilizada na elaboração do plano inspirou-se nos trabalhos de Sérgio Buarque, cuja
referência encontra-se em anexo.
2
Em particular o documento - Estudos para a Inserção regional do CHEBelo Monte, Brasília,
ELETRONORTE,
agosto de 2001.
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O presente documento
capítulos.

se apresenta

em três partes que são subdivididos em quatorze

Na primeira parte, "O ponto de partida", descreve-se e analisa-se a regiao e suas
possibilidades de futuro por meio de cenários alternativos. Em seguida, na segunda
parte, intitulada "O alvo", apresenta-se
o cenário escolhido como referência pelos
atores participantes do processo de discussão, a visão do futuro desejado, os objetivos
estratégicos do governo do Estado e os do plano de desenvolvimento regional, para
concluir com os indicadores, metas de resultado e os recursos necessários para se
alcançar estas metas. Finalmente, na terceira parte, descrevem-se as estratégias
adotadas a partir da apresentação dos quatro princípios básicos, das cinco linhas de
ação, dos quinze programas e dos noventa e um projetos.
Um conjunto de sete anexos complementa o documento. O primeiro trata da
metodologia utilizada, o segundo dos pleitos regionais recolhidos pela equipe de
inserção regional da empresa, o terceiro nomeia os parceiros para um projeto desta
envergadura, o quarto expõe sucintamente os fundamentos dos cálculos realizados, o
quinto descreve mais detalhadamente
as estratégias, cruzando com as diversas
demandas locais, o sexto ap,resenta as diretrizes, ações e investimentos previstos pelo
Governo do Estado do Pará para a região de influência de Belo Monte e, :finalmente, o
último realiza um breve estudo sobre os municípios de Gurnpá e Placas,
cuja
inserção no plano está sendo analisada.
A forma acessível, concisa e legível adotada visa justamente permitir que os leitores
especializados ou não possam, rapidamente, compreender a proposta. Dessa forma,
todo o material técnico ficou alocado nos anexos, em volume separado.
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RESUMO EXECUTIVO

A região de influência do CHE Belo Monte abrange os municípios paraenses de Pacajá,
Anapu, Senador José Porfirio, Porto de Moz, Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo,
Medicilândia e Uruará. A área conjunta desses nove municípios é de 280.678 km2 e a
sua população é de 248.317 habitantes.ê Duas grandes intervenções do início da
década de 1970 forjaram essa região polarizada por Altamira: a construção da BR230, a rodovia Transamazõnica,
e a colonização dirigida pelo INCRA. Como essas
intervenções não foram plenamente concluídas, boa parte da população local, ficou
abandonada e sem infra-estrutura social adequada.
Nos últimos 30 anos a região passou por três fases distintas, com dinâmicas
econômicas e sociais diferentes: expansão, consolidação e retração. A população
cresceu muito (quase 1.000 % em três décadas), ocorreu notável urbanização, novos
municípios foram criados, a produção agrícola e pecuária cresceu e se diversificou.
Formaram-se importantes núcleos de pequenos proprietários e trabalhadores rurais,
além de servidores públicos e comerciantes. Da mesma forma, cresceu a pressão
antrópica sobre o ambiente natural. Houve extenso desmatamento, com exploração
dos recursos florestais. A primazia do setor primário foi uma constante (62% da PEA
de 1996), mas o setor terciário (28%) cresceu, enquanto o setor secundário (10%)
apenas se esboçou. O ritmo inicial de expansão econômica manteve-se até o início dos
anos 90, mas depois disso a região entrou em crise, com perda de dinamismo
econômico e população.
Precariedade é a palavra que melhor define o quadro social atual da região. Estruturas
fisicas precárias, má formação dos quadros e serviços insuficientes caracterizam todo
o espaço em questão. A situação é agravada pelas chuvas, quando parte desses
serviços funciona de forma ainda mais falha. O Tramo - Oeste foi a grande novidade
recente, pondo fim a um quadro de carência de energia elétrica.
As principais potencialidades da região são: a diversidade política, bons rendimentos
agrícolas, estoques de terras aptas à agricultura, atrativos naturais, perspectivas de
grandes investimentos, biodiversidade, silvicultura, aqüicultura e pertencimento a um
eixo de desenvolvimento do Pará.
Os principais estrangulamentos
são: questão indígena não resolvida, presença da
economia da contravenção, baixa capacidade do corpo de servidores municipais,
precariedade do sistema de transporte, dificuldades no acesso ao crédito, insuficiência
de assistência técnica, baixa qualificação da força de trabalho, serviços precários de
saúde, insuficiência de saneamento básico e do sistema de comunicações, excessiva
polarização em Altamira, renda per capita baixa, ausência de verticalização da
produção, pouca estrutura de armazenamento e ocupação desordenada da terra.

-

1

O futuro da região de Altamira depende em grande parte de mudanças e tendências
registradas fora da região, no seu entorno imediato e nos processos mais distantes, no
Brasil e no mundo. Assim, os cenários do contexto externo são imprescindíveis para
visualizar com segurança os futuros alternativos da região. No cenário mundial
considerou como mais provável um cenário de Dinamismo excludente. No plano
nacional, o cenário de Modernização e crescimento desigual. Por sua vez, no espaço
amazônico considerou-se como mais plausível o cenário Desenvolvimento regional e
qualidade de vida, todos apresentados no texto.

3

IBGE. Contagem de 1996 e dados preliminares do Censo de 2000.
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Foram consideradas sete incertezas criticas para a definição da realidade futura da
região, entre as quais as cinco a seguir expostas:
1. Gestão ambiental - Haverá um rigoroso e eficaz sistema de regulação e
controle ambiental na região ou apenas um sistema parcial e mecanismos
incompletos?
2. Implantação do CHEBM- A construção do CHEBelo Monte tem início até
2005 (prazo relativamente curto), entre 2005 e 2010 (médioprazo), ou após
2010 (prazolongo)?

r

:
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3. Inserção regional do CHEBM- Serão implementadas medidas amplas e
eficazes de inserção regional da CHEBM(inserção ampla) ou persistirá a
forma tradicional de enclaves com pequenos ajustes e favores locais,
introduzindo apenas mecanismos compensatórios e limitados?
4. Pavimentação da Transamazônlca -a rodovia será pavimentada atê 2005
(curto prazo), entre 2005 e 2010 (médioprazo) ou não será pavimentada no
horizonte dos cenãrios (2020)?
5. Pavimentação da Cuiabá-Santarém- a rodovia será pavimentada até
2005 (curto prazo}, entre 2005 e 2010 (médio prazo) ou não será
pavimentada no horizonte dos cenários (2020t?

r
r
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Com a análise das incertezas criticas e o posicionamento dos atores, foram
construídos quatro cenários alternativos para a região, resumidos abaixo:
Cenãrio "A" - Dinamismo Sustentável: A região se apresenta como um
espaço econômico dinâmico e articulado com base produtiva diversificada,
integrado ao território amazônico e brasileiro, com média qualidade de vida e
conservação dos recursos naturais e ambientais .
Cenãrio "B"- Modernização e DegradaçãoAmbiental:A região torna-se, em
2020, um espaço econômico dinâmico e articulado nacional e
internacionalmente, convivendo com baixa qualidade de vida e médio impacto
ambiental, levando a uma degradação persistente dos ecossistemas regionais.
Cenãrio "C" - Médio Dinamismo Tardio com Conservação e Isolamento: A
região chega a 2020 como um espaço econômico relativamente isolado e com
uma base produtiva pouco diversificada, média qualidade de vida e
conservação dos recursos naturais e ambientais.
Cenário "D" - Estagnação, Isolamento e Degradação Ambiental: A região
chega a 2020 com uma economia estagnada e parcialmente desarticulada do
território amazônico e brasileiro, registrando baixa qualidade de vida e médio
impacto ambiental.

r
r

O cenário de referência a ser adotado para conceber o Plano de Desenvolvimento
Sustent,vel da CHEé o Cenário "A".Sua análise estratégica permitiu definir um
conjunto rico de oportunidades e ameaças, que são:
Oportunidades:

•
•

Interesse mundial pela região Amazônica,

•

Valorizaçãode produtos naturais,

Demanda por serviços ambientais,

r

r
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•
•
•
•
•

Desenvolvimento de tecnologias de manejo sustentável,

•

Aumento da integração regional, malha de rodovias e hidrovias em
consolidação,

•

Redução da corrupção e proximidade de mercados consumidores
internacionais.

r+

r

Demanda de turismo da natureza,
Iminência de investimentos públicos e privados estruturadores,
Localizaçãoem eixo estratégico estadual de desenvolvimento,
Retomada lenta do crescimento nacional, demanda nacional de
energia elétrica,

Ameaças:

,-:
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•

Continuidade da degradação ambiental,

•

Fluxo de contaminação animal e vegetal,

•
•

Açõesde biopirataria, propagação dos transgênicos,

•

Concorrência externa no ecoturismo,

•

Não cumprimento de planos pelos empreendedores públicos e
indefinição sobre a eclusa.

Concorrência de outras regiões por investimentos,

A visão do futuro implícita no cenário de referência é a que se pretende conquistar
com a implementação dos programas e projetos contidos no plano. Esta visão está
baseada na perspectiva de realização de grandes investimentos em infra-estrutura
econômica e social, com vistas ao aproveitamento das oportunidades de negócios. O
resultado desses investimentos é um espaço econômico dinâmico e internamente
articulado, com base produtiva diversificada, rico em oportunidades de emprego e
negócios, competitivamente integrado às dinâmicas regional, nacional e internacional,
com superação dos grandes estrangulamentos sociais, ampliação da escolaridade
média e conservação dos recursos naturais e ambientais. Isso dependerá de um
rigoroso sistema de gestão ambiental, fruto de um pacto de conservação do meio
ambiente, negociado entre investidores e sociedade, e de uma ampla e competente
estratégia de inserção sinérgica dos projetos, mudando o modelo de desenvolvimento
regional.
Um Plano de Desenvolvimento se baseia em princípios que norteiam o processo
decisório e a implementação de ações, sobretudo do setor público. São na realidade
valores que se traduzem em objetivos estratégicos na elaboração de planos. Este
Plano de Desenvolvimento Sustentável para a região de Belo Monte é inspirado por
quatro princípios básicos: sustentabilidade ambiental, equidade social, democracia
política e crescimento econômico. Por sua vez, estes princípios traduzem-se em
objetivos regionais para o desenvolvimento que são:
•

Desenvolvimento EconômicoSustentável;

•

Combate à Pobreza e à Exclusão Social;

•

Aumento da Competitividade, da Verticalização e da Diversificaçãoda Base
Produtiva;

•

Melhoria da Qualidade de Vida de todos os Membros da Comunidade
Regional;

8
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•

Valorização e Expansão do Capital Social.

....-1

O resultado da análise estratégica da região, cruzamento das potencialidades
e
estrangulamentos,
oportunidades
e ameaças, traduziu-se na concepção de cinco

linhas estratégicas de ação:
•

Produção de um desenvolvimento
todos;

educacional

•

Construção

•

Fortalecimento

das instituições

•

Implementação

de uma gestão ambiental eficiente;

•

Melhoria do desenvolvimento

e consolidação da competitividade

e cultural de qualidade para
regional;

públicas (estatais e não estatais);

social.

Por sua vez essas linhas de ação desdobram-se em quinze programas e noventa e um
projetos. Em seguida apresentam-se os programas:

,.

Programa 1. Universalização do acesso à educação - compreende desde o
ensino pré-primário até o superior, com metas específicas em cada projeto.
Programa2. Qualificação profissional e desenvolvimento

r

de empreendedores
abarca desde a erradicação do analfabetismo, até cursos para gestores
empreendedores, sem contar a qualificação profissional tradicional.

e

Programa3. Desenvolvimento da cultura e dos desportos e fomento do espírito

,-1

empreendedor - objetiva estimular as atividades culturais e desportivas, assim
como as práticas culturais tradicionais, particularmente entre os jovens.

r-

Programa 4. Reestruturação

i

e consolidação da base produtiva local-visando
a diversificação, a verticalização e o aumento da competitividade da produção
local, com o intuito de aumentar a geração de emprego e renda e a qualidade
de vida dos membros da comunidade regional.

Programa 5. Desenvolvimento
médias propriedades,
técnica.

,--

rural integrado - em particular as pequenas e
propiciando-lhes
acesso ao crédito e à assistência

Programa 6. Fortalecimento da infra-estrutura de transporte e armazenagem
da região - objetivando desenvolver um sistema de transporte multi-modal
moderno e eficiente, assim como a capacidade de estocagem para propiciar o
aumento da produção e sua comercialização.
Programa 7. Ampliação da estrutura

de abastecimento de energia elétrica e
dos meios de comunicação - incluindo desde a eletrificação rural até a telefonia
no campo.

Programa 8. Desenvolvimento

de C&T - objetivando articular os diversos
centros de pesquisa já existente, fomentar a sua consolidação, o surgimento de
outros, sua integração em rede nacional e internacional,
voltada para
responder eficientemente as necessidades locais.

Programa9. Modernização do serviço público - o objetivo é o de modernizar os
serviços municipais, em particular, por meio de uma capacitação dos gestores,
ampliando a eficiência dos serviços municipais e o seu acesso pelos cidadãos.

Programa 10. Promoção da organização

social - fomentar a organização
sociedade civil e sua capacidade de gerir interesses coletivos.

da

:
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Programa 11. Conscientização do cidadão - desenvolver condições favoráveis
para uma maior conscientização dos membros da comunidade regional de seus
direitos e deveres.
Programa 12. Implementação de gestão ambiental eficaz - abarca não apenas
o aspecto do zoneamento e da fiscalização,mas também a educação ambiental
de todos os cidadãos.
Programa 13. Segurança Cidadã - ampliar a capacidade de ação do sistema de
segurança estatal, mas, sobretudo, dota-lo de uma estreita interação com a
comunidade.
Programa 14. Municípios saudáveis, com proteção social - melhoria dos
serviços urbanos dos municípios, assim como da rede de proteção às
populações vulneráveis.
Programa 15: Saúde de qualidade para todos - ampliação, consolidação e
melhoria dos serviços públicos de saúde, tanto para as cidades quanto para o
campo.

1

r'I
1

O montante de recursos previstos para o desenvolvimento deste plano
ao longo dos próximos vinte anos.

é

da ordem de 18 bilh6e8 de reaJa
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1 - A REGIÃO DE INFLUÊNCIA DO COMPLEXO
HIDROELÉTRICO

BELO MONTE

A região de influência, direta e indireta, do CHE Belo Monte é composta dos
municípios paraenses: Pacajá, Anapu, Senador José Porfirio,Porto de Moz,Vitória do
Xingu, Altamira, Brasil Novo, Medicilãndia e Uruará." Esses nove municípios têm
uma extensão conjunta de 280.678 km2 e uma população de 248.317 habitantes,
tendo, assim, uma densidade de 0,9 habitantes por km2•
A região pode ser visualizada como uma área influenciada por uma importante
intervenção a ser realizada: o reservatório do CHEBelo Monte. A primeira sub-região
receberá os impactos mais diretos da barragem. É formado pelos núcleos urbanos de
Altamira, Vitória do Xingu e o distrito de Belo Monte. A segunda sub-região recebe
alguns poucos impactos diretos e outros indiretos e abrange as sedes dos municípios
de Brasil Novo e Medicilãndia, a oeste, a de Senador José Porfirio ao norte e a de
Anapu a leste. E, finalmente, a terceira sub-região é formada pelas sedes dos
municípios de Uruará, Pacajá e Porto de Moz. São cidades que recebem energia
elétrica graças ao Tramo-Oeste e se articulam com Altamira, mesmo que com
concorrência. Porém, por se encontrarem no extremo da região, esses municípios,
além de serem polarizados por Altamira, também o são por outros rivais. Pacajá, a
leste, recebe influência de Marabá e Uruará, a oeste, é duplamente influenciada por
Itaituba e Santarém. Porto Moz,aparentemente fora da região, tem uma importãncia
ímpar, por se encontrar justamente a jusante do reservatório, em área notoriamente
sujeita aos efeitos da projetada barragem, sobretudo durante a fase de enchimento do
reservatório e de operação da usina.

•

l

4

Brasíl Novo
M edícllãncl a
Uruará
•Pacajá
Anapu
• Senador José Porflrio
• Porto de Moz
Vitória do Xlngu
Altamira
D]Gurupá

a]Ptacas

Encontra-se em estudo a inclusão dos municípios de Gurupá e Placas
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A decisão de construir a Transamazônica e ocupar a região está relacionada ao projeto
dos militares nacionalistas conhecido como Brasil Grande, o qual teve no governo

Médici os seus momentos mais caracteristicos.
Dois instrumentos essenciais
direcionaram o processo de ocupação que deu forma à região polarizada por Altamira:
a construção da BR-230, a Transamazônica, e a colonização dirigida pelo Instituto
Nacionalde Colonização e Reforma Agrária (Incra), partes essenciais do Programa de
Integração Nacional (PIN). Entretanto, esse processo não chegou a uma conclusão e
fracassou, deixando parte da população local abandonada. A construção de uma rede
planejada de núcleos rural-urbanos, as agrôpolis e rurópolis, com infra-estrutura
urbana e social, jamais se efetivou.Aliás, a própria rodovia Transamazônica também
não se efetivou como previsto, pois deveria ligar o Atlântico ao Pacifico,percorrendo
6.367 km, e a sua construção foi interrompida muito antes de completar essa meta.
EVOLUÇÃO
HISTÓRICA

r

-

,--

A região, nos últimos 30 anos (entre 1970 e 2000), conheceu um intenso processo de
diferenciação econômica, social e política, com três fases distintas e dinâmicas
econômicas e sociais diferentes: expansão, consolidação e retração. O fato, porém, é
que nesse periodo ela deixou de ser uma região rural e começou a se transformar em
urbana. De uma rede institucional rala, ocorreu um adensamento por meio da
criação de novos municípios. De uma economia pobre em volume de produção e em
diversidade de produtos, cresceu e se diversificou com a introdução de novos
produtos. Por sua vez, novos atores chegaram à região, não apenas no campo, com os
pequenos proprietários e os trabalhadores rurais, mas também na cidade, com os
funcionários públicos, os professores, os comerciantes, entre outros.
Com a abertura da BR-230, aumentou muito, como era de se esperar, a pressão
antrópica sobre o ambiente natural.
O crescimento da agricultura trouxe
desmatamento e devastação para esta região antes isolada dos meios de transporte
rodoviário, mas os maiores agentes da mudança ambiental foram a extração de
madeira e a extensão da pecuária.
O processo de ocupação, apesar do relativo abandono por parte do governos,conforme
depoimentos de pessoas da região, alimentou-se de um forte fluxo migratório, que
provocou um crescimento populacional de quase 1.000 % em três décadas. A região
saiu de 25.751 habitantes em 1970 para 248.715 em 2000. Os migrantes vieram
sobretudo do Nordeste e do sul do País, nos anos 70. Posteriormente, o contingente
nordestino manteve-se alto, mas o sulista declinou, sendo substituído por imigrantes
do Centro-Oeste e da própria região Norte. O adensamento populacional ocorreu
sobremaneira ao longo da rodovia Transamazônica, distribuídas as famílias em
pequenas e médias propriedades entre 100 e 500 ha, normalmente agrupadas em
agrópolis ou rurópolis, relativamente incipientes de serviços, ao lado, evidentemente,
de grandes propriedades, que penetram o interior da região, sobretudo os municípios
maiores.

,--

'

5

O abandono foi relativo. Em 1975, por meio do Decreto nº 74.607, o Governo Federal criou o Polamazônia
(Programa de Pólos Agropecuários e Agromineraís da Amazônia), que buscava promover a ocupação da
região amazônica e alcançar os objetivos estratégicos da política de desenvolvímento e integração nacional.

r:
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GRÁFICO 1 - CRESCIMENTO POPULACIONALDA REGIÃO DE ALTAMIRA,19702000
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Fontes:
IBGE. Censos de 1970, 1980, 1991, Contagem de 1996 e dados preliminares

do Censo de 2000

Com o adensamento populacional, a região que nos anos 70 era dividida em apenas
três municípios (Altamira, Senador José Porfirio e Porto de Moz},ganhou mais três nos
anos 80 (Pacajá, Uruará e Medicilândia) e outros três nos anos 90 (Brasil Novo, Vitória
do Xingue Anapu).
Com a mudança da população e do processo de ocupação, mudou também a base
econômica regional. É verdade que a primazia do setor primário manteve-se ao longo
de todo o periodo (62% da PEA de 1996), mas o setor terciário (28%) cresceu,
sobretudo na cidade de Altamira, enquanto o setor secundário (10%) apenas se
esboçou, sendo ainda muito incipiente e concentrado na produção de madeira e
móveis, construção civil e alimentos.
O ritmo inicial de expansão econômica manteve-se ainda por uma década, mas a
partir dos anos 90 (terceira fase), a região entrou em crise, com perda de dinamismo
econômico e população.
A dinâmica regional, sustentada em uma base social formada por pessoas provindas
de todo o país e distribuídas principalmente
em pequenas e médias propriedades,
resultou em mudanças na estrutura
política regional dominada pelos coronéis e
grandes proprietários fundiários. Ao lado desses atores tradicionais e conservadores,
novos atores políticos começaram a se manifestar, principalmente
por meio do
sindicalismo dos trabalhadores rurais, da Pastoral da Igreja Católica e do Partido dos
Trabalhadores.
Todo esse processo, apresenta três fases muito distintas e que explicam grande parte
das caracteristicas próprias desta parte da Bacia do rio Xingu.
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IMPLANTAÇÃO
A primeira fase da evolução recente da região foi de expansão acentuada em todos os
níveis. Os elementos mais marcantes dos anos 70 foram o forte fluxo migratório, o
crescimento vertiginoso da economia, em particular da produção agricola, a sua
diversificação, e o crescimento urbano de Altamira.
A agricultura foi a primeira base de sustentação econômica da região. Isso se explica
pela migração de pessoas do Nordeste e do Sul, que trouxeram de seus locais de
origem uma tradição de aplicação de técnicas de subsistência na lavoura.

,--

A pecuária, porém, não foi esquecida. O efetivo de bovinos, por exemplo, cresceu de
28.032 cabeças em 1977 para 51.272 em 1980. O de suínos cresceu ainda mais, pois
passou de 6.467 cabeças para 20.094 no mesmo período.
O processo de concentração de Altamira pode ser exemplificado pelo percentual que
ela detém do PIB regional. Em 1970, a sua economia representava 51,8% entre os
municípios existentes. Em 1980, a participação de Altamira crescera para 83,4% do
total. Na verdade, com a construção da BR-230 e os projetos governamentais de
colonização e incentivo, Altamira cresceu vertiginosamente, Senador José Porfirio teve
um desempenho admirável, mas Porto de Moz quase não cresceu, tendo ficado a leste
do processo de nova ocupação.

EXPANSÃO
A primeira década foi de forte expansão econômica,
ocupação e nascimento de uma nova região, ainda
sem identidade. A segunda continuou a expansão
forte, ingressou em um processo de consolidação
primeiros sinais de arrefecimento ou crise.

demográfica e social, momento da
que mesmo um pouco disforme e
e, sob certos aspectos ainda mais
para, finalmente, concluir com os

O fluxo migratório manteve-se ao longo dos anos 80, gerando um crescimento
populacional ainda maior. De 61.611 em 1980, a população passou para 212.619, em
1991, causando um crescimento anual superior ao da década anterior: 11,44% contra
9 ,64%. A produção cresceu e também a riqueza de seus habitantes. A renda per capita
aumentou de US$ 722 para US$ 1.282.

,-

,--

1

De forma geral, o dinamismo econômico continuou em ritmo similar ao da fase
anterior. Se em 1980 a participação do PIB regional no estadual era de 1,47%, em
1990 subiu para 1,74%. O dinamismo manteve-se, porém, de forma desigual. Entre
1980 e 1990, as três cidades mais antigas da região tiveram um desempenho bastante
diferenciado em termos de crescimento do PIB municipal. Senador José Porfirio foi a
que mais cresceu, com 75%, Altamira cresceu 27% e Porto de Moz teve um
crescimento negativo de 18%, conservando as mesmas características da fase anterior
de se manter à margem da dinâmica econômica e demográfica regional.

O forte processo de ocupação regional conduziu a um processo similar de
desmatamento, com exploração selvagem dos recursos florestais. A extração vegetal,
em particular de toras de madeira, serve como um exemplo.
Em 1980, foram
extraídas da região cerca de 586.632 toneladas de tora de madeira. Em 1987, essa
cifra atingiu 761.700 toneladas, sendo Porto de Moz o principal produtor.
Sem
dúvida, a região contribuiu com a sua parcela nos quase 7 mil quilômetros quadrados
devastados entre 1978 e 1988 no Pará.
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Uma das conseqüências
novos municípios, mais
O fato de terem surgido
seu maior adensamento

do crescimento econômico e populacional foi o surgimento de
precisamente Uruará e Medicilândia a oeste, e Pacajá a leste.
mais municípios na zona oeste deve-se em grande parte ao
populacional provocado por melhores qualidades das terras.

Outra conseqüência observa-se nos sistemas de saúde e de educação. Nos anos 70, a
população com 25 anos ou mais tinha apenas pouco mais de um ano médio de
escolaridade. Em 1980, já registrava perto de três anos médios e, em 1990, cerca de
três anos e meio. Por sua vez, a mortalidade infantil, que se encontrava em torno de
100 por mil nascidos vivos em 1970, baixou para 76 em 1980 e para cerca de 52 em
1990.

CRISE

Vinte anos de dinamismo econômico e social deram lugar a um lento e angustiante
processo de arrefecimento e crise na década de 90, particularmente
no ãmbito da
lavoura permanente.
Isso se refletiu no comportamento demográfico, pois se a taxa
média de crescimento anual entre 1970 e 2000 foi de 7,9%, durante a década de 90
ela baixou drasticamente para 1,7%. Com isso, a densidade populacional manteve-se
baixa, com menos de um habitante por quilômetro quadrado.
A região manteve sua característica rural, mas teve forte crescimento urbano, que
ameaça superar a população rural no transcurso desta década. O município de
Altamira já é hoje predominantemente
urbano. A região continuou, também, a ter um
setor econômico primário forte, porém com crescimento dos setores secundário e
terciário.

,·
,·
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Segundo dados do Censo de 1991, em toda a região mais da metade da população
economicamente ativa estava alocada nos setores da agropecuária, extração e pesca.
Em atividades industriais, estavam concentrados 20,8% da PEA. No comércio 6,7%,
prestação de serviços 9,5%, transporte e comunicação 1,8%, atividades sociais 4,4%,
administração pública 3% e atividades diversas e outras 1,9%.
As atividades industriais
concentram-se
na cidade de Altamira.
Apenas esse
município apresenta uma atividade industrial diversificada. Os outros geralmente têm
apenas madeireiras e empresas de beneficiamento agrícola de pequeno porte. Em
pesquisa realizadas pelo Sebrae em 1999, constatou-se que o setor industrial em
Altamira tem crescido acima da taxa média nacional. Houve um aumento de 50% nas
atividades industriais em um período de 15 anos. Esse setor da economia é dominado
por empresas de beneficiamento de cereais, pelo ramo de bebidas e pelo de produtos
alimentícios industrializados.
Os estímulos para tal crescimento vêm de recursos
provenientes do FNO Industrial, que financiou 36 empreendimentos
industriais no
valor superior a R$ 12 milhões."
O setor terciário tem uma presença um pouco mais generalizada
nas cidades
componentes
da região. É fundamentalmente
constituído
por microempresas
e
pelo setor informal da economia.
Para se ter uma idéia mais nítida do grau de
informalidade
da economia nesse segmento, basta citar que, segundo estudos
do Sebrae, mais da metade das empresas comerciais e de serviços de Altamira
são informais.
No tocante à estrutura
fundiária,
de acordo com o Censo Agropecuário
do
IBGE de 1997 ocorre uma alta concentração
de terras nas mãos de grandes
6

A diferença entre as atividades econômicas na esfera primária e secundária reflete-se igualmente nos financiamentos. Enquanto o
FNO Industrial realizou empréstimos no valor de R$ 12 milhões, a SUDAM fez empréstimos para o setor primário, no mesmo
periodo, no valor de R$ 200 milhões.

,r-- .
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proprietários
rurais.
As propriedades
com menos de 200 ha, que perfazem
uma área total de 1.112.548
ha, estão sob a posse de, no máximo, 6.000
pequenos e médios proprietários.
Por outro lado, as propriedades
com mais de
200 ha, ocupando
uma área de aproximadamente
1.325.655
ha, estão nas
mãos de, no máximo, 70 grandes proprietários.
Portanto, de uma área total de
2.438.203
ha., 54.37% das propriedades
estão nas mãos de apenas 1,15% de
todos os proprietários
de terras da região.
Como referido, a região conservou
a sua característica
de ser uma economia
sustentada
na agropecuária,
embora
parte dos produtos
agrícolas
tenha
sofrido queda de produção ao longo da década de 90, em particular
a pimentado-reino e o café.

QUADRO 1 - PRODUÇÃODA LAVOURAPERMANENTE
DA REGIÃODE ALTAMIRA

1991

1990

Produtos

1992

1994

1993

1998

1997

1996

1995

Cacau
(Tonelada)

19.316

19.276

20.118

22.972

24.567

19.652

23.667

23.999

24.414

Café
(Tonelada)

48.596

43.671

38.259

26.652

13.556

13.308

24.970

27.340

23.594

29

32

43

16

18

15

13

9

9

11.359

14.804

4.279

5.548

5.250

3.585

2.734

1.983

1.033

Guaraná
(Tonelada)
Pimenta-do-reino
(Tonelada)

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 1990-1999
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GRÁFICO 2 - PRODUÇÃO DA LAVOURA PERMANENTE DA REGIÃO DE ALTAMIRA
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Fonte: Multivisão

O declínio não ocorreu, porém, na lavoura temporária. Somente o amendoim,
o feijão e a melancia apresentaram
curvas descendentes
de produção.
O
tomate manteve aproximadamente
o mesmo nível de produção do início de
década. Houve aumento de produção de abacaxi, de arroz, de cana-de-açúcar,
de mandioca e do milho.
A fruticultura apresentou, nesta terceira fase, um comportamento irregular: o
abacate, o mamão, o limão e a tangerina sofreram quedas de produção ao
longo da década de 90, ao inverso dos outros produtos.
As terras dedicadas à lavoura permanente equivalem a 45 mil hectares e o
valor de produção corresponde a R$ 66 milhões7. O destaque fica com o café e
o cacau, que correspondem, cada um, a dois terços da produção estadual,
que, por sua vez, representa, no caso do café, 1 % da produção nacional e 10%,
no caso do cacau. A área de terras destinada a cultivos permanentes é menor
do que a dedicada à lavoura temporária, 56 mil hectares.
Porém, essa
representa menos de 10% das terras dedicadas à criação animal, que foi o
segmento da economia rural que mais cresceu na década de 90. O rebanho
bovino cresceu de 417.010 cabeças em 1990 para 604.646 em 2000.
A novidade mais notável no panorama agrícola da região é o financiamento de
novos produtos, em particular a pupunha (palmito), a fruticultura e a teca,

7

Valores referentes a 1998
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árvore de origem asiática, bem como a retomada do plantio da pimenta-doreino, tendo em vista a queda da produção mundial e a subida dos preços.

r

Os sinais da crise econômica condizem com o quadro precário dos sistemas
sociais, induzindo a população a um sentimento de abandono. Precariedade é
a palavra que melhor define o quadro social na região polarizada por Altamira.
Estruturas físicas precárias, má formação dos quadros e serviços insuficientes
caracterizam todo o espaço em estudo. A situação é agravada pelas chuvas,
quando parte desses
serviços funciona de forma ainda mais falha.
Desemprego, baixa escolaridade, serviços de saúde insuficientes e inexistência
de esgotos são as marcas mais relevantes e evidentes ao simples olhar do
pesquisador.
Vale lembrar que o abastecimento de água, na cidade pólo da
região, é executado pela Cosanpa, que fornece água para 4.255 residências, o
que corresponde a somente 25% dos domicílios.
Em Altamira, menos de 20% da população dispõe de rede de esgoto. A maioria
utiliza fossas sépticas. Nos outros municípios da região, não existe qualquer
rede de esgoto. Com exceção de Altamira, onde o serviço é também precário,
praticamente não existe serviço de coleta de lixo na região.
Até 1998, a oferta de energia elétrica era precária, com fornecimento em tempo
parcial por meio de centrais a óleo diesel.
Com o Tramo-Oeste, a região
passou a ter energia elétrica contínua e de qualidade, embora ela não tenha
chegado ao meio rural.
O quadro educacional é precário.
Em 1996, os níveis de escolaridade na
região ainda eram muito baixos: cerca de um terço da população não tinha
qualquer instrução formal e menos de 8% tinham alcançado os oito anos de
escolaridade correspondentes ao ensino fundamental completo. Esse quadro
fica ainda mais grave quando se constata que 50% dos chefes de famílias
freqüentaram apenas três anos de escola, em média.
A região conta com cerca de 88 unidades de saúde, das quais dez hospitais.
Enquanto no Brasil a média é de 3 leitos por 1.000 habitantes, na região de
Altamira é de menos de dois. A recomendação da Organização Mundial da
Saúde (OMS) é de que existam 5 leitos por 1.000 habitantes.
Apesar da
precariedade, a mortalidade infantil é menor do que a média do Estado (35 por
1.000 nascidos vivos), em torno de 33 por 1.000 nascidos vivos.

r

Em 1991, a renda média familiar per capita girava em torno de dois salários
mínimos. Só que, para mais da metade das famílias, era de no máximo um
salário mínimo, para cerca de 45% delas, de no máximo meio salário mínimo
per capita. Portanto, grande parte da população encontra-se abaixo da linha
de pobreza.
Os indicadores sociais do início da década, conforme se pode ver no gráfico a
seguir, eram relativamente ruins, e como a década não foi muito promissora,
pode-se supor que devem permanecer baixos.
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GRÁFICO 3 - INDICADORESSOCIAIS DA REGIÃODEALTAMIRA- 1991
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PNUD-1996.

Do ponto de vista social, a principal novidade encontra-se
no surgimento
e
transformação
do Movimento pela Sobrevivência
da Transamazônica
(MPST).
Reunindo 13 municípios e as principais lideranças políticas, econômicas e populares
da região, o movimento conseguiu uma mobilização ímpar em defesa do asfaltamento
da Transamazônica,
alimentada, sobretudo pelo sentimento de abandono em que a
população se encontrava. As suas mobilizações alcançaram a capital do Estado e, em
seguida, o Palácio do Planalto, sendo os seus representantes
recebidos pelo Presidente
da República, em 1991. A principal vitória foi a inclusão das melhorias reivindicadas
no Orçamento da União. Durante a década de 90, o movimento rebatizou-se como
Movimento pelo Defesa da Transamazônica
e hoje se denomina Movimento pelo
Desenvolvimento da Transamazônica e Xingu.
No mesmo periodo do nascimento
do MPST, final dos anos 80, a população,
particularmente
indígenas,
Igreja Católica e Organizações
Não-Governamentais,
mobilizaram-se contra a construção da CHE Kararaô. Esses movimentos, alimentados
pelas diversas associações locais e pelo forte sindicalismo rural, terminaram por
lançar lideranças políticas alternativas na região, iniciando um processo de mudança
no leque partidário.
É verdade que os partidos

tradicionais e atualmente no poder no País e no Estado PMDB, PSDB e PFL - dominam a região. As duas figuras políticas de destaque, com
maior influência local, são o ex-senador Jader Barbalho (PMDB)e o governador Almir
Gabriel (PSDB). Além dessas legendas, outros seis partidos alcançam alguma
importância (PPB, PL, PT, PDT, PTB e PSB). O destaque fica com o PT, que nas
últimas eleições municipais tornou-se o segundo partido em número de vereadores
(14)ª e conquistou uma Prefeitura (Vitória do Xingu), além de ter um deputado
estadual com base eleitoral na região.
Em grande parte apoiado pelas igrejas,
8

O primeiro é o PSDB, com 16 vereadores; ele também tem o maior número de prefeitos (3).
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associações, sindicatos e movimentos sociais, o Partido dos Trabalhadores vem
crescendo na região, constituindo-se atualmente na sua terceira força política.
Dessa forma, a região conhece uma certa diversidade política e fortes movimentos
sociais, contrastando com outras regiões rurais do Estado e do Brasil, o que lhe dá
uma certa especificidade. Entre os atores sociais mais tradicionais e atuantes da
região, temos comunidades indígenas, pecuaristas, madeireiros, Igreja Católica, Igreja
Evangélica, Sindicalismo Rural, associações de pequenos agricultores, o Movimento
pela Sobrevivência da Transamazônica, ONG's ambientalistas, empresariado urbano
local, organismos financiadores oficiais da Amazônia e os militares.
Finalizando, o principal entrave ao desenvolvimento da região encontra-se na
precariedade dos meios de comunicação e transporte, deixando a região em parte
isolada durante o longo periodo das chuvas. Mas não se pode esquecer o peso
representado pelo atraso tecnológico no processo produtivo e pela baixa qualificação
da força de trabalho. Entre as suas potencialidades, destacam-se o rendimento médio
superior de alguns de seus produtos agricolas, a forte tradição associativista e a sua
localização,ligando os dois eixos de maior dinamismo econômico do Estado, exceto a
região metropolitana de Belém.
POTENCIALIDADES
DAREGIÃO
Nesta subseção resumimos as principais potencialidades da região, tendo em vista a
sua evolução através das etapas descritas acima:
1. O processo de criação de uma identidade regional.
2. A dinâmica base associativa rural.
3. A consolidação do Quadro Institucional.
4. A diversidade política.
5. Os cultivos agrícolas com rendimentos médios superiores aos do Estado
e/ ou do Pais.
6. Os bolsões de terra de boa aptidão agropecuária.
7. As atratividades para o ecoturismo.
8. Localizaçãonum dos três eixos principais de desenvolvimento estadual.
9. As perspectivas de grandes investimentos (asfaltamento de estradas federais
e CHEBelo Monte).
10. O grande aumento da oferta de energia elétrica.
11. A abundância de produtos extrativistas.
12. A melhoria da malha rodoviária.
13. O empreendedorismo emergente.
14. A aqüicultura
15. O aproveitamento científicoe econômico da biodiversidade.
16. A riqueza de recursos hídricos
17. A apicultura e a silvicultura.
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ESTRANGULAMENTOS
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Apresentamos abaixo os principais estrangulamentos ao desenvolvimento da região:
1. Questão indígena não resolvida.

r

2. Presença da economia da contravenção.

r

3. Baixa capacidade do corpo funcional das Prefeituras.

r

5. Precariedade do sistema de transporte rodoviário e hidroviário.

4. Ausência de um plano estratégico compartilhado.
6. Dificuldades no acesso ao crédito.

r=
'

7. Insuficiência de assistência técnica.
8. Forte desemprego sazonal e estrutural.
9. Baixa qualificação da força de trabalho.

r

r

10. Oferta insuficiente de vagas no ensino médio e profissional.
11. Serviços precários de saúde, excessivamente concentrados em Altamira.
12. Insuficiência de saneamento básico.

r

13. Sistema de comunicações precário.

r

14. Aumento da violência urbana.
15. Frágil produção e difusão de C&T.
16. Excessiva polarização em Altamira.
1 7. Falta de eletrificação rural.

,-j
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18. Renda per capta baixa.
19. Ausência de verticalização da produção.
20. Pouca estrutura de armazenamento e comercialização.
21. Ausência de políticas de recursos humanos.
22. Ocupação desordenada da terra.

,-1

23. Ausência de banco de dados regionais.
24. Falta de políticas específicas para a juventude.
25. Déficit habitacional.

,-r:
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2.CENÁRIOS MUNDIAIS, NACIONAIS E AMAZÔNICOS

,--

Cenários, são hipóteses plausíveis de futuro. Evidentemente que o futuro é a moradia
privilegiada da incerteza, e esta jamais pode ser eliminada. No entanto, os contornos
da incerteza podem ser delimitados, limitando o escopo de suas intervenções e
tomando operacional o ato de planejar. Este é o papel dos cenários. No caso da área
de influência do CHE Belo Monte, os cenários mais plausíveis foram construídos a
partir da metodologia desenvolvida há mais de uma década pela ELETRONORTE.
Temos que partir dos contextos mundiais, nacionais e amazônicos que interagem
entre si e condicionam o desenvolvimento da região de Altamira, numa dinâmica que é
ilustrada pelo Diagrama 1 a seguir.

,.......
!
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O futuro da região não depende apenas, nem principalmente,
dos processos
endógenos de mudança e transformação.
Parte importante do seu destino está sendo
gerado nas mudanças e tendências registradas fora da região, tanto no seu entorno
imediato (Amazônia e sudeste do Pará) quanto nos processos mais distantes, no Brasil
e no mundo. Dessa forma, para antecipar os futuros prováveis da região, é necessário
analisar o que está acontecendo nesses contextos, interpretar sinais e tendências e
antecipar os desdobramentos
dos fatores de interesse para Altamira.
Deve-se,
portanto, partir dos cenários do contexto externo para poder visualizar com segurança
os futuros alternativos da região. Para tanto, utilizam-se aqui os Cenários SócioEnergéticos para a Amazõniav, elaborados pela ELETRONORTEem 1998 e, em grande
parte, atualizados em 2000, que desenham com riqueza, rigor e consistência os
cenários externos à região.

CENÁRIOSMUNDIAIS

Cenário A - Longo ciclo de prosperidade - prolongado período de expansão e
integração, com estabilidade do sistema financeiro, redução das desigualdades
econômicas entre as nações e moderadas tensões e conflitos políticos. Em 2020, o
planeta estará amplamente integrado econômica e comercialmente, terá um alto nível
de vida, com instituições
supranacionais
de regulação
e promoção
do
desenvolvimento,
moderada
desigualdade
entre
as nações,
e ecossistemas
parcialmente conservados e recuperados.
Esse cenário leva à aceleração dos avanços
tecnológicos, especialmente na biotecnologia e no manejo sustentável dos recursos
naturais e amplia os instrumentos de regulação ambiental e espacial, favorecendo as
regiões de menor desenvolvimento e de grande riqueza natural.
Cenário B - Dinamismo excludente - um ciclo de crescimento

econômico médio
convivendo com controlada instabilidade financeira e conflitos políticos localizados,
combinados com integração econômica liberal e ampliação da desigualdade econômica
entre as nações, abrindo grandes oportunidades para os países emergentes de porte.
Em 2020, o mundo estará fortemente integrado, com ampla liberdade econômica e
comercial regida pelo mercado, permeado por um equilíbrio instável no terreno
financeiro e político e forte deterioração do meio ambiente, além de acentuadas
desigualdades
entre as nações.
Como resultado, intensificam-se
as inovações

,--

1

ELETRONORTE- Ibid.
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tecnológicas nas diversas áreas, com impacto na estrutura produtiva e domínio do
conhecimento pelas nações desenvolvidas. Restringem-se os mecanismos de regulação
econômica e ambiental, prejudicando os países e regiões de menor desenvolvimento.

r

Cenário C - Instabilidade e fragmentação - longo ciclo de desagregação com
fragmentação de interesses políticos e econômicos, instabilidade e baixo crescimento,
dominado por uma frágil condução política e marcado por conflitos e tensões
diplomáticas e militares regionais e concentração da riqueza mundial. Em 2020, o
planeta estará dominado por instabilidades e desagregação nos campos econômico e
social e pelos conflitos e tensões sociais, com desigualdade entre nações e degradação
ambiental moderada. Nesse cenário, caem os investimentos e declinam os projetos
sociais em todo mundo, especialmente aqueles voltados para nações e regiões de
menor desenvolvimento, ao mesmo tempo em que se retraem as inovações
tecnológicas nas diversas áreas de conhecimento.
CENÁRIOS
DO BRASIL

r

,-,--

-

'

Cenário A - Desenvolvimento integrado - o Brasil alcança altos níveis de
desenvolvimento econômico e presença destacada na constelação das nações,
emergindo como liderança intermediária e regional. É uma economia moderna e
integrada de forma competitiva ao sistema internacional, que exibe média qualidade
de vida, expressa em índices moderados de pobreza e indicadores sociais altos,
registrando também uma progressiva desconcentração regional e baixo impacto
ambiental. Esse cenário decorre da combinação de um contexto internacional de
ampla integração econômica e estabilidade do sistema financeiro, regulado por novas
regras e instituições mundiais, com a consolidação no Brasil de um projeto político
de orientação social-liberal, que promove reestruturação do Estado e enfatiza uma
orientação reguladora no campo econômico e indutora nas áreas regional, social e
ambiental.
Esse cenário acelera os avanços tecnológicos, especialmente na
biotecnologia e no manejo dos recursos naturais, e amplia os investimentos e a
capacidade de gasto dos governos, em combinação com o fortalecimento dos
instrumentos de regulação regional e ambiental, favorecendo as regiões tropicais de
menor desenvolvimento.
Cenário B - Crescimento endógeno - o Brasil é uma sociedade integrada, com
moderadas desigualdades sociais e baixos índices de pobreza, apresentando uma
economia de médio porte e de acentuada orientação endógena, com uma articulação
moderada e controlada à economia internacional globalizada. Aomesmo tempo, exibe
relativa desconcentração regional e moderados problemas ambientaís, resultantes da
combinação de um contexto internacional marcado por ampla liberalização e
integração em blocos econômicos, com a emergência no Brasil de uma aliança
política de caráter social-reformista, que reestrutura o Estado para servir a um
projeto de desenvolvimento nacional endógeno, que prioriza a promoção da melhoria
da qualidade de vida e a redução das desigualdades sociaís. Nessas condições, ocorre
uma moderação das inovações tecnológicas, incluindo a biotecnologia, e caem os
investimentos estruturadores de grande impacto espacial, ao mesmo tempo em que se
intensificam as políticas e os mecanismos de regulação do território e do meio
ambiente.
Cenário C - Modemização e crescimento desigual - o Brasil tem uma economia
moderna e de porte internacional, fortemente integrada ao sistema econômico
mundial, mas com uma sociedade dominada por um dualismo caracterizado pela
coexistência de altos níveis de riqueza e pobreza e fortes desigualdades sociais,
exibindo segmentos dinãmicos da economia regionalmente concentrados e registrando
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elevados impactos ambientais.
O cenano resulta da síntese de um contexto
internacional marcado por ampla liberalização e integração em blocos econômicos,
permeado por um equilíbrio instável do sistema financeiro e por limitados
instrumentos
de regulação, com a consolidação, no Brasil, de um projeto de
orientação liberal que intensifica a reestruturação do Estado, na direção de restringi-lo
às atividades índelegáveís, que abre a economia ao exterior e que moderniza a

economia brasileira. Os desdobramentos desse cenário para regiões de fronteira
tendem a ser bastante negativos, na medida em que não contempla políticas regionais
e investimentos públicos que gerem novas extemalidades, nem regulação ambiental
para conter processos de degradação ambiental e destruição dos recursos naturais.

r
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Cenário D - Estagnação e pobreza - o Brasil é dominado por crises, instabilidade
política e reduzida governabilidade, Tem alto nível de pobreza e conflitos sociais,
apresentando, ainda, concentração de renda, desigualdade social e regional e
moderados impactos ambientais, atravessando um longo período de desorganização
econômica e de suas instituições. O contexto internacional de instabilidade, baixo
crescimento e protecionismo acentua as dificuldades econômicas e financeiras do País,
decorrentes da ausência de um projeto político dominante. Dessa forma, tende a
desacelerar o processo de reestruturação produtiva, mantendo os estrangulamentos
estruturais e degradando os sistemas nacionais de inovação e educação, ao mesmo
tempo em que faltam políticas regionais e ambientais, com efeitos negativos em regiões
de fronteira.
CENÁRIOS
DAAMAZÔNIA
Cenário A - Desenvolvimento sustentável - a Amazônia é uma região dinâmica,
fortemente integrada e com intenso comércio com o resto do País e exportações
ampliadas para o mundo. O seu dinamismo decorre da emergência de novos
segmentos econômicos, como a bioindústria, o ecoturismo, a exploração sustentável
dos recursos naturais e a venda de "serviços ambientais", combinados com a produção
de bens de consumo, equipamentos e componentes microeletrônicos, de energia, de
informática e de telefonia. O desenvolvimento da região é interiorizado e propagado, o
que gera novas oportunidades de trabalho e melhoria dos indicadores sociais e
articula amplas áreas e pólos dinâmicos da Amazônia. Esse cenário decorre de
condições favoráveis no plano internacional e, principalmente, da implantação de
políticas regionais e ambientais no Brasil, incluindo investimentos estruturadores e
voltados para novas atividades econômicas ambientalmente compatíveis.
Cenário B - Desenvolvimento regional e qualidade de vida - a Amazônia é uma
região de renda média, moderadamente integrada ao resto do Pais e ao mundo, com
forte articulação interna e elevada qualidade de vida. O seu dinamismo baseia-se na
combinação de novos segmentos, como a bioindústria, equipamentos e componentes
microeletrônicos, de informática e de telefonia, voltados para os mercados nacionais e
internacionais, com a ampliação e consolidação dos segmentos tradicionais, incluindo
a indústria de bens de consumo duráveis e não-duráveis voltados para o mercado
interno. O desenvolvimento da região, capilarizado em muitos pólos e localidades,
articula os núcleos dinâmicos e gera novas oportunidades de trabalho e substancial
melhoria dos indicadores sociais. A configuração desse cenário seria resultado de
uma orientação política nacional diante do contexto de liberalização instável,
implementando uma estratégia endógena de desenvolvimento.
Cenário C - Crescimento e degradação ambiental - a Amazônia é uma região com
crescimento médio, que intensifica a sua integração com a economia nacional e
mundial, adaptando-se às novas demandas por insumos e recursos naturais,
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consolidando os problemas sociais e gerando impactos ambientais negativos. Dessa
forma, reforça a posição de grande exportador de energéticos e produtos
eletrointensivos, a produção de grãos, a agropecuana, a agroindústria, o
beneficiamento e processamento de madeiras e o turismo, além da metal-mecânica e,
em menor medida, de equipamentos e componentes de microeletrônica, de informática
e de telefonia. Essa alternativa da Amazônia é fortemente condicionada pela
estratégia nacional de integração acelerada à economia mundial, dominada pelo
crescimento desigual e relativamente instável.
Cenário D - Estagnação e pobreza - a Amazônia é uma região economicamente
estagnada, com moderada integração com a economia nacional e mundial, mantendose como exportadora de produtos derivados de recursos naturais renováveis e nãorenováveis. O espaço regional mantém-se desarticulado, com as atividades dinâmicas
concentradas em poucos pólos e apresenta elevada pobreza e moderada degradação do
meio ambiente, na medida em que a economia e a população crescem pouco, mas em
padrões tradicionais e inadequados às condições dos ecossistemas. O cenário é
resultado direta da incapacidade brasileira de definição e implementação de políticas
regional e ambiental que orientem o desenvolvimento regional.
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3. OS CENÁRIOS ALTERNATIVOS DA REGIÃO

Os cenanos alternativos foram construídos
com a mesma metodologia que a
ELETRONORTEvem trabalhando há quase uma década e meia. A partir do estudo da
região e sua evolução recente definiu-se um conjunto significativo de condicionantes
de futuro, dos quais foi possível extrair um número reduzido, mas operacional, de
incertezas criticas - aquelas variáveis que associam grande poder de influência com
margem relevante de incerteza e distinguem os futuros plausíveis. Simultaneamente
foram identificados os atores de maior capacidade de influência sobre o futuro da
região, destacando-se os seus interesses, percepções e valores. Com eles foi possível
analisar o grau de plausibilidade dos cenários construídos.

CONDICIONANTES DE FUTURO

r
1

Foram definidos condicionantes do futuro, diferenciados em exógenos e endógenos de
acordo com a localização do poder de decisão sobre os mesmos (externo ou interno à região).
O desempenho futuro dos condicionantes exógenos depende diretamente das alternativas
apresentadas pelos cenários mundiais e nacionais, enquanto que os condicionantes
endógenos têm sua lógica e dinâmicas próprias, embora também influenciados pelos
processos externos à região. Esta seção apresenta os condicionantes exógenos e endógenos,
destacando os processos que podem ter impacto significativo sobre a realidade da região
polarizada pelo futuro CHE Belo Monte.

CONDICIONANTESEXÓGENOS

1

Considerando os processos que amadurem fora da região de estudo, analisados nos
cenários do contexto externo, podem ser identificados os seguintes condicionantes
exógenos, destacando os processos que podem impactar sobre a região e determinar o
seu desempenho futuro:

1. Implantação dos Investimentos Estruturadores - os Governos Federal e Estadual
planejam vários investimentos de grande porte no Pará, particularmente em regiões
relevantes para Altamira e a própria sociedade local reivindica esses investimentos,
entre os quais estão a Hidrelétrica de Belo Monte e o asfaltamento da Transamazônica
e da Cuiabá-Santarem, a hidrovia Araguaia-Tocantins, a eclusa de Tucuruí, ferrovias,
ampliação dos portos de Santarém e Vitória do Xingu, a hidrovia do Teles Pires Tapajós (e respectivas eclusas), e terminais graneleiros.
Pode ocorrer o início de
construção da CHE de São Luis/ltaituba e da linha de transmissão para Manaus.
2. Processo de Inserção Internacional - O Brasil é um dos cinco grandes emergentes
e pode alcançar crescente espaço na cena mundial.
A concepção de Eixos de
Integração e Desenvolvimento reforça essa orientação para o exterior e tende a
promover novas saídas da região amazônica para a economia mundial.
3. Reestruturação Produtiva Nacional - A economia brasileira muda de estrutura e obtém
um significativoaumento da competitividade em importantes setores, embora persistam os
grandes diferenciais de custos que reduzem a competitividadesistêmica do Brasil. Isso pode
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reduzira demanda por produtostradicionaisamazônicos,especialmenteminerais,mas pode
tambémcriarnovasoportunidadesde negóciosagrícolas,turísticose bioindustriais.

1
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4. Fundame11tosda MacroeconomiaBrasileira- Os instrumentos de contenção das
tendências inflacionáriacriaram dois novos problemas:o déficitdas contas externas e o
endividamentointerno, tomando a economia vulnerável a variáveis externas. O Brasil
continua registrando déficits (ou superavits esporádicose muito modestos) na balança
comercial.A crise energéticapode inibiro crescimentoda produção,mas pode tambémpôr
em evidênciao desperdíciode recursosnaturais e energéticos,estimulandomais eficiênciana
utilizaçãodas fontesde energia.
5. Fluxo de Investimentos Internacionais - Nos últimos anos da década de 90 e no
primeiro ano deste século, o capital estrangeiro apresentou uma entrada líquida média
superior a US$ 20 bilhões, mas isso é uma parcela ainda pequena dos investimentos
diretos externos e da massa de capital disponível no mercado internacional. Para a
região, o movimento de capitais de investimentos externos para o Brasil pode significar
uma pequena redução da massa total de recursos aplicados na economia local,
embora a parcela do total nacional destinada à região seja pouco significativa.
6. Consciência do Pamdigma da Sustentabilidade - Cresce a conscientízação em
todo o mundo, e também no Brasil, quanto ao valor da conservação do meio ambiente.
Cresce também a demanda por ações e programas que enfrentem a pobreza e a
desigualdade social e promovam uma melhor distribuição dos beneficias do
crescimento da riqueza. Isso gera diversificados movimentos e pressões sobre as
nações e governos para redefinirem os padrões de exploração da natureza e
implementar medidas de controle e gestão dos recursos ambientais, assim como para
a definição de políticas sociais que reduzam as desigualdades sociais e regionais. A
ampliação e consolidação dessa consciência podem ter um grande impacto no futuro
da região, na medida em que contribua para a implementação de políticas ambiental e
social que redefiniriam as bases de organização da economia e sociedade locais.
7. Gestão Ambiental - Surgem demandas por melhores mecanismos de gestão
ambiental. Cresce também a consciência de respeito às nações indígenas, sua cultura
e estilo de vida, também fortemente dependentes dos ecossistemas. O grau de
efetividade da gestão ambiental depende de e interfere nos modelos de exploração
econômica amazônicos. De outro lado, a pressão da demanda por energia elétrica,
intensificada com a atual crise, pode levar a uma redução das exigências e cuidados
com os impactos ambientais.
8. Inserção Regional do CHE- Projetos que distribuam os beneficias para fora da
região e deixem nela apenas os seus custos, como degradação ambiental e
deterioração da qualidade de vida, não são mais aceitáveis. O conceito de inserção
regional dos empreendimentos é resultado de forte pressão social, promovendo efeitos
e resultados positivos no desenvolvimento das áreas atingidas pelos mesmos.
9. Inovação e Difusão de Tecnologias Apropriadas- Em todo mundo e no Brasil as
novas tecnologias, comoinformática e micro-eletrônica, biotecnologia, novos materiais,
química fina e novas fontes energéticas, estão alterando os perfis produtivos. Estão
ocorrendo avanços significativos na biotecnologia e nos melhoramentos genéticos.
Além de avanços incrementais nas novas tecnologias de alternativas energéticas, os
transgênicos (apesar das polêmicas criadas em torno dos mesmos) podem ter uma
importância especial para o futuro da região, pois podem aumentar significativamente
a produtividade agrícola e/ou ampliar a dependência tecnológica dos países em
desenvolvimento. O ritmo e a intensidade da propagação dessas novas tecnologias
podem gerar grandes impactos numa região caracterizada pela diversidade biológica,
pelas atividades extrativas vegetais e pela produção agropecuária.
10. Alteração dos Insumos da Economia Mundial - Cai o conteúdo relativo de
matérias-primas e energia nos produtos, cresce a participação relativa da informação e
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do conhecimento na economia global e no valor agregado do produto mundial. Por
outro lado, cresce a valorização da natureza e a demanda por produtos naturais
(especialmente os produtos orgânicos) e se descobre o papel da natureza como
fornecedor de serviços ambientais. As regiões com oferta elevada de recursos minerais
e energéticos tradicionais ainda podem ter algum destaque, embora com novas
exigências de mercado e novas condições tecnológicas.

11. Demanda por "serviços ambientais" - A região amazônica e a região de Altamira
parecem deter uma grande riqueza intangível que decorre do seu elevado estoque de
recursos naturais, especialmente a biodiversidade e as reservas florestais, bases para
a geração de serviços ambientas de alcance global. Resta gerar os mecanismos que
criem mercados para tais serviços, mercados esses que seriam muito interessantes
para a Amazônia,detentora da maior floresta tropical do planeta, consumidora de gás
carbônico e com a maior reserva de biodiversidade do mundo.1º
12. Fluxos Migratórios- Os fluxos migratórios para a região caíram. No entanto, a
implantação de grandes projetos deve retomar e intensificar o processo de migração.
13. Contravenção e Drogas - o crescimento da contravenção e das atividades ilícitas
é um fenômeno mundial e tem tido destaque na América Latina e no Brasil e a
Amazônia não escapa dos seus efeitos. Comefeito, nos últimos anos expandiram-se o
narcotráfico, o contrabando de ouro, a extração ilegal de madeira, o comércio irregular
de carne, a biopirataria. A região pode, assim, perder o domínio da informação
genética, passando os países centrais detentores da tecnologia a controlarem e
patentearem o seu princípio ativo.
14. Regularização Fundiária- nos últimos anos, os conflitos fundiários cresceram no
Brasil todo, com destaque para o Estado do Pará e a sua faixa sudoeste. Os governos
têm criado programas de regularização e reestruturação fundiária, combinando
desapropriações com apoio e fomento à agricultura familiar. Noque se refere às terras
indígenas, com conflitos de menor escala nacional, as medidas têm sido muito mais
modestas, embora cresçam as reações das lideranças dos povos da floresta em defesa
dos seus territórios.
15. Propagação de Endemias - recentemente vem ocorrendo o ressurgimento de
antigas endemias e a propagação mais ampla das tradicionais doenças tropicais, como
a febre amarela. Esse processo se manifesta também nas atividades econômicas
vinculadas ao setor primário, com a difusão de doenças e pragas que atingem os
animais domésticos, como a febre aftosa, e os cultivas, como a "vassoura de bruxa"
nas plantações de cacau.
16. Vigilãncia e Proteção dos Recursos da Amazônia - O Sistema de Proteção da
Amazônia (Sipam) deve gerar informações sobre a região e disponibilizá-las para o
planejamento mais efetivo das atividades governamentais, assim como para a
pesquisa. Ele inclui o Sistema de Informação e Vigilância da Amazônia (Sivam),rede
de controle sobre todo o espaço aéreo da região amazônica formadopor um complexo
aparato de radares fixos e móveis, sensores térmicos, estações meteorológicas e
satélites.
16. Aumento do Controle Social-A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)e a eleição
de "candidatos éticos" podem ter efeitos muito importantes nos municípios e,
principalmente, nas regiões mais distantes dos centros de decisão do país.
17. Reorganização do Espaço Territorial - existem iniciativas a favor da redivisão
político-administrativa do Pará. O sucesso de uma ou mais dessas iniciativas alteraria
o quadro imediato e de longo prazo da região de Belo Monte.
10
Para dar um exemplo, segundo Philip Fearnside, a formação de chuvas no Centro-Oeste, que asseguram as lavouras dos cerrados,
é um serviço agrícola prestado pela Floresta Amazônica que calcula gerar um rendimento de US$ 30 por hectare de mata
preservada
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18. Reestruturação Espacial da Produção - A combinação da crise do Estado com os
novos padrões de competitividade parecem reduzir as possibilidades de crescimento
diferenciado das regiões e estados periféricos, aumentando ainda mais a atratividade e
o potencial dos que contam com base tecnológica e disponibilidade de recursos
humanos qualificados. Os Eixos de Integração e Desenvolvimento e os investimentos
estruturadores poderão, no entanto, promover uma nova reorganização do território
nacional e dos investimentos futuros, com possibilidades de favorecer a região.

CONDICIONANTES
ENDÓGENOS
Podem ser identificados vanos fatores de mudança e conservação existentes na
própria região, constituindo assim condicionantes endógenos.
1. Reestruturação da Base Produtiva Regional - a atividade primária e a exploração
insustentável dos recursos naturais ainda são dominantes na região, embora existam
sinais interessantes de verticalização e reorganização da base produtiva. O potencial
regional de biodiversidade - essências e fito-fármaco - e agrobusiness ainda é muito
pouco aproveitado, da mesma forma em que é limitada a agregação de valor na cadeia
produtiva dos principais produtos da região. Por outro lado, começam a aparecer
sinais da emergência do turismo e do ecoturismo. A verticalização e a diversificação da
estrutura produtiva teriam grande impacto no futuro da região.
2. Reestruturação da Oferta de Energia Elétrica em Nível Local - pode crescer
muito a oferta de energia elétrica nos municípios da região e nas suas diversas
comunidades, com grande impacto na economia regional e nas condições de vida da
população.
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3. Degradação da Base de Recursos Naturais - a pressão antrópica sobre os
ecossistemas regionais, especialmente a exploração sem limites da madeira, persiste
na região. A implementação de alguns projetos estruturadores pode aumentar a
tendência de pressão antrópica se não forem introduzidos, ao mesmo tempo,
mecanismos eficazes de gestão ambiental e tecnologias sustentáveis.
4. Expansão da Oferta de Serviços Sociais - estão sendo criados e parcialmente
implementados na região vários programas, com destaque para a expansão e
universalização do ensino, o Fundef, os agentes comunitários de saúde e o Projeto
Alvorada.Esses programas têm conseguido melhorar a oferta e a qualidade da infraestrutura de serviços públicos sociais, incluindo a redução da mortalidade infantil, do
analfabetismo e o aumento da escolaridade. A implementação do CHEBelo Monte,vai
provocar um aumento da demanda sobre os equipamentos urbanos, mas pode levar a
uma ampliação dos serviços, dependendo da inserção regional do projeto.

,--

5. Democratização e Eficácia da Gestão Pública- existe um movimento nacional de
propagação das formas democráticas e participativas de gestão pública, especialmente
nos municípios. A Lei de Responsabilidade Fiscal pode levar a uma melhor gestão
pública, melhorando a sua eficiência e aumentando a eficácia das ações locais, com
impactos favoráveisna qualidade de vida e nas condições econômicas da região.
6. Peso Político da Questão Indígena - Tem havido uma valorização crescente das
comunidades indígenas do Estado e dos povos da floresta em geral. Essa preocupação
leva a avanços nas condições de vida desses grupos.
7. Reorganização Intra-regional - a região vive um movimento de urbanização.
Existe, por outro lado, uma forte polarização da região em torno da cidade de
Altamira, sobrecarregando as demandas sobre a cidade-pólo. Tal polarização pode ser
reforçada ou moderada pela implementação de grandes projetos locais, especialmente
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o CHE de Belo Monte, dependendo da sua distribuição
projeto de inserção regional do CHE.

no território e da orientação do

8. Articulação Intermunicipal - embora de forma ainda muito tímida, a região
começa a construir uma identidade e a criar mecanismos de articulação entre seus
municípios. Parece indispensável a constituição de formas associativas dos municípios
para a gestão competente das iniciativas e dos equipamentos que sirvam ao conjunto
do espaço.

ATORES
O futuro da região depende, fundamentalmente, da postura dos atores sociais e das
suas diferentes alianças e iniciativas. O comportamento destes atores influenciará o
comportamento das variáveis e determinará o desempenho das incertezas criticas.
Portanto, é importante analisar os atores sociais, os seus poderes e os seus interesses
diferenciados, como forma complementar de delimitação dos futuros prováveis da
região. Atores sociais são entidades, grupos ou indivíduos dotados de identidade e
interesses próprios, reconhecimento social e capacidade de modificar o seu meio
ambiente.
A seguir, são apresentados os principais atores sociais identificados na região,
procurando diferenciá-los de acordo com a sua posição e a sua base de atuação.
Distinguimos três grupos: internos à região, externos à região e de interface, por
situarem-se entre os dois.
ATORESINTERNOS
!.Comunidades indígenas - há na região inúmeras culturas indígenas, com vários
níveis de integração com a cultura branca dominante. Há nativos ainda isolados e
outros bem integrados às sociedades locais. Os seus principais interesses são a
sobrevívência fisica, a preservação da memória e cultura e a posse das terras
ancestrais.
2.Grandes proprietãrios rurais - os pecuaristas são um grupo poderoso e em fase de
ascensão. O seu principal interesse é a melhoria da infra-estrutura de transporte.
Manifestam-se através de associações patronais e federações de empresários rurais.
3.Pequenos e médios proprietários - Reúnem grande massa de agricultores com
pequena propriedade rural, limitada disponibilidade de capital e um baixo nível de
produtivídade. Produzem principalmente alimentos destinados ao consumo de
subsistência, com modesta geração de excedentes comercializáveis, embora na região
esse excedente seja bem mais relevante, orientado para o mercado regional e local.
4.Movimento de Desenvolvimento da Transamazônica e do Xingu - fundado em
meados dos anos 80, tem representantes em 13 municípios situados às margens da
BR-230(Transamazônica), entre Pacajá e Itaituba. É integrado por atores sociais dos
meios urbano e rural, apoiados por parlamentares estaduais e federais. Sua principal
bandeira é a pavimentação da estrada Transamazônica.

.--
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5.Empresãrios urbanos - grupo social proprietário de capital que atua na produção e
comercialização de bens e serviços, incluindo o turismo. Em geral, constituem a base
dos partidos políticos tradicionais que dominam a região. Sua demanda imediata é a
melhoria do sistema de transporte e a construção da hidrelétrica de Belo Monte.
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6.Trabalhadoresrurais - desde o início da colonização na Transamazônica, a rede de
organizações mobilizando trabalhadores e pequenos produtores rurais tem crescido.
Busca garantir algumas conquistas para este segmento. A Fetagri é a sua principal
entidade, congregando sindicatos e associações em todos os municípios .

1

ATORESDE INTERFACE
1.Movimentos Religiosos - instituições religiosas com ampla atuação na Amazônia11,
os movimentos religiosos combinam a pregação da religião com prática social
articulada com os movimentos sociais, tais como pequenos produtores rurais,
pescadores artesanais, sem-terra, extrativistas, populações urbanas carentes e nações
indígenas. Exercem forte influência política na América Latina, em particular no Brasil
e na Amazônia. Assumem a defesa dos grupos indígenas atuando junto às diversas
etnias.
2.Madeireiros - a produção madeireira é controlada por grandes empresas com
acesso direto ao mercado internacional.
Na região de Altamira, as empresas
extrativistas são de grande ou médio porte. A extração de madeira na região polarizada
por Altamira representa uma importante fonte de renda e emprego, sobretudo nos
municípios de Altamira e Senador José Porfirio.
3.Militares - representam a parcela dos servidores públicos voltada diretamente para
as questões de defesa e soberania nacional. Eles têm uma forte visão nacionalista,
incorporando uma proposta de desenvolvimento nacional e de segurança, além da
manifestação de preocupações estratégicas do Estado com uma relativa autonomia
das necessidades imediatas e dos problemas da sociedade. No tocante à Amazônia,
Preocupam-se especialmente com a implantação do projeto SNAM/SIPAM.
4.0rganizações ambientalistas e indigenistas - os ambientalistas constituem um
corte horizontal de manifestação da sociedade em torno da conservação e dos
mecanismos e instrumentos (em geral públicos) de gestão, controle e proteção do meio
ambiente. Manifestam-se por meio de diversas organizações não-governamentais, em
favor da educação ambiental e, em alguns casos, implementando projetos de
conservação e recuperação do meio ambiente.

ATORESEXTERNOS
1.Comunidade cientifica - pequeno, mas influente segmento de pesquisadores e
tecnólogos voltados para a atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com a
produção e difusão de conhecimento e técnicas produtivas para as empresas e a
sociedade. Ela tem grande interesse pela capacidade nacional e regional de inovação,
pesquisa e domínio de conhecimento sobre a biodiversidade da Amazônia.Na região,
os cientistas locais estão preocupados fundamentalmente com a questão da
preservação ambiental e da viabilidade de exploração do meio ambiente adequada às
condições locais de solo e da cultura popular.
2.0rganismos financiadores internacionais - conjunto de instituições que atua no
financiamento de projetos de desenvolvimento em todo o mundo, com destaque para
países e regiões de menor desenvolvimento. As mais importantes são o Banco Mundial
(BIRD)e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
11
Estão sendo considerados, neste grupo social, os movimentos religiosos que, independente da sua orientação teológica, exercem
uma atuação junto à sociedade de caráter político-social, além das atividades estritamente espirituais.
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3.Empreiteiras - empresários privados atuantes no segmento da construção civil e
responsáveis pela implantação de grandes empreendimentos públicos nas áreas de
infra-estrutura, executores de projetos na região amazônica. Interessam-se pela
construção da hidrelétrica de Belo Monte.
4.Contraventores - vários grupos de interesse atuam na chamada economia da
contravenção, compreendendo, sobretudo, o tráfico de drogas e o contrabando.
Embora o tráfico de drogas seja muito reduzido na região, é significativa a presença
das atividades ilegais - contrabando de ouro, madeira e gado, biopirataria, criando um
segmento social com interesses diferenciados.
r=:

OUTRASENTIDADES

,........

Embora não sejam, rigorosamente, considerados atores sociais, alguns órgãos e
empresas públicas exercem um papel destacado no futuro da região de Altamira, tais
como o IBAMA,o INCRAe a antiga SUDAM,hoje ADAM.Atuam na efetiva execução e
implementação de medidas e aplicação de investimentos.
Entretanto, a mais
importante instância pública com potencial de influência sobre o futuro da região de
Altamira é a ELETRONORTE.
Esses órgãos e empresas públicas definem as suas
iniciativas e investimentos na região dentro das linhas traçadas pelas políticas
governamentais para a Amazônia e para os segmentos de sua responsabilidade. E
mesmo que tenham espaço importante de atuação e autonomia, as suas decisões
devem refletir também as pressões diferenciadas dos atores sociais, de acordo com
seus interesses e posições de poder.

INCERTEZAS CRÍTICAS

!
'

Com base numa análise dos condicionantes,foramidentificadassete incertezas criticascincodiretamenterelacionadasà regiãoe duas sintetizandoos prováveiscomportamentosdo
contextomundiale nacionalque influenciamos processosinternos. Elasforamconsideradas
como as de maior peso na definiçãoda realidade e as de evoluçãomais incerta. O peso
diferenciadodos condicionantessobrea regiãodecorrede uma relaçãode causa e efeitoentre
os mesmos,considerandoque alguns dos processosidentificados
resultam de outros,que têm
maiorpoderde determinaçãodo futuro.
Apresentam-se, a seguir, as incertezas criticas e as hipóteses sobre as alternativas
plausíveis de evolução futura das mesmas:
1. Gestão ambiental - expressa a forma efetiva e concreta de implementação do
sistema de controle, fiscalização e proteção do meio ambiente natural da região. Essa
incerteza pode apresentar, no futuro, duas alternativas diferenciadasw, formuladas
como hipóteses:
a) será implementado um rigoroso e eficaz sistema de regulação e controle
ambiental na região (que pode inibir a construção de obras de grande impacto
ou reorientar a sua concepção e tecnologia para implantação com baixo
impacto ambiental)?
12
Parte-se da hipótese de que não seria plausível, no futuro, a ausência de gestão ambiental ou uma gestão muito limitada ou
completamente ineficaz, considerando a consciência e a pressão ambiental crescentes. Em todo caso, a consolidação de uma gestão
efetiva ocorre sempre de forma lenta.
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b) será implementado apenas um sistema parciale mecanismos incompletos
de gestão que, apesar da legislação e mesmo de acordos, resoluções e decisões
de audiências públicas, não consegue dar conta - completa e eficazmente - da
amplitude do espaço e das ações antrópicas (principalmente se a crise de
energia levar, a curto prazo, a uma pressão pela ampliação da oferta de energia
e construção acelerada de hidrelétricas e termelétricas)?

2. Implantação do Complexo Hidroelétrico Belo Monte - como parte dos
investimentos estruturadores previstos para a região, a incerteza expressa a efetiva
implementação da hidrelétrica, obra de grande impacto regional. A incerteza com
relação a esta obra reside, fundamentalmente, no prazo da sua implementação, na
medida que existem fatores econômicos, políticos e ambientais que podem pressionar
pela execução acelerada (crise energética) ou pelo retardamento dos trabalhos
(exigências ambientais). Dessa forma, definem-se três hipóteses de comportamento
futuro da incerteza, expressa no prazo de sua implantação:
a) a construção do CHE Belo Monte tem inicio atê 2005, implementando-se,
portanto, num prazo relativamente curto?
b) a construção do CHE Belo Monte tem inicio entre 2005 e 2010, com
implementação no médio prazo?
c) a construção do CHE Belo Monte tem inicio após 2010, deixando a sua
implementação para um prazo longo?
3. Inserção regional do CotnplexoHiclroelétrico
Belo Monte- expressa a inclusão de
investimentose mecanismosadicionaisna concepçãodo projeto da hidrelétricade Belo
Monte,de modo a reduzir os impactosnegativosda obra e da operaçãodo CHE e gerar
beneficioseconômicose sociaispara a região. Considerandoa consciênciaambientalistaem
expansão e as crescentes pressões sociais,são definidasduas hipótesespara o grau de
inserçãono projeto:
a) serão implementadas medidas e iniciativas amplas e eficazes de
inserção regional do CHE (inserção ampla)?
b) permanecerá dominante a forma tradicional de enclaves com pequenos
ajustes e favores locais, introduzindo apenas mecanismos compensatórios e
limitados?
4. Pavimentação da transamazônica (BR-230)- refere-se à implantação de obra de

infra-estrutura demandada pela sociedade local e incluída nos investimentos
estruturadores do Avança Brasil para a região. Apesar das pressões locais e da
previsão do investimento, existem muitas resistências ambientais que podem impedir
e, principalmente, retardar a execução da pavimentação da estrada, levando a três
hipóteses diferenciadas de desempenho futuro:
a) a Transamazônica será pavimentada
num prazo curto?

até 2005, viabilizando-se, portanto,

b) a Transamazônica será pavimentada entre 2005 e 2010, atrasando a sua
implementação para um prazo médio?
c) a Transamazônica não será pavimentada no horizonte dos cenários
(2020)?13
13
Considera-se, como hipótese, que o trecho Marabá-Altamira pode ser pavimentado no médio prazo, mas antes de 2020 não seriam
realizadas as obras para o trecho Altamira-Itartuba.
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5.
Pavimentação
da rodovia
Cuiabâ-Santarém
(BR-163, contempla
empreendimento considerado estratégico para a Amazônia e para o País, já incluído
nos investímentos estruturadores do Avança Brasil. Apesar das pressões de
empresários e estrategistas e da previsão do investimento, existem muitas resistências
ambientais que podem impedir e, principalmente, retardar a execução da
pavimentação da estrada, levando a três hipóteses diferenciadas de desempenho
futuro:
a) a rodovia Cuiabá-Santarém será pavimentada até 2005, viabilizando a infraestrutura no curto prazo?

b) a rodoviaCUiabá-Santarémserá pavimentada entre 2005 e 2010, ficando
disponível,portanto, no médioprazo?
c) a rodovia Cuiabá-Santarém não será pavimentada no horizonte dos
cenários?
É evidente que o desempenho dessas incertezas criticas diretamente vinculadas à

regiãodependem de decisões e processos externos que, por seu turno, contêm também
diferentes graus de incerteza. Por conta disso, a partir dos cenários do contexto,
devem ser destacados duas outras grandes incertezas-síntese externas de grande
importância para a região.
6. Dinâmica socio-econômica e política mundial - tratam da incerteza com relação
ao tratamento político que será dado à instabilidade econômica e aos conflitos
nacionais, principalmente a desigualdade do desenvolvimento mundial e o
desempenho da economia internacional. A partir dos cenários mundiais, podem ser
formuladas três hipóteses para essa incerteza-síntese:
a) a economia mundial apresenta integração e estabilidade com base em um
sistema de regulação eficaz e amplamente negociado e ciclo virtuoso de
crescimento?
b) a economia mundial é dominada por uma liberalização integrada com
equilíbrio instável e moderado crescimento econômico?
c) a economia mundial é dominada por uma liberalização fragmentada e
instável com estagnação?
7. Dinâmica socio-econômica e política nacional - essa incerteza expressa a
combinação da orientação política nacional com o ritmo e a forma de crescimento
econômico, incluindo as condições efetivas de implementação de políticas regional,
ambiental e social. Baseadas nos cenários do Brasil podem ser definidas quatro
hipóteses plausíveis para essa incerteza:
a) o Brasil apresenta uma economia com estabilidade e crescimento alto,
apoiado por um Estado regulador,que ímplementa políticas e iniciativas nas
áreas regional, ambiental e social?
b) o Brasil registra um crescimento econômico alto com estabilidade, com
base em um Estado liberal, que não implementa políticas importantes nos
terrenos regional, ambiental e social?
e) o Brasil apresenta estabilidade com crescimento médio e um Estado
promotor social, que concentra todas as forças na defesa nacional e em
programas sociais?

/
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d) o Brasil não define um projeto nacional dominante e permanece com Estado
desorganizado, que leva à instabilidade com crescimento econômico baixo?
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OS CENÁRIOS ALTERNATIVOS DA REGIÃO

Considerando os cenários internacional, nacional e amazônico,e levando em conta as
condicionantes de futuro, as incertezas criticas e os interesses dos atores, foram
construídos quatro cenários alternativos para a região de Altamira. Eles decorrem das
combinaçõesconsistentes de hipóteses sobre o comportamento futuro das incertezas
criticas,demandando, portanto, uma análise dos conjuntos mais prováveise coerentes, por
sua vezinfluenciadas pelojogo dos atores sociais.
Dessa forma, para construir os cenários foram feitos dois tratamentos técnicos.
Primeiro,foram combinadas as incertezas e as suas hipóteses e realizada uma análise
consistente, utilizando para tanto a técnica de análise morfológica, conforme
apresentada na matriz abaixo (cada linha indicando um caminho consistente).14 Em
segundo lugar, foi feita uma análise da sustentabilidade política de cada uma das
combinações mais consistentes (idéias-força dos cenários) para diferenciar a
plausibilidade política.
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14
O primeiro bloco apresenta as combinações de desdobramentos dos cenários mundiais e nacionais, formando quatro conjuntos
que condicionam o comportamentodas outras incertezas,
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QUADRO 2 - MATRIZDE ANÁLISEMORFOLÓGICA

CONTEXTO
MUNDIAL

CONTEXTO
NACIONAL

Integração e

liberalização

~iberaliz~ç~o

Integração e
estabilidade com
regulação e
crescimento alto

Liberalização
integrada com
Instabilidade e
médio crescimento

Liberalização
fragmentada e
instável com
estagnação

Estabilidade
com crescimento
alto e Estado
regulado':_
...•..

Estabilidade e
crescimento alto
com Estado liberal

GESTÃO
AMBIENTAL

RIGOROSA E
EFICAZ

CHE

CURTO PRAZO
(até 2005)

INSERÇÃO
REGIONAL

AMPLA E EFICAZ

ASFALTAMENTO
DABR-230

CURTO PRAZO
(a1é 2005)
\.

PARCIAL E
INCOMPLETA

MÊDIOPRAZO
(entre 2005-2010)

-

LONGO PRAZO
(depois de 2010)

...•..

...•..

COMPENSATORIA E
LIMITADA

..

• ,_:•

~#

,,,~

CURTO PRAZO
(até 2005)

•

......•

MÊDIO
(entre 2005-2010)

.a

'...&

-

.:
5. MÉDIO DINAMISMO
COM CONSER\IAÇI\O
AMBIENTAL

NÃO

MÉDIO
(entre 2005-2010)

COM MÉDIO IMPACTO
AMBIENTAL

# .-

NÃO

..•..

2. MÉrnO OI~!+:
1. AI. TO DINAMISMO
COMCONSERVAÇÃO
E RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL

. .. ••. ,

Instabilidade com
crescimento baixo e
Estado desorganizado

..•..

~

ASFALTAMENTO
DA BR-163

Estabilidade com
crescimento médio e
Estado promotor social

•

+••

I

...,.1
6ALTO DINAMISMO
COM MÉDIO IMPACTO

•

3. MÉDIO DINAMISMO
TARDIO COM
CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL

A

4. ESTAGNAÇÃO
COM MÉDIO
IMPACTO
AMBIENTAL

7. DINAMISMO
TARDIO COM
MÉDIO IMPACTO

Identificados os conjuntos de maior coerência e plausibilidade, definiram-se quatro
aglomerados mais consistentes, indicados pelas linhas grossas e cheias, e mais três de
menor validade, indicados pelas linhas pontilhadas.
No geral, essas últimas
representam
apenas variantes das quatro alternativas
primeiras.w
Assim, são
definidas quatro idéias-força que expressam combinações de hipóteses das incertezas
críticas de alta consistência
e viabilidade, constituindo
bases para os cenários
alternativos da região: Alto dinamismo com conservação e recuperação ambiental,

Médio dinamismo com médio impacto ambiental, Médio dinamismo tardio com
conservação ambiental, e Estagnação com médio impacto ambiental.
Os atores podem ser classificados em três grupos, a partir do seu poder de influência
sobre o futuro da região. Os mais importantes são cinco atores que obtiveram nota
igual ou superior a sete. São eles: Grandes proprietários de terra, o Movimento pelo
Desenvolvimento da Transamazônica e Xingu (MPDTX)e os Organismos Financiadores
Internacionais.
No nível médio, com nota entre cinco e seis, encontram-se
a
comunidade
ambientalista,
comunidades
indígenas,
empreiteiras,
empresários
urbanos, madeireiras, pequenos e médios proprietários,
movimentos religiosos e
trabalhadores
rurais.
Finalmente,
no substrato
inferior, com menor poder de
influência (peso entre um e quatro), encontram-se
a comunidade
científica, os
contraventores e os militares.

15

É importante lembrar que cenanos são sempre arquétipos representativos da realidade, com qualidades suficientemente
diferenciadas para permitir a organização das ações estratégicas.
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Cada um dos cenários tem plausibilidades distintas, embora sejam todos possíveis.
Parte de sua plausibilidade depende do posicionamento dos atores sociais e das
alianças que os mesmos fundam no processo de construção do futuro. Aqui se
relatam as principais alianças de sustentação dos cenários considerados comoos mais
plausíveis.
,--,

De acordo com essa modalidade de análise, a idéia-força 1 (Alto dinamismo com
conservação e recuperação ambiental) é a que conta com maior suporte político,
seguida da combinação 2 (Médiodinamismo com médio impacto ambiental)e, com
base política bem mais fraca, a combinação 3 (Médio dinamismo tardio com
conservação ambiental). A idéia-força 4 (Estagnação com médio impacto) tem
valor negativo alto, refletindo uma reação negativa maciça dos atores sociais, mas que,
não obstante, não toma o cenário inviável, na medida em que pode resultar
precisamente da falta de um projeto político regional. Todos estão contra, mas, ao não
se entenderem em relação ao projeto coletivo,terminam gerando as condições para a
estagnação e desorganização da região.
O futuro da região de Altamira pode, assim, ser representado com quatro grandes
cenanos: Dinamismo sustentável, Modemização e degradação ambiental,
Conservação e isolamento, e Estagnação e degradação ambiental, que
apresentamos de forma resumida.

CENÁRIO "A"
DINAMISMO SUSTENTÁVEL

FILOSOFIA

,,--

A região polarizada pelo futuro CHE Belo Monte e Sistema de Transmissão TramoOeste se apresentam como um espaço econômico dinâmico e articulado com base
produtiva diversificada, integrado ao território amazônico e brasileiro,com média
qualidadede vida e conservação dos recursos naturais e ambientais.
CARACTERIZAÇÃO
A região de estudo registra alta taxa de crescimento da economia, acompanhada
por uma forte, mas bem administrada expansão da população, puxada pela
emigração de trabalhadores e comerciantes em busca de oportunidades decorrentes
dos grandes investimentos e do dinamismo econômico. Em 2020, a região alcança um
PIB aproximado de US$ 1.397 milhões, fruto de um crescimento econômico
continuado a uma taxa média anual de 9,6% por quase duas décadas (contra uma
média de 8,6% ao ano nos últimos 30 anos), e uma população de 582 mil habitantes,
resultando numa renda per capta de US$ 2.499, muito superior à do ano 2000 (US$
903) e que denota um expressivo crescimento de 165% no período, contudo ainda
bastante inferior à média do Estado (em tomo de US$ 5.640) e muito longe da
esperada para o Brasil (US$ 10.613),em 2020. Para atingir este PIBa região contará
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com investimentos médios anuais, diretos e indiretos, inclusive os do setor privado, da
ordem de U$ 554 milhões.

,--

A base econômica regional passa por importante diversificação produtiva, com a
emergência do turismo e do ecoturismo em quase todas as suas modalidades
(aventura, pesca esportiva, pesquisa e estudos, cultural, recreação, entre outros),
crescimento das atividades agroindustriais resultantes da verticalização da produção
primária, com destaque para o adensamento das cadeias de produtos regionais, café,
pimenta-do-reino, cacau e demais frutas, plantas medicinais e cosméticos, além da
melhoria e ampliação dos serviços tradicionais relativos à saúde, educação e
segurança. Por outro lado, o processo de urbanização se intensifica sob a liderança de
Altamira, estimulando o crescimento de um setor de serviços modernos de
informática, pesquisa, marketing, consultoria, conveniências e comodidades ao
cidadão urbano, assistência técnica especializada, entre outros.
A região se integra fortemente no espaço econômico da Amazônia e com o resto do
país (em menor medida com a economia internacional), apoiada nos projetos de
asfaltamento das duas grandes rodovias federais, e alcança razoá11elgrau de
articulação econômica e populacional Interna, interligando as cidades e ampliando
os espaços urbanos. Altamira se consolida como um grande pólo de integração da
região e também como ponto de aglutinação e articulação de um dinâmico território a
oeste, na direção de Itaituba, ao norte, na direção de Santarém e para leste na direção
de Tucuruí e Marabá.
Essa configuração econômico-territorial proporciona o
surgimento de dois movimentos contraditórios. De um lado, há o fortalecimento dos
movimentos favoráveisà formação de um novo Estado na região e, de outro, a defesa
da manutenção da unidade por conta do próprio sucesso do modelo de
desenvolvimento.
As condições favoráveisda economia nacional e o dinamismo da economia local levam
a uma melhoria significativa da capacidade de investimento das instituições
públicas municipais.
Considerando a tendência de redução dos espaços de
corrupção (especialmente com a Lei de Responsabilidade Fiscal) e a atnpliação da
democracia local, expressa por uma maior participação da sociedade na gestão e
controle dos recursos e projetos sociais, tendem a se ampliar as iniciativas e projetos
sociais nas áreas de educação, saúde e saneamento. Como resultado, em 2020 o
dinamismo e a modernização econômica resultam em melhoria das condições de
vida da população, que se reflete nos indicadores sociais: redução dos índices de
pobreza, aumento significativodo nível médio de escolaridade (6,9 anos} queda do
analfabetismo (14,0%), drástica redução da mortalidade infantil (20,0 por mil) e
diminuição das endemias e incidência das doenças tropicais.
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A construção de efetivos mecanismos e instrumentos de gestão ambiental leva à
mudança de concepção dos projetos, principalmente os grandes investimentos em
infra-estrutura econômica, de modo a incorporar novas tecnologias de manejo e
condições de inserção regional, ampliando os beneficias sociais e reduzindo os custos
sociais e ambientais dos empreendimentos, limitados a margem das duas grandes
rodovias. Como resultado, o crescimento da economia regional convive com a
conservação dos ecossistemas, incluindo a ampliação da cobertura vegetal por conta
do efeito combinado de manejo na exploração das florestas com reflorestamento de
áreas já degradadas. Da mesma forma, as nações indigenas conser11amas suas
reservas e seus estilos de vida sem as pressões e ameaças da expansão demográfica
e econômica nas suas terras.
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CENÁRIO "B"
MODERNIZAÇÃO E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

FILOSOFIA

A região polarizada pela futura CHE Belo Monte e Sistema de Transmissão TramoOeste toma-se, em 2020, um espaço econômico dinãmico e articulado nacional e
intemacionalmente, convivendo com baixa qualidade de vida e médio impacto
ambiental, levando a uma degradação persistente dos ecossistemas regionais.
CARACTERIZAÇÃO

A região apresenta uma economia dinâmica e relativamente rica, acompanhada por
uma desordenada expansão da população, estimulada pela chegada de
trabalhadores e comerciantes em busca de oportunidades decorrentes dos grandes
investimentos e do dinamismo econômico, ligeiramente amortecida pela postergação
da construção da BR-163. Em todo caso, em 2020 a região alcançará um PIB
aproximado de US$ 921 milhões, como resultado de um crescimento a uma taxa
média anual de 7,3% (contra uma média anual de 8,6% nos últimos 30 anos), e uma
população de cerca de 513 mil habitantes, resultando numa renda per capita de US$
1.793, um pouco inferior à da Bahia de 1999, mas 98% superior à do ano 2000 (US$
903), mas ainda distante do valor relativo ao Estado (US$ 4.792) e ao Brasil (US$
9.211) em 2020. Este nível de desenvolvimento resulta da realização de investimentos
médios anuais, diretos e indiretos, da ordem de US$ 527 milhões, entre 2000 e 2020.
Entretanto, a base econômica regional apresenta diversificação produtiva apenas
modesta, com a emergência do turismo e ecoturismo, continuando o predomínio das
atividades primárias com limitado beneficiamento e aumento do valor agregado. A
economia tende a se voltar para o mercado externo, ampliando as atividades voltadas
para a exportação, tanto a produção primária quanto as atividades agroindustriais
incipientes e focadas em setores tradicionais, como o de madeira, gado, cacau,
pimenta do reino, entre outros. Acelera-se o processo de urbanização desordenada na
região, com grande concentração em tomo dos pólos tradicionais, especialmente a
cidade de Altamira, provocando uma melhoria moderada da oferta de serviços
tradicionais relativos à saúde, educação e segurança, mas com a ocorrência de
demanda reprimida. Ainda na esteira da urbanização se inicia, embora com certo
atraso e modéstia, sobretudo em Altamira, a estruturação de um setor de serviços
modemos de informática, educação, conveniências e comodidades ao cidadão urbano,
assistência técnica especializada, entre outros. Este dinamismo, ainda que moderado,
é viabilizadopela realização de investimentos médios anuais, em infra-estrutura social
urbana, da ordem de US$ 40 milhões
A região se integra fortemente no espaço econômico da Amazônia,com o resto do
país e principalmente com a economia mundial, a partir dos eixos de integração e
escoamento da produção econômica e também nos projetos de asfaltamento das duas
grandes rodovias federais, BR-230e BR-163e a modernização do porto de Santarém.
Entretanto, as limitações dos investimentos internos e das iniciativas, de inserção
regional levam a uma reduzida articulação intema dando origem a um espaço
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relativamente desarticulado e desigual, com grande polarização em tomo de Altamira,
fortemente vinculado ao resto do país e ao exterior. Essa configuração econômicoterritorial fortalece os movimentos favoráveisà formação de um novo Estado na região
e promovea criação de novos municípios no próprio território regional.
Apesar do crescimento da economia e com PIB da ordem de US$ 921 milhões e da
renda per capita de US$ 1793, e mesmo considerando o aumento da eficiência e
eficácia dos governos locais, inclusive com aumento da capacidade de investimento, as
condições de vida da população apresentam um lento crescimento, denotando
ainda profundas carências e desigualdades sociais, uma vez que persiste a
concentração de riqueza e a orientação pelo mercado externo. Mesmoassim, o nível e
qualidade de vida da população apresentam uma leve tendência à melhora,
acompanhando o aumento da renda e os investimentos públicos. De modo geral a
pobreza declina, com o nível médio de escolaridade aumentando lentamente para 6, 1
anos, ao mesmo tempo em que o analfabetismo cai para 24,0% e a mortalidade
infantil para 24 por mil, permanecendo, contudo, como uma região pobre para os
padrões nacionais.
O crescimento acelerado da economia, combinado com instrumentos e mecanismos
moderados e incompletos de gestão ambiental e com medidas apenas compensatórias
de inserção regional, leva ao aumento das pressões antrópicas sobre os ecossistemas,
ampliando a degradaçãoambiental. A falta de políticas ambiental e regional termina
por reduzir a capacidade de geração e difusão de tecnologias de manejo e
aproveitamento sustentável dos recursos naturais, dificultando a convivência do
crescimento da economia com a natureza. Da mesma forma, a expansão econômica e
demográfica ao longo das grandes rodovias pavimentadas tende a aumentar as
pressões sobre as reservas indígenas, acentuando os conflitos e prejudicando sua
qualidade de vida e identidade cultural.

,-CENÁRIO "C"
MÉDIO DINAMISMO TARDIO COM CONSERVAÇÃO E ISOLAMENTO

FILOSOFIA
A região polarizada pelo futuro CHE Belo Monte e Sistema de Transmissão TramoOeste chega a 2020 como um espaço econômico relativamente isolado e com uma
base produtiva pouco diversificada, com média qualidade de vida e com
conservação dos recursos naturais e ambientais.
CARACTERIZAÇÃO
A região alcança, defasada no tempo, médio crescimento da economia,
acompanhado por uma expansão moderada e bem administrada da população, com
a emigração tardia de trabalhadores e comerciantes em busca de oportunidades
decorrentes dos grandes investimentos e do dinamismo econômico. Em 2020, a região
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alcança um PIB aproximado de US$ 845 milhões, fruto de um crescimento médio
moderado de 6,9% ao ano (abaixo da média de 8,6% ao ano dos últimos 30 anos, mas
bem superior à da última década, em tomo de 2,9%)e uma população de cerca de 477
mil habitantes, resultando numa renda per capita de US$ 1.293, próxima à do Ceará
em 1999 e bem inferior à média do Estado (US$ 3.454) e do Brasil (US$ 7.150),

denotando, contudo, um crescimento razoável em relação ao valor do ano 2000 (US$
903).
A base econômica regional registra mudanças de pequena intensidade, mas de grande
significado,com o surgimento de atividades inovadoras e vinculadas aos recursos
naturais. Embora continuem predominando as atividades agrícolas e pecuárias,
juntamente com tímido surgimento do turismo, tendem a se ampliar os negócios na
bioindústria, produtos medicinais, cosméticos e nos chamados "serviços ambientais",
em resposta a uma competente estruturação de um Sistema Nacional de
Gestão Ambiental. Com o adiamento dos grandes investimentos, é limitada a
verticalização da produção primária e o adensamento das cadeias produtivas
regionais. Estima-se que até o ano 2020 são investidos em torno de US$ 8.993
milhões por conta dos projetos estruturadores,
e cerca de US$ 600 milhões na
infra-estrutura social, gerando, ainda que com atraso, uma massa significativa
de oportunidades de negócios e de empregos nos mais diversos setores da vida
econômica regional.
Em resposta a este ambiente rico em oportunidades,
estima-se que os investidores privados realizem investimentos da ordem de
US$ 479 milhões, o que representa uma média de US$ 48 milhões anuais,
porém mais concentrados na segunda década.
Mesmo com certo atraso a
região experimenta um dinamismo que contrasta com o período de estagnação
anterior, atraindo migrantes num volume estimado em 75 mil pessoas.
A falta de uma infra-estrutura
de transportes adequada impede a integração
econômica da região e o escoamento dos seus produtos, mantendo um
relativo isolamento territorial e econômico até o final da primeira década,
quando então se inicia a pavimentação da Transamazônica.
Da mesma forma,
é restrita a articulação econômica e populacional interna, com isolamento
das cidades e municípios, persistindo alto nível de concentração econômica em
torno de Altamira.
Apesar das condições favoráveis da economia nacional, a capacidade de
investimento e ação das instituições públicas municipais é limitada, refletindo
o relativo isolamento e o baixo crescimento da economia durante a primeira
década.
De qualquer forma, se ampliam os recursos decorrentes
da
arrecadação e repasses federais e melhoram as condições de gestão pública,
em grande parte como resultado da Lei de Responsabilidade
Fiscal e da
ampliação da democracia local, expressas por uma maior participação da
sociedade na gestão e controle dos recursos e projetos sociais.
Portanto,
tendem a se ampliar as iniciativas e projetos sociais nas áreas de educação,
saúde e saneamento, levando a uma moderada melhoria das condições de
vida da população, que se reflete nos indicadores sociais.
A construção de mecanismos e instrumentos efetivos de gestão ambiental leva
à mudança
de concepção
dos projetos,
principalmente
os grandes
investimentos em infra-estrutura
econômica que se implantam na segunda
década, de modo a incorporar novas tecnologias de manejo e condições de
inserção regional, ampliando os benefícios sociais e reduzindo os custos
sociais e ambientais dos empreendimentos,
limitados à margem das duas
grandes rodovias. Assim, tanto no período de maior isolamento quanto após a
implementação das grandes obras de infra-estrutura,
a região registra a
conservação dos ecossistemas
e a preservação e melhoria das condições
sociais e culturais das nações indígenas.
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CENÁRIO
ESTAGNAÇÃO,

ISOLAMENTO

E DEGRADAÇÃO

"D"

AMBIENTAL

r+:
!

FILOSOFIA
A região polarizada pelo futuro CHE Belo Monte e Sistema de Transmissão TramoOeste chega a 2020 com uma economia estagnada e parcialmente desarticulada do
território amazônico e brasileiro, registrando baixa qualidade de vida e médio
impacto ambiental.
CARACTERIZAÇÃO

-

'
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A região chega a 2020 como um espaço econômico estagnado e com limitada
articulação econômica com o Brasil e a Amazônia,apresentando um PIBaproximado
de US$ 351 milhões, resultado de um crescimento econômico a uma taxa média anual
de apenas 2,4% (que de certa forma reproduz a estagnação da década de 90) e uma
população de 445 mil habitantes, resultando numa renda per capita de US$ 789,
muito abaixo dos valores alcançados pelo Estado {US$2.088) e Brasil {US$4.631), e
até mesmo abaixo do atingido em 2000 (US$ 903). A base econômica regional
conserva uma forte presença do setor primário, tecnologicamente atrasado e
voltado para a exportação, com baixa diversificação e limitada verticalização da
agropecuária. A lentidão da economia reduz os fluxos migratórios e modera o
processo de urbanização, mantendo a concentração territorial em torno da cidade de
Altamira e a limitada integração intra-regional.
A estagnação da economia acentua os problemas financeiros dos municípios,
reduzindo a sua capacidade de investimento, consistente com a situação dominante
no contexto nacional de deterioração do Estado. Como resultado, são limitados os
investimentos públicos na economia local e na área social, levando à persistência da
pobreza e à baixa qualidade de vida da população regional. O início das obras de
construção da hidroelétrica de Belo Monte, durante a segunda década do século,
promove um intenso movimento demográficoe uma certa reanimação econômica da
região. Estima-se que imigrarão para a região cerca de 50 mil pessoas atraídas pelas
oportunidades de emprego e negócios decorrentes da construção do CHEBelo Monte.
O expressivo número de imigrantes viabiliza-se também pelo fato de que há uma crise
econômica instalada no país gerando maciços contingentes de desempregados
urbanos e rurais. Este movimento tende a agravaros problemas sociais, devido ao
aumento da demanda por uma infra-estrutura de serviços relativamente estagnada,
apenas moderados por um limitado conjunto de medidas compensatórias dos
empreendedores.
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Estima-se que serão investidos cerca de US$ 387 milhões na infra-estrutura social o
que, em virtude do crescimento populacional, sequer permite uma atenuação do
estado de pobreza e desigualdades vigentes na região em 2000. Assim, a região chega
a 2020 inclusive com alguns dos indicadores sociais agravados, como a mortalidade
infantil cresce para 35,0 por mil, o analfabetismo eleva-se a 44,0%. Há uma leve
melhoria do abastecimento de água, que evolui de 48,0 para 52,0%, como também em
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relação ao atendimento de esgoto, que cresce de 40,0% para 44,0%.
índices estão muito abaixo das médias do País e do Estado.

Entretanto,

estes

Como, por outro lado, não são criados mecanismos efetivos e rigorosos de gestão
ambiental (apenas moderados instrumentos
e legislação), continua o processo de

,.-

degradação ambiental na região, amenizado apenas pela estagnação econômica e
baixa pressão demográfica. Em todo caso, a própria pobreza e escassez de recursos
inibem a difusão de novas tecnologias e estimulam o emprego de formas predatórias e
tradicionais na economia e cultura locais.

1

ANÁLISE
COMPARATIVA
DOS CENÁRIOS

,--

Em princípio, os quatros cenários da região de Altamira são prováveis e expressam o
desempenho regional no período e a realidade alcançada em 2020. Entretanto, as
condições de partida de cada um dos cenários tendem a desencadear mudanças na
realidade e redefinições no jogo de poder e nas condições políticas. Mudanças essas
que podem levar a inflexões e redefinições do futuro. Como,por outro lado, os atores
partem de bases de sustentação política diversa, ocorrem diferenças notáveis na
robustez e plausibilidade dos cenários ao longo de quase duas décadas.
O cenário com maior base politica é o Cenário A, decorrente de condições externas
favoráveis mas, principalmente, de um sólido acordo de interesses entre as forças
empresariais modemizadoras e os movimentos ambientalistas; ao mesmo tempo, as
mudanças que decorrem dos investimentos estruturadores com gestão ambiental e
inserção regional desencadeiam um ciclo virtuoso de crescimento com conservação
ambiental e com aumento da capacidade de investimentos públicos, que levam à
melhoria consistente da qualidade de vida da população regional.
O cenário B provoca o crescimento da economia, mas tende a provocar grandes
reações sociais e retro-alimentação negativa, decorrente principalmente da
degradação do meio ambiente, que pode criar novas tensões e fatores de
instabilidade capazes de ameaçar a continuidade das tendências ao longo do período.
Por outro lado, embora ele consolide um projeto político dominante com razoável base
de sustentação, reflete a hegemonia dos empresários contra a vontade e com a reação
dos ambientalistas e indigenistas.
O cenário C não tem uma grande base de apoio político e, além do mais, não gera
uma dinâmica capaz de melhorar as condições e a viabilidade econômica da região,
dificultando, portanto, o seu processo de implantação e continuidade.
Finalmente, o cenário D, na medida em que acentua os problemas sociais ambientais,
sobretudo depois de 2010, sem gerar um movimento de modernização e crescimento
da economia, tende a criar um circulo vicioso de estagnação econômica e pobreza,
difícil de sustentar no médio e longo prazo e sem qualquer base política de
sustentação.

r
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QUADRO 3 - SÍNTESE COMPARATIVA DOS CENÁRIOS - VARIÁVEIS QUALITATIVAS

CENÁRIOS
VARIÁVEIS

e

B

A

Liberalização integrada com
equilíbrio instável e médio
crescimento
Estabilidade com
crescimento alto e Estado
regulador
Implantação da CHE a
longo prazo e não
implantação da
pavimentação das duas BRs,
combinada com gestão
ambiental rigorosa e eficaz e
inserção regional ampla e
eficaz
Moderada diversificação com
emergência de atividades
vinculadas à biodiversidade

D
Liberalização fragmentada e
instável com estagnação

Integração e estabilidade
com regulação e alto
crescimento
Estabilidade com
crescimento alto e Estado
regulador
Implantação da CHE, da
BR-230 e da BR 163 a curto
prazo, combinada com
gestão ambiental rigorosa e
eficaz e inserção regional
ampla e eficaz

Liberalização integrada com
equilíbrio instável e médio
crescimento
Estabilidade com crescimento
alto e Estado liberal

Estrutura produtiva

Diversificada e verticalizada
com forte agroindústria e
turismo e complementação
das cadeias produtivas, e
criação de novos segmentos
(plantas medicinais e
cosméticos)

Moderadamente diversificada,
mas fortemente concentrada
no setor primário, com
limitado beneficiamento da
agropecuária

Integração com Amazônia/

Intensa

Lntensa

Limitada

Limitada

Integração intra-regional

Intensa e equilibrada

Pouco integrada e desigual

Pouco integrada

Desintegrada

Capacidade das instituições
públicas locais

Democracia eficiente com
foco social e regulação

Eficiente e eficaz com foco
econômico e no mercado

Democracia eficiente com
foco social e regulação

1 neficiente com baixa
capacidade de regulação

Qualidade de vida

Médio padrão de qualidade

Pobreza e baixos indicadores
com desigualdade

Pobreza

Pobreza e baixos indicadores

Qualidade do meio ambiente

Conservação e recuperação
de áreas degradadas

Média degradação ambiental

Conservação ambiental

Moderada degradação
ambiental

CondicionantesmuDdiais

Condicionantesnacionais

Condicionantes diretos

Implantação da CHE e da BR230 a curto prazo, e da BR163 a médio prazo, combinada
com gestão ambiental parcial e
incompleta e inserção
regional compensatória e
limitada

Instabilidade com crescimento
baixo e Estado desorganizado
Implantação da CHE a longo
prazo e Dilo implantação da
pavimentação das duas BRs,
combinada com gestão
ambiental parcial e incompleta
e inserção regional
compensatória e limitada
:Ba.ixa diversificação e
ntemente concentrada na
tividade primária
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4. O CENÁRIO DE REFERÊNCIA

O cenano de referência a ser adotado para conceber o Plano de Desenvolvimento
Sustentável do CHEé o Cenário A, apresentado de forma resumida em seção anterior.
Nesta seção apresentamos este cenário em maiores detalhes
FILOSOFIA
A região polarizada pelo futuro CHE Belo Monte e Sistema de Transmissão TramoOeste se apresenta como um espaço econômico dinâmico e articulado com base
produtiva diversificada, integrado ao tenitório amazônico e brasileiro, com média
qualidadede vida e conservação dos recursos naturais e ambientais.

CENADE PARfIDA-2001
Neste início de século, a região de Altamira viveum período de estagnação econômica
decorrente dos estrangulamentos nas vias de comunicação com o resto da
Amazônia e do Brasil, com uma base produtiva fortemente concentrada em bens
primários, principalmente da pecuária. Além disso, apresenta altos níveis de
pobreza e deterioração do meio ambiente, devido às formas tradicionais e
rudimentares de exploração dos recursos naturais. A região ainda conta com amplos
espaços com baixa densidade demográfica e áreas de floresta preservadas,
especialmente no sul do município de Altamira, onde vivem alguns grupos indígenas.
O desempenho econômico produz um PIB de US$ 224 milhões que, confrontado com
uma população de cerca de 248 mil habitantes, resulta numa renda per capita de
apenas US$ 903, bastante inferior à média do Estado, US$ 1970. No campo social, a
região apresenta uma situação muito precária refletida principalmente nos
indicadores de mortalidade infantil (32,5 por mil), analfabetismo (40,0%),escolaridade
média (3,5 anos) e saneamento básico (48,0% para água e 40,0% esgoto) .

,CENA1 -2002 A 2005
Nos primeiros quatro anos, a realidade regional começa a apresentar sinais de
mudanças importantes na economia, pela implementação, desde o início, do CHE
Belo Monte e da pavimentação das BR's 230 e 163. Esses investimentos melhoram
muito a competitividade, devido à ampliação da oferta e ao barateamento do fluxo de
produtos e serviços, e promovem a integração econômica regional. Dessa forma,
estimulam um intenso movimento populacional -migração ao longo das rodovias e
na direção das obras do CHE- tendendo a ampliar as pressões antrópicas sobre os
ecossistemas, principalmente em tomo das novas estradas pavimentadas. Entretanto,
como estes projetos se viabilizam apenas no marco de uma negociação política que
implica num grande esforço de gestão ambiental, ainda que implementado de forma
limitada nos primeiros anos, é minimizada, desde o início, a degradação ambiental.
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As obras de implantação da CHE tendem a aumentar rapidamente a demanda por
serviços sociais, dificil de acompanhar pelas instituições públicas locais, tendendo a
agravar a qualidade de vida da população.
Entretanto, como o projeto incorpora,
desde o início, mecanismos de inserção regional, hã uma compensação que assegura
uma leve melhora das condições da sociedade. Em todo caso, não chegam a registrarse alterações relevantes, mesmo porque se trata de um intervalo de tempo muito curto
para que as iniciativas e políticas gerem impactos e resultados significativos. Assim, a

pobrezae os baixos indicadores sociais continuam predominando na região, embora
com tendência declinante (mortalidade infantil reduz-se para 28 por mil, o
analfabetismo cai para 32% e o PIB per capita eleva-se para U$ 1330)e a degradação
ambiental apresenta ainda um leve agravamento, na medida em que se combinam
migrações maciças com instrumentos ainda incipientes de gestão ambiental. De todo
modo estão previstos, até o final desta cena, investimentos da ordem de U$ 6.790
milhões em projetos estruturadores (rodovias,usinas, portos e aeroportos ) e cerca de
U$470 milhões em infra-estrutura social e urbana. Estima-se também que, atraídos
pelas oportunidades de negócios geradas, investidores privados com recursos próprios
e/ ou financiados pelas agências de desenvolvimento aportarão cerca de US$ 380
milhões.
Começam, neste período, a montagem do sistema, amplo e eficaz, de regulação
ambiental e os primeiros resultados da orientação do projeto de inserção regional do
CHE Belo Monte em implantação. Esses movimentos, contudo, só demonstrarão
mudanças de peso nas condições de vida da população e no meio ambiente um pouco
mais tarde, quando amadurecem os seus impactos.

CENA2-2006

A 2010

Depois de quatro anos de maturação dos efeitos da pavimentação das BR's 230 e 163
e das obras de construção do CHE Belo Monte, a economia deve começar um
processo de modernização e diversificação, estimulada pelas políticas e projetos
governamentais, incluindo a presença dos municípios que iniciam a melhoria da sua
capacidade de investimento e gestão. Os projetos estruturadores intensificam a
integração territorial com áreas dinâmicas do Sul e Centro-Oeste, o que estimula o
crescimento da economia regional e o movimento migratório em busca de trabalho e
oportunidades de negócios. No rastro dos grandes projetos, a região passa a receber
investimentos adicionais, inclusive para complementação da infra-estrutura, dotando
o território de uma rede multimodal de transporte e sistema portuário moderno e
competitivo, com vistas ao escoamento da produção de toda região e do norte do Mato
Grosso. Dentre estes investimentos, cabe destacar as eclusas de Tucuruí e Tapajós e
o Terminal Graneleiro do Porto de Santarém.

,,--

Por outro lado, no segundo qüinqüênio da década, já estará consolidado e fortalecido o
sistema de gestão ambiental, contando com instrumentos competentes e rigorosos
de acompanhamento, fiscalização e de indução de inovações tecnológicas que
permitam o manejo sustentável. Da mesma forma, os instrumentos de inserção
regional da hidrelétrica passam a gerar resultados concretos nas áreas social e
espacial, após alguns anos de maturação e aprendizado na cena anterior.
Assim, a região chega a 2010 com uma economia dinâmica, com PIB da ordem de
U$ S59, 7 milhões, relativamente verticalizada e com processo de diversificação
iniciado, decorrente da expansão do turismo, do ecoturismo e beneficiamento dos
produtos primários. A região amplia a sua articulação com a economia da
Amazônia e do Brasil e descentraliza o movimento da economia e da população
no território, reduzindo a desigual distribuição da riqueza regional. A combinação de
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crescimento econômico com investimentos públicos na área social, (da ordem de U$
470 milhões nesta cena), estimulados pela inserção regional do CHE, leva a uma
crescente melhoria da qualidade de vida da população, expressa nos principais
indicadores sociais, principalmente na ampliação do abastecimento de água (cresce de
38% para 56%), da rede de esgoto (de 33% para 53%), do atendimento a saúde (a
mortalidade infantil cai para 27 por mil} e da educação (o analfabetismo cai para
25,0%). A mudança no modo de produção e organização da economia, incluindo a
difusão de novas tecnologias, permite a redução drástica dos impactos ambientais, ao
mesmo tempo em que se implementam projetos de recuperação de área degradadas,
melhorando a conservação ambiental.

CENA3 - 2011 A 2020
Na segunda década do século a região dá continuidade a um processo consistente de
dinamização e diversificação da economia com investimentos sociais e regulação
ambiental, vivendo um ciclo de crescimento com qualidade de vida e conservação
dos recursos naturais e ambientais. Os efeitos irradiadores dos investimentos
estimulam, por uma década, a atração de capitais para aproveitar as potencialidades
econômicas locais, ao mesmo tempo em que se consolidam os instrumentos e
mecanismos de regulação ambiental e a capacidade de investimento público, incluindo
o fortalecimento dos municípios.

r

Como resultado desta maturação por mais dez anos, os processos de mudança
econômica, social e institucionais promovem o desenvolvimento sustentável da região.
Em 2020, a região será um espaço dinâmico com uma economia diversificada e
integrada na região e no resto do país, além de apresentar uma forte articulação
intra-regional.
Ao final do período terão sido realizados investimentos
estruturadores, em acréscimo aos anteriores, da ordem de U$ 220 milhões,
promovendo uma elevação PIB regional para algo em torno de US$ 1397 milhões, um
pouco superior ao PIB do Estado do Acre, em 2000. A qualidade de vida melhora
sensivelmente, como atestam os vários indicadores sociais. A mortalidade infantil cai
para 20,0 por mil, enquanto que o analfabetismo é reduzido a 14,0%. Melhoram
também os indicadores relativos ao abastecimento d'ãgua, que sobe para 76,0%, e de
ligações à rede de esgoto, atingindo 69,0%. Estes resultados são alcançados por conta
da realização de investimentos maciços, somente nesta década, da ordem de U$ 1.180
milhões em infra-estrutura social urbana.
Ainda como resultado do forte dinamismo econômico que caracteriza este cenário, a
demanda de energia elétrica cresce fortemente passando de 8,3 MWmédios em 2000,
para 60,0 MWmédios, em 2020, o que representa um crescimento de 622,03% no
período.
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OPORTUNIDADES
E AMEAÇAS
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Para concluir esta análise do cenário de referência, listaremos a seguir as principais
oportunidades e ameaças pertinentes à região. A maioria delas mencionadas ao longo
do documento.

r

OPORTUNIDADES

r-

i

1. Interesse mundial pela região Amazônica.

r

2. Demanda por serviços ambientais.
3. Valorizaçãode produtos naturais.
4. Desenvolvimento de tecnologias de manejo sustentável.

r

5. Demanda de turismo da natureza.

,...

6. Iminência de investimentos públicos e privados estruturadores.

1

7. Localizaçãoem eixo estratégico estadual de desenvolvimento.
8. Retomada lenta do crescimento nacional.

r

9. Demanda nacional por energia elétrica.
10. Aumento da integração regional.
11. Malha de rodovias e hidrovias em consolidação.
12. Redução da corrupção.

r

13. Proximidade de mercados consumidores internacionais.
AMEAÇAS

,--.

1. Continuidade da degradação ambiental.
2. Fluxo de contaminação animal e vegetal.
3. Ações de biopirataria.
4. Propagação dos transgênicos.
5. Concorrência de outras regiões por investimentos.
6. Concorrência externa no ecoturismo.

r·

7. Não cumprimento de planos pelos empreendedores públicos.

r

8. Indefinição sobre a eclusa.

r

r
1

,--

1

,--.
1
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5. A VISÃO DE FUTURO DA REGIÃO

A expectativa em relação ao futuro da região de Belo Monte está alicerçada na
perspectiva de aproveitamento das oportunidades de negócios que surgirão na esteira
da realização de grandes investimentos
públicos e privados, em infraestrutura
econômica e social. Esses empreendimentos
estarão em conformidade com as
estratégias delineadas no Plano de Desenvolvimento Sustentável.
Este processo, fará surgir um espaço econômico dinámico e internamente articulado
com base produtiva diversificada, rico em oportunidades
de emprego e negócios,
competitivamente
integrado às dinâmicas regional, nacional e internacional, com
superação dos grandes estrangulamentos
sociais como desemprego, mortalidade
infantil e analfabetismo, ampliação da escolaridade média e conservação dos recursos
naturais e ambientais.
O desenho geral e as caracteristicas
predominantes
sociedade local estão descritas a seguir .

desse

futuro

almejado

pela

..-.
CONTORNOSDO FUTURODESEJADO

A implementação de grandes projetos em infra-estrutura, combinada com um rigoroso
sistema de gestão ambiental e uma ampla estratégia de inserção sinérgica dos
projetos, provocam uma substancial
e acelerada reestruturação
do modelo de
desenvolvimento regional. Estes projetos estruturadores
serão executados a curto
prazo e provocarão, desde já, importante impacto econômico na região.
Ao longo dos primeiros cinco anos, é iniciada a construção do Complexo Hidroelétrico
Belo Monte, com investimentos estimados da ordem R$ 11,0 bilhões (refere-se ao
conjunto usina + sistema de transmissão associado no estado do Pará ) ao mesmo
tempo em que as BR's 230 (Transamazônica)
e 163 (Cuiabá-Santarém),
são
pavimentadas, movimentando recursos de cerca de R$ 1,4 bilhões. Inicia-se o efeito
em cascata de dinamização econômica e de imigração populacional para a região,
atraídos pelas oportunidades
de trabalho e de negócios gerados a partir desses
investimentos.
Estima-se que cerca de 150 mil pessoas sejam atraídas não só pelas oportunidades
econômicas geradas como também pela melhoria na infraestrutura social da maioria
dos núcleos urbanos da área de influência. Destaca-se a cidade de Altamira que
deverá se tomar o grande pólo irradiador de dinamismo para toda a região. Neste
cenário serão canalizados para a região investimentos totais aproximados de R$ 13,6
bilhões relativos às grandes obras de infraestrutura, particularmente denominados de
investimentos
estruturadores,
e pouco mais de R$ 2,2 bilhões relativos aos
investimentos em infraestrutura social e urbana. Estes valores projetam uma média,
para os primeiros 10 anos, de cerca de R$ 1,36 bilhões anuais em infraestrutura
econômica e cerca de R$ 220 milhões anuais em investimentos sociais.

.-

Como resultado desses investimentos, a região registra alta taxa de crescimento da
economia, projetando para 2020 um PIB aproximado de US$ 1.397 milhões, o que
equivale a R$ 2,93 bilhões a preços de hoje, fruto da manutenção de um crescimento
econômico continuado a uma taxa média anual de 9,6% por quase duas décadas
(contra uma média de 8,6% aa nos últimos 30 anos). A população também cresce a
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fortes taxas alcançando o patamar de 582 mil habitantes, resultando numa renda per
capita de cerca de R$ 5.042,00, muito superior à do ano 2000 (R$ 1893,00),contudo

ainda bastante inferior à média do Estado (em torno de R$ 11.850,00) e muito longe
da relativa ao Brasil (R$ 22.298,00), previstas para 2020.
A base econômica regional apresenta importante diversificação produtiva, com a
emergência do turismo e do ecoturismo em quase todas as suas modalidades
(aventura, pesca esportiva, pesquisa e estudos, cultural, recreação, entre outros),
crescimento das atividades agroindustriais resultantes da verticalização da produção
primária, com destaque para o adensamento das cadeias da madeira, das frutas e das
plantas medicinais e cosméticos, além da melhoria e ampliação dos serviços
tradicionais relativos à saúde, educação e segurança. Por outro lado, o processo de
urbanização se intensifica sob a liderança de Altamira, estimulando o crescimento de
um setor de serviços modernos ligados à informática, pesquisa, marketing,
consultoria, conveniências e comodidades ao cidadão urbano, assistência técnica
especializada, entre outros.
O setor agropecuário, tradicional foco de dinamismo econômico da região, é palco de
forte atualização tecnológica que leva a uma recuperação dos índices de produtividade
o que possibilita ao setor alcançar os mercados externos de forma competitiva. Na
esteira desses ganhos de competitividade abre-se espaço para a instalação de
agroindústrias inaugurando um processo promissor de verticalização e adensamento
das cadeias produtiva, sobretudo em relação à carne, couro, leite, frutas e grãos.
A região se integra fortemente no espaço econômicoda Amazôniae com o resto do país
(e moderadamente com a economia internacional), apoiada nos projetos de
asfaltamento das duas grandes rodovias federais, ao mesmo tempo que alcança
razoável grau de articulação econômica e populacional interna. As condições
favoráveis da economia nacional e o dinamismo da economia local levam à uma
melhoria significativa da capacidade de investimento das instituições públicas
municipais, em vista da conjugação de sensível melhoria no sistema de arrecadação
com significativaampliação das receitas.
Considerando a tendência de redução dos espaços de corrupção (especialmente com a
Lei de Responsabilidade Fiscal) e a ampliação da democracia local, expressa por uma
maior participação da sociedade na gestão e controle dos recursos e projetos sociais,
tendem a se ampliar as iniciativas e projetos sociais nas áreas de educação, saúde e
saneamento. Como resultado, o dinamismo e modernização econômica têm, como
contrapartida, uma melhoria das condições de vida da população, que se reflete nos
indicadores sociais: redução geral dos índices de pobreza, aumento significativodo
nível de escolaridade, queda do analfabetismo, drástica redução da mortalidade
infantil e diminuição das endemias e incidência das doenças tropicais, conforme
mostrado no Quadro 2.3.1.1 de indicadores socioeconômicos a seguir.
A visão do futuro é a imagem que a região definiu para ser alcançada a partir da
implementação das ações de desenvolvimento contempladas neste
Plano de
Desenvolvimento Sustentável, constituindo, portanto, o que se pretende conquistar
com a implementação dos programas e projetos relacionados mais adiante.
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6. OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DO PARÁ

Segundo a Proposta de Investimentos para a Inserção Regional sustentável do CHE
Belo Monte (Secretaria de Estado Especial de Produção, Belém, abril de 2001) a
construção do ComplexoHidroelétrico Belo Monte pode ser uma grande oportunidade
para a região, caso a implantação do empreendimento se dê de forma correta, ou seja,
internalizando seus beneficias.
A inserção regional do CHE Belo Monte deveria ter presente o objetivo estratégico do
governo do Estado para a região do Xingu e Transamazônia, que é o de promover o
crescimento da renda e a redução da desigualdade social.
Objetivo que tem como pressuposto a eficiência econômica, a equidade social e a
sustentabilidade ambiental.
Porém, a inserção regional do empreendimento deveria ter presente as macro políticas
perseguidas pelo governo do Estado que são:
• Consolidar a fronteira aberta;
• Expandir e diversificar a base econômica;
• Reformar o Estado;
• Estimular a geração de emprego e renda
Acrescentando-se, na dimensão econômica:
•

O adensamento das cadeias produtivas;

•

O desenvolvimento das agroindústrias, e

•

A promoção do turismo tradicional e de natureza.

Em relação ao turismo, aliás, o governo estadual tem um plano estratégico, no qual
contempla-se a região do Xingu como uma das áreas prioritárias, em particular o
turismo de interesse especial, com poder de atração de turistas estrangeiros especiais.
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7. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS DA REGIÃO
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O Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região de Influência do CHE Belo Monte
tem como grande utopia promover um amplo processo de mudança e de reorganização
da economia e da sociedade regional. Combinando, em conformidade com os
princípios estratégicos estabelecidos, elevação da qualidade de vida da população
com crescimento econômico e conservação ambiental. Este desafio se materializarâ
com a consecução de cinco MACROOBJETNOS REGIONAIS estabelecidos pelos atores
sociais locais, durante as oficinas de construção do plano.
• Desenvolvimento

Econômico Sustentável;

• Combate à Pobreza e à Exclusão Social;

r
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• Aumento da Competitividade,
Produtiva;
• Melhoria da Qualidade
Regional;

da Verticalização

de Vida de todos

e da Diversificação da Base

os Membros

da Comunidade

• Valorização e Expansão do Capital Social.
Por outro lado, consistente
com os princípios norteadores
do plano,
explicitados mais à frente, e com os macro objetivos acima definidos é necessârio
estabelecer um conjunto de objetivos específicos de modo a dar uma maior visibilidade
e materialidade às mudanças esperadas na realidade socioeconômica microrregional
no horizonte dos próximos vinte anos. Estes objetivos estão apresentados a seguir,
sem contudo esgotar as possibilidades.
• Aumento da renda e da ocupação produtiva
da população
levando a uma redução da pobreza e das desigualdades sociais;

regional,

'
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• Elevação
dos níveis
de escolaridade
da população
e redução
analfabetismo
combinados com o aumento da capacitação profissional
população regional;

do
da

• Melhoria da saúde pública, com ampliação do atendimento e dos serviços,
levando a uma redução
da mortalidade
infantil
e um aumento
da
expectativa de vida da população;

r

• Ampliação da rede de saneamento
básico, abastecimento de âgua e esgoto
e coleta e tratamento do lixo, com melhoria geral das condições sanitárias da
população.;
• Dinamização da economia regional com aumento do Produto Interno Bruto
e da participação no produto estadual;
• Aumento da articulação
da economia intrarregional e da consolidação da
integração da economia regional aos mercados e às economias estadual e
nacional, com o aumento da competitividade da economia regional;
• Diversificação da estrutura produtiva regional, com o surgimento de novos
segmentos econômicos dinâmicos, especialmente o turismo;
• Integração e adensamento
das principais cadeias produtivas
com ampliação da agregação de valor dos produtos regionais;

da região,

,1
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• Preservação do meio ambiente com redução do desmatamento das
florestas e recuperação dos ambientes degradados da região;
• Ampliação da capacidade e do grau de organização d.a sociedade local de
modo a estabelecer as condições necessárias a uma ampla mobilização da
vontade política para sustentação e viabilização do plano;
• Alcançar um elewdo nivel de percepção coletiva sobre a importância da
preservação ambiental de modo a se atingir o desenvolvimento
socioeconômicosem prejuízos ao meio ambiente.
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8. INDICADORES E METAS DE RESULTADOS

Os objetivos gerais e específicos apresentados antecipam, numa formulação qualitativa, a
situação a ser alcançada no horizonte do plano (2020) mediante a transformação da atual
realidade socioeconômica da região por meio da implementação das ações de desenvolvimento
organizadas em termos de programas e projetos estratégicos. Entretanto, estes resultados
requerem uma tradução em termos de indicadores e metas tisicas e financeiras que
expressem, de forma concreta e operacional, o ritmo e a intensidade das transformações
alcançadas durante o percurso, permitindo aos gestores do processo em particular, e aos
atores sociais em geral, a realização de avaliações periódicas quanto ao grau de sucesso e
efetividade alcançados na implementação do plano. Assim, no quadro 2.3.1.II, ao final do
capítulo, estão apresentadas as metas a serem perseguidas no horizonte do plano, partindo
do quadro atual, com vistas à produção de mudanças efetivas no processo de
desenvolvimento da região.

r

Por fim, vale acrescentar que as metas
2.3.1.III, respectivamente): a primeira
alcançar nos principais indicadores da
volume de investimentos que o plano
gerar os resultados finais esperados.

estão apresentadas em duas formas (quadros 2.3.l.II e
mostra os resultados fisicos finais que se pretende
realidade regional; e a segunda forma procura definir o
necessita mobilizar e atrair para a região, de modo a

BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

Considerando as inércias estruturais que marcam a realidade socioeconômica da região, a
evolução dos principais indicadores ao longo do horizonte do plano é relativamente lenta
tendo em vista que as ações, em termos de programas e projetos, geram efeitos de maturação
diferentes no tempo e no espaço. Porém os resultados são crescentes na medida em que se
distanciam do ponto de partida O quadro 2.3.1.1 a seguir apresenta os indicadores e
respectivas metas de evolução das principais variáveis sociais e econômicas, considerando
três intervalos de tempo: curto prazo (2002 a 2005), médio prazo (2006 a 2010) e longo prazo
(2011 a 2020).
De acordo com as transformações antecipadas no cenário de referência e na visão de futuro,
materializadas em termos de metas de resultados, o plano deve promover uma forte
dinamização da economia de modo a gerar um crescimento médio do PIB regional de 9,6% aa,
elevando o produto da região para US$ 354 milhões, em 2005, US$ 560 milhões, em 2010,
chegando a quase US$ 1,4 bilhões de dólares, em 2020. Desta forma, a economia regional
deve também elevar sua participação no PIB do Estado do Pará, dos atuais 1,5 % , para 2,5%,
em 2020.
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Considerando que a população da região cresça fortemente a uma taxa média anual de cerca
de 4,5% (contra 1,1% aa para o Brasil), atingindo, em 2020, um volume de cerca de 582 mil
habitantes, o plano antecipa metas de renda per capita de US$ 1.100, em 2005, US$ 1.300,
em 2010, e mais de US$ 2.500, em 2020, denotando um crescimento médio anual de cerca
de 5,3% , portanto superior ao crescimento da riqueza interna
Na área social o plano projeta como meta central para 2020, a elevação do nível de
escolaridade para 7, 1 anos de estudo por habitante, mais que dobrando o indicador atual de
cerca de 3,5 anos, passando por 5,3 anos, em 2010. No que se refere ao analfabetismo as
metas são ainda mais ambiciosas pois espera-se alcançar a sua erradicação, passando-se dos
atuais 40,00/o para um contingente residual de analfabetos de apenas 1 % . Este avanço
representa, dentre outras providências, alfabetizar aproximadamente 358 mil pessoas;
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reciclar e qualificar cerca de 95 mil trabalhadores; e, levar a capacitação tecnológica e
gerencial a cerca de 32 mil empresários, gestores e servidores públicos, entre 2002 e 2020.
Para que tudo isto aconteça deverão ser construídos cerca de 380 mil m2 em termos de
infraestrutura fisica destinada à educação.
No tocante ao saneamento básico, um dos principais problemas estruturais da região e
inibidor do desenvolvimento, o plano prevê um significativo aumento da cobertura à
população da região, ampliando continuadamente os domicílios atendidos com serviços
adequados de água, esgoto e lixo. Em relação ao abastecimento de água, espera-se que as
ligações evoluam de 18,00/o (estimativa para 2(X)()) para 76,00/o, em 2020, passando por
56,00/o,em 2010, o que equivale a levar água a 72 mil novos domicílios. Ao mesmo tempo, a
rede de esgoto deverá alcançar 69,00/o dos domicílios, o que significa incorporar à rede de
esgoto 78 mil novas residências, em 2020, depois de passar por 53,00/o,em 2010, e 33,0 em
2005; o percentual de domicílios com coleta de lixo tambêm se eleva permanentemente no
periodo, subindo dos atuais 5,00/o para 69,00/o,em 2020.

TABELA 2.3.1.1-INDICADORES

SOCIOECONÓMICOS DO PDSBM

SITUAÇÃO EM
2000

CURTO PRAZO 2005

MÉDIO PRAZO
2010

WNGOPRAZO
2020

Produto Interno Bruto US Milhões

224

354

560

l.397

Crescimento do PIB% (média anual do período)

9,6

9,6

9,6

9,6

Participação no PIB do Pará %

1,5

2,4

2,5

2,7

População

248

329

420

582

PIB per capita U~

903

1.074

1.330

2.499

Nível de escolaridade (anos médio de estudos)

3,5

4,4

5,3

7,1

Taxa de analfabetismo(% da pop. Adulta)

40,0

32,0

17,0

1,0

Abastecimento de :\gua (% de domicílios)

18,0•

38,0

62,0

76,0

Rede de esgoto (% de domicílios)

5,0•

33,0

53,0

69,0

Coleta de lixo (% de domicílios)

5,0•

33,0

53,0

69,0

1,6

l,7

2,2

3,2

Esperança de vida ao nascer (anos)

59,0

62,0

64,0

65,0

Mortalidade infantil (em mil uascidos vivos)

32,5

28,0

27,0

20,0

lNDICADORES

Leitos por mil habitantes

(*) Estimativa para 2000 a partir de dados estatísticos

relativamente

desatualizados

O sistema de saúde recebe uma atenção proporcional
às suas necessidades
apresentando no final do petiodo uma melhora significativa no tocante ao número de
leitos por habitante. De fato, dos atuais 1,6 leitos para cada mil habitantes, a região
dobra o indicador, chegando a 3,2 leitos para cada mil habitantes, em 2020, depois de
alcançar 2,2 leitos por mil habitantes
em 2010. Como conseqüência
do efeito
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combinado das metas econômicas e sociais anteriores, pode-se esperar um aumento
da esperança de vida ao nascer para cerca de 65,0 em 2020; e a redução da
mortalidade infantil dos atuais 33,0 mortes em mil nascidos vivos, para 20,0, em
2020. Estes indicadores representam,
de forma concreta, a fantástica inclusão de
mais de 425 mil pessoas ao sistema público de assistência à saúde. Ademais, serão
incorporados, como resultado desse esforço, quase 1500 novos leitos hospitalares e
mais de uma centena de postos de saúde.
Do mesmo modo, com vistas a conigir o dramático quadro de déficit habitacional na região, o
plano estima que cerca de 89 mil novas habitações serão construídas em atendimento aos
anseios de aproximadamente 400 mil pessoas. Em seqüência, 62 mil residências urbanas e
28 mil rurais passarão a contar com os serviços de energia elétrica, atê o ano 2020.
Estas são algumas das metas tisicas a serem alcançadas dentro
transformação radical da atual realidade socioeconômica da região.

do esforço de

TABELA 2.3.1.IJ - METAS FÍSICAS DO PDSBM

META200S

META2010

META201S

META2020

TOTAL

Infraestrutura Física Para Educação- em m2

85.962

100.618

90.304

102.214

379.098

Alfabetização - n" pessoas alfabetizadas

81.586

112.379

115.382

124.503

433.850

Bolsa Escola - u" de bolsas distribuídas

37.293

47.594

56.188

65.877

206.952

Treinamento e Reeíclagem Profissional

13595

20190

26815

34496

95096

Capacitação Tecnológica e Gerencial de Empresários,
Gestores E Servidores Públicos

4.635

6.042

7.376

8.378

26.431

Ligações De Água - nº de domicílios

9.516

12.978

15.846

19.986

58.326

Ligações à Rede de Esgoto - nº de domicílios

8.959

14.353

12.040

11.825

47.177

Coleta De Lixo - nº novos Domicílios

8.959

14.353

12.040

11.825

47.177

Atenção Básica À Saúde
em nº de habitantes

99.433

117.715

106.619

101.306

425.073

163,0

365,1

414,7

523,0

1.466

12

20

57

95

186

Novas Habitações - oº de Habitações

7.512

6.323

5.679

3.813

23.327

Novas Ligações Urbanas De EE - nº de domicílios

7.925

11.176

12.540

15289

46.930

Novas Ligações Rurais De EE - oº de domicílios

3.091

4.161

4.797

6.178

18227

Urbanização (Drenagem+ Asfalto) - nº de lotes novos
urba.oizados

8.939

11.649

11.747

13.121

45.456

Fomento à Agricultura Familiar
- n" de famílias.ano

12.887

15.499

17.848

20.206

66.440

INDICADORES

Novos Leitos em nº de leitos
Infraestrutura em Saúde em oº de novos
postos de saúde
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Para alcançar as metas tisicas de resultados apresentadas no item anterior, o plano
deve partir de algumas metas de mobilização e atração de investimentos necessários à
promoção das mudanças almejadas ao longo do tempo. Entretanto, há que se
considerar, à parte, os investimentos extra-plano destinados à construção do CHE
Belo Monte, ao asfaltamento da Transamazônica e da Cuiabá - Santarém, dentre
outros, que já contam com recursos alocados no orçamento federal ou são
considerados nos programas estratégicos prioritários do Avança Brasil. Estes
investimentos, dados os seus indiscutíveis impactos e volume de recursos requeridos,
foram nomeados de Investimentos Estruturadores para efeito de diferenciação
daqueles outros previstos no plano de desenvolvimento e nomeados segundo a sua
destinação e alcance. Assim, no quadro 2.3.1.III a seguir, há dois grandes blocos de
investimentos, um contabilizando o conjunto de investimentos estruturadores
mencionados acima, e outro para os demais investimentos em infraestrutura
socioeconômica urbana e rural resultantes da implementação de dezenas de
programas e projetos previstos no PDSBM.
Conformemostra o quadro a seguir, os investimentos estão organizados em grandes
rubricas, a saber : INVESTIMENTOS
ESTRUTURADORES,
focalizando as grandes
obras como o CHE, as eclusas, portos,etc; INFRAESTRUTURA
ECONÔMICA,
focalizando as estradas secundárias e vicinais, energia e comunicações;
INFRAESTRUTURA
SOCIAL,com ênfase na educação, saúde, saneamento, habitação,
entre outros; INVESTIMENTOS
DE APOIO DIRETO À PRODUÇÃO,como o
financiamento à Agricultura Familiar, o Banco de Crédito e Financiamento aos
pequenos e médios produtores, etc, e, finalmente, os INVESTIMENTOS
PRIVADOS
NA
PRODUÇÃO,
com focona agroindústria, cadeias produtivas e serviços.
Assim, observa-se que considerando o grande volume de investimentos na construção
do ComplexoHidroelétrico ( e a parte do sistema de transmissão associado no estado
do Pará ) e demais investimentos estruturadores ( asfaltamento das BR's, portos e
aeroportos, entre outras) os primeiros 10 anos concentram uma elevada massa de
recursos a serem aplicados na região, estimada em R$15,9 bilhões de reais, dos quais
R$ 11,2 bilhões apenas no ComplexoHidroelétrico (geração+ transmissão). Mesmo
desconsiderando as obras do CHE, a meta para o período 2002-2010 é a mais alta
porque nestes primeiros anos também se concentram, além dos demais investimentos
estruturadores - eclusas, asfaltamento de rodovias, portos e aeroportos - ,
significativosinvestimentos em infraestrutura econômica e social, mobilizando um
total estimado de R$ 4,6 bilhões de reais, projetando valores médios anuais de R$ 460
milhões. Para o período seguinte, continuam os investimentos em infra-estrutura para
melhoria e ampliação das condições de saúde, educação, habitação, saneamento,
entre outros, do lado social, e da eletrificação urbana e rural, estradas secundárias e
vicínais, energia e comunicações, pelo lado econômico, mobilizando recursos anuais
da ordem de R$ 160 milhões.
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TABELA 2.3.1.111-

NECESSIDADES

DE RECURSOS PARA O PDSBM (EM MILHÕES DER$}

NECESSIDADES DE RECURSOS PARA O PDSBM
2002 a 2005

INDICADORES

(EM MfLHÕES DER$)

2006 a 2010

2016 a 2020

2011 a 2015

TOTAL

A- INFRA-ESTRUTURASOCIAL E URBANA
642,18

ATIVIDADE DE ENSINO

157,70

164,64

155,63

164,21

INSTALAÇÕES FÍSICAS

38,10

42,66

40,51

45,99

PROMOÇÃO DA SAÚDE

40,48

79,44

88,99

109,76

4,9

7,9

12,J

25,1

SANEAMENTO BÁSICO

14,53

22,53

17,81

22,18

77,05

URBANIZAÇÃO

40,22

52,42

52,86

59,04

204,54

100,79

79,54

96,92

115,47

392,72

79,34

89,82

93,00

108,35

370,51

EDUCAÇÃO
SAÚDE

POSTOS DE SAÚDE

HABITAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS

167,26
318,67
50,00

2.222,93

476,06

538,95

557,82

650,10

18,85

25,93

29,51

37,07

146,40

146,40

292,8

ESTRADAS VICINAIS

28,28

29,28

57,56

COMUNICAÇÕES

25,80

43,00

43,00

43,00

219,33

244,61

72,51

80,07

SUB-TOTAL (A)
B - INFRAESTRUTURAECONÔMICA
ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
ESTRADAS SECUNDÁRIAS

SUB -TOTAL (B)

111,36

154,8
616,52

C- RECURSOS DE RECURSOS DE APOIO DIRETO Á PRODUÇÃO
AGRICULTURA FAMILIAR
BANCO DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO A
MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS

27,84

33,48

38,55

43,64

143,51

32,0l

44,02

56,02

67,46

199,51

SUB~ TOTAL (C)

59,85

77,50

94,57

111,10

343,02

841,27

3.182,47

SUB - TOTAL (A+B+c)

755,24

-~

861,06

-

D- INVESTIMENTOS ESTRUTURADORES
CHE BELO MONTE (GERAÇÃO)

3.532,50

3.532,50

7.065,00

CHE BELO MONTE (TRANSMISSÃO)

2.101,25

2.101,25

4.202,25

BR230

443,75

443,75

887,5

BR163

288,66

288,66

577,32

AEROPORTO DE ALTAMIRA

45,70

45,70

91,40

TERMINAL GRÃOS DE SANTARÉM

17,14

17,14

34,28

360,00

360,00

720,00

6.789,00

6.789,00

ECLUSA
SUB - TOTAL (D)
E - INVESTIMENTOSPRlV ADOS
INVESTIMENTOS

1

TOTAL Dos INVESTIMENTOS (A+.•• +E)
(1) - estimado em 5% do total dos investimentos

377,21

--

7.921,45

382,50
8.032,56

13.578,00

-

36,25

42,06

761,15

883,33

838,02
17.598,49

(A+B+C+D+E).
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Os recursos a serem mobilizados merecem algumas considerações adicionais
importantes. Com efeito, o total dos investimentos em infraestrutura econômica e
social (R$ 3,1 bilhões), definidos em conformidade com as metas tisicas do plano,
representam um percentual de nada menos que 45,0% do custo estimado para o CHE
(R$ 7.065,00 milhões), e cerca de 27,0% considerando os custos da transmissão no
estado do Pará. Ambas as situações representam um percentual elevado. Mesmo
quando os demais investimentos estruturadores, como rodovias, portos, aeroportos,
etc, são incluídos na relação, o percentual permanece alto, em tomo de 23,0%,
superando em muito o parâmetro estabelecido na lei (1,0% do custo das obras) para
efeito de compensação e mitigação dos impactos do empreendimento.
Evidentemente que estes percentuais servem apenas como um parâmetro de
comparação na medida em que não há dúvidas de que os investimentos a serem
realizados na região deverão ser partilhados por diferentes agentes públicos e
instituições, comoBNDES,BASA,FNO,Ministérios, dentre outros, nas esferas federal,
estadual e municipal, principalmente na infra-estrutura econômica e parte da infraestrutura social. A EMPREENDEDOR desses investimentos é um parceiro importante,
mas não pode nem deve substituir os órgãos federais, estaduais e municipais
responsáveis pelo desenvolvimento regional.
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10. ANÁLISE ESTRATÉGICA

A Análise Estratégica corresponde ao momento mais importante de todo o processo de
planejamento estratégico porque dela resultam as escolhas das ações de
desenvolvimento a serem implementadas. A Análise Estratégica tem como principal
objetivo mapear e interpretar as interações (ver esquema a seguir) mais relevantes
entre os fatores externos - identificados como oportunidades e ameaças - para o
desenvolvimento da região e os fatores internos - identificados como potencialidades
(pontos fortes) e estrangulamentos (pontos fracos). Deste esforço de análise são
identificadas e escolhidas as ações que devem ser implementadas pelos diversos
atores sociais com vistas à consecução da Visão de Futuro ou Cenário desejável para
região.
Estas ações estão agrupadas em torno de linhas de ação, programas e projetos
estratégicos conforme mostrado mais adiante.
Entretanto, cabe ressaltar que tanto as oportunidades como as ameaças se encontram
fora da região, ou seja, fora do controle de seus atores. Ambas correspondem aos
fatores, situações ou condições que podem, ou não, contribuir ou prejudicar o
desenvolvimento futuro da região. Por outro lado, a capitalização de uma oportunidade
ou a neutralização de uma ameaça dependem exclusivamente das condições sócio econômicas internas da região, traduzidas por suas capacidades, potencialidades e
vantagens competitivas, de um lado, e por seus problemas e estrangulamentos, de
outro.
Portanto, oportunidades e ameaças não são, respectivamente, ganhos líquidos e
certos. Nem tão pouco, danos inevitáveis. Assim, identificar estes fatores, de forma
correta e em tempo hábil, é o primeiro grande passo nesse processo de busca do
futuro desejado. Trata-se de uma análise sistémica que visualiza os efeitos do
conjunto de interações entre os fatores internos e externos que condicionam a atuação
da região.

ESQUEMA
DE ANÁLISE
ESTRATÉGICA

AMEAÇAS e
RESTRIÇÕES

OPORTUNIDADES

POTENCIALIDADES
COMPraNCIAS e
VANTAGENS

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

PROBLEMAS e
ESTRANGULAMENTOS

Unhas de ação
programas e
projetos

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

Linhas de ação
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OPORfUNIDADES
E AMEAÇAS
IDENTIFICADAS
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Da análise do ambiente externo, que influencia o desenvolvimento da região, foram
detectados os possíveis impactos decorrentes dos processos de mudanças e
transformações mais plausíveis para um horizonte de planejamento nos campos
econômico, tecnológico, político e social. Estes impactos permitem leituras
diferenciadas em função das condições intrínsecas e dos interesses e estratégias
particulares de cada ator social. Para o caso da região objeto deste planejamento
estratégico foram identificadas as seguintes oportunidades e ameaças de contexto:
OPORfUNIDADES
1. Interesse mundial pela região Amazônica.
2. Demanda por serviços ambientais.
3. Valorizaçãode produtos naturais.
4. Desenvolvimento de tecnologias de manejo sustentável.
5. Demanda de turismo da natureza.
6. Iminência de investimentos públicos e privados estruturadores.

r-'
:

7. Localizaçãoem eixo estratégico estadual de desenvolvimento.
8. Retomada lenta do crescimento nacional.
9. Demanda nacional por energia elétrica.
1 O. Aumento da integração regional.
11. Malha de rodovias e hidrovias em consolidação.
12. Redução da corrupção.
13. Proximidade de mercados consumidores internacionais.

r

AMEAÇAS
1. Continuidade da degradação ambiental.
2. Fluxo de contaminação animal e vegetal.
3. Açõesde biopirataria.
4. Propagação dos transgênicos.
5. Concorrência de outras regiões por investimentos.
6. Concorrência externa no ecoturismo.
7. Não cumprimento de planos pelos empreendedores públicos.
8. Indefinição sobre a eclusa.
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POTENCIALIDADESE ESTRANGULAMENTOS

r

O passo seguinte à análise do ambiente externo consiste em voltar o olhar crítico para
o interior da região com vistas a identificação dos pontos de apoio, alavancagem do
processo de desenvolvimento e descoberta das fragilidades que poderiam dificultar a
concretização
dos resultados
desejados/esperados
caminhada
rumo ao futuro
desejado. Desta análise surgem dois tipos de forças antagônicas e de grande
importância para a definição das ações estratégicas de desenvolvimento. As forças
positivas e alavancadoras
do desenvolvimento
são em geral representadas
pelo
conjunto das potencialidades locais mais concretas, por suas vantagens comparativas
e seus atributos
diferenciadores,
entre outros.
As forças antagônicas
são
representadas pelo conjunto de problemas estruturais e carências mais profundas.

POTENCIALIDADES

r

r

1. A dinâmica base associativa rural.
2. A consolidação do quadro institucional.
3. A diversidade política.
4. Os cultivas agrícolas com rendimentos
e/ou do País.

médios superiores

aos do Estado

5. Os bolsões de terra de boa aptidão agropecuária.
6. As atratividades

para o turismo.

7. Localízação num dos três eixos principais de desenvolvimento

estadual.

8. As perspectivas de grandes investimentos (asfaltamento de estradas federais e
CHE Belo Monte).
9. O grande aumento da oferta de Energia Elétrica.

,-i

10. A abundância

de produtos extrativistas.

11. A consolidação da malha rodoviária
12. O empreendedorismo

emergente.

13. A aqüícultura.
14. O aproveitamento

científico e econômico da biodiversidade.

15. A riqueza de recursos hídricos.
16. A apicultura

e a silvicultura.

ESTRANGULAMENTOS

í

r
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1. Questão indígena não resolvida.
2. Presença da economia da contravenção.
3. Baixa capacidade do corpo funcional das Prefeituras.

,..--

4. Ausência de um plano estratégico compartilhado.

r-

5. Precariedade

do sistema de transporte

rodoviário e hidroviário.

r
r
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6. Dificuldades no acesso ao crédito.

r

r

7. Insuficiência de assistência técnica.
8. Forte desemprego sazonal e estrutural.
9. Baixa qualificação da força de trabalho.

r
r

11. Serviços precários de saúde, excessivamente concentrados em Altamira.

r

13. Sistema de comunicações precário.

,-

14. Aumento da violência urbana.

r

15. Frágil produção e difusão de CT&I.

r

1 7. Falta de eletrificação rural.

r

18. Renda per capita baixa.

!

í

10. Oferta insuficiente de vagas no ensino médio e profissional.
12. Insuficiência de saneamento básico.

16. Excessiva polarização em Altamira.

19. Ausência de verticalização da produção.
20. Pouca estrutura de armazenamento e comercialização.

r
r

23. Ausência de banco de dados regionais.

í

24. Falta de políticas específicas para a juventude.

r1

25. Déficit habitacional.

21. Ausência de políticas de recursos humanos.
22. Ocupação desordenada da terra.

r:
'

r
r

r
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r
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11. OS PRINCÍPIOS ESTRATÉGICOS

r

Os princípios que inspiram um Plano de Desenvolvimento são entendidos como
elementos norteadores do processo decisório e da implementação de ações, sobretudo
do setor público. Isso significa que as decisões e ações dos atores devem se inspirar
nestes princípios e ter sua hierarquia por eles estabelecida. São na realidade valores e
se traduzem em objetivos estratégicos na elaboração de planos.

,--

Este Plano de Desenvolvimento Sustentável para a região de Belo Monte é inspirado
por quatro princípios básicos, presentes, de forma um pouco distinta, no plano
estadual. São eles os princípios do crescimento econômico, sustentabilidade
ambiental, equidade social e democracia política.

,-:

!.SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

'

As atividades, em qualquer campo ou dimensão, devem ser suscetíveis da reprodução
contínua e benéfica para todos. Assim, a região deve adotar um modelo de exploração
econômica e práticas produtivas que aproveite racionalmente os recursos naturais,
conserve as qualidades da natureza, particularmente a sua biodiversidade, e permita a
sua renovação e maior valorização; e também, de forma semelhante, as atividades
sociais, culturais e outras devem obedecer ao mesmo princípio, permitindo sua
ampliação e renovação contínua.
2.EQUIDADE
SOCIAL
As atividades em geral, e em particular do setor público, devem ser inspiradas e
perseguir o objetivode combater a exclusão social e a desigualdade, para que ajustiça
social possa prevalecer na regi.ão.
3.DEMOCRACIA
POLÍTICA
As políticas públicas devem estar assentadas (construção e implementação) na
participação social e na ampliação da cidadania, garantindo e criando direitos para os
membros da comunidade e permitindo que todos alcancem a cidadania, ou seja,
tornem-se indivíduos cientes de seus direitos e obrigações.
4.CRESCIMENTO
ECONÔMICO

,-O aumento continuo da produção de riqueza, com acúmulo de bens, é uma
característica da sociedade moderna. Este fenômeno está relacionado ao processo de
inovação e transformação continua, mas também aos anseios de consumo que
caracterizam o homem ocidental moderno. Por isso mesmo, respeitando-se os
princípios anteriores, não se pode abdicar do princípio de crescimento na produção e
distribuição de riquezas.
Esses princípios refletem a visão de futuro que os atores regionais têm de sua própria
região e estão presentes em capítulo anterior: uma região sem degradação ambiental,
com competitividade, justiça social e participação viva de seus membros.

67

12. AS LINHAS ESTRATÉGICAS

DE AÇÃO

A análise estratégica realizada contou com a participação particular dos atores locais e técnicos
do governo estadual do Pará, reunidos em seminário específico. Após análise técnica resultaram
em cinco grandes linhas de ação que são:

r
1. PRODUÇÃO DE UM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL DE QUALlDADE,
PARA TODOS

,........

Não há desenvolvimento sem que haja pessoas qualificadas, criativas, competentes e
empreendedoras. Nas condições as mais adversas, uma população com estas características
pode superar os obstáculos. Mas, se não tiver o mínimo de qualificação as condições mais
favoráveis podem ser simplesmente perdidas. Trata-se de um trabalho de longo percurso, pois
não se trata apenas de escolarizar e formar tecnicamente a população, embora este aspecto seja
imprescindivel, mas também modificar a cultura, as idéias e a postura em face do
desenvolvimento, da transformação social e apropriação racional dos bens naturais.

i

,.-.

Esta linha estratégica de ação abarca um conjunto de quatro objetivos que se implementa e se
viabiliza por meio de três programas e quinze projetos :
•

melhorar a escolaridade média da população, que hoje é muito baixa, incluindo a
erradicação do analfabetismo;

• qualificar a mão de obra local, seja para o empreendimento do CHE Belo Monte,
intemalizando assim seus beneficios, seja para o emprego e a produção, e,
:finalmente, para a gestão pública, estatal e não estatal;
• incrementar a cultura empreendedora dos habitantes da regi.ão, para propiciar um
desenvolvimento mais dinâmico, e, finalmente,

r

• incentivar o desenvolvimento cultural, em particular propiciando aos jovens
condições de desenvolver suas habilidades e melhor se inserir no mercado e na
sociedade.

2. CONSTRUÇÃO E CONSOLlDACÃO DA COMPETITIVIDADE REGIONAL
r
Cinco programas e trinta e seis projetos conformam a presente linha estratégica de ação, que
resume o conjunto das atividades para propiciar o desenvolvimento econômico da regi.ão.
Porém, não as esgota; este depende também de outras iniciativas desenvolvidas nas demais
linhas de ação. Não há desenvolvimento sem qualificação da força de trabalho, sem gestão
pública eficiente e, na ótica da sustentabilidade, sem conservação ambiental. A competitividade
também não será possível sem a melhoria do nível educacional e da qualificação da mão de obra
regional. Aqui se concentram apenas aquelas ações que incidem diretamente sobre a
diversificação, a verticalização e o aumento da produtividade, propiciando uma maior
competitividade regional.
Esta linha de ação estratégica preocupa-se também em potencializar os impactos positivos da
construção do CHE Belo Monte, fortalecendo e consolidando a infra-estrutura econômica,
principalmente: transporte intermodal, eletrificação urbana, rural e meios de comunicação.

r

Um último componente importante compreende as atividades de CT&I, ou seja, de ciência,
tecnologia e inovação, em particular, a pesquisa e a disseminação de tecnologias focadas nas

68
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cadeias produtivas mais rentáveis, como meio indispensável para o aumento da competitividade
regional. O que demandará ações de articulação e assimilação dos processos de inovação
produtiva
Dessa forma seus objetivos são seis:
• Verticalizar a produção por meio do adensamento das cadeias produtivas locais;
• Diversificar a produção por meio da identificação e desenvolvimento de novas
potencialidades;
• Aumentar a produtividade por meio da assistência técnica e adoção de tecnologias
apropriadas;
• Aumentar a competitividade dos produtos locais ganhando mercado, aumentando a
renda e a qualidade de vida;
• Consolidar a infra-estrutura econômica (transporte multimodal, capacidade de
armazenamento, eletricidade e comunicação);
• Articular a infra-estrutura local de cr&I com a rede nacional e internacional em
busca da disseminação de novas tecnologias adaptadas às condições locais.

3. FORTALECIMENTODAS INSTITUIÇÕESPUBLICAS(ESTATAISE NÃO ESTATAIS)

O desenvolvimento regional não é apenas uma questão ou desafio do setor público, mas de toda
a sociedade. Porém, sem este qualificado e bem organizado, aquele não existe. Por isso, uma
linha de ação estratégica visa justamente melhorar a gestão pública estatal, particularmente nos
campos da captação de recursos, elaboração e gestão de projetos e atendimento qualificado ao
cidadão.
Um complemento indispensável dessa ação é o fortalecimento da gestão na sociedade civil, ou
seja, nas organizações não governamentais, sindicatos e associações diversas. Instrumentos
fundamentais de construção e execução de políticas públicas, de canalização de demandas ao
setor público, de fiscalização e controle social das agências governamentais e, sobretudo, de
participação social e ampliação da cidadania.
Esta linha de estratégica de ação se traduz por meio de três programas e quinze projetos.

4. IMPLEMENTAÇÃODE UMA GESTÃOAMBIENTALEFICIENTE

O principio da sustentabilidade ambiental, selecionado como um dos princípios estratégicos do
PDSBM, exige uma linha de ação estratégica centrada na gestão ambiental, compreendida como
conjunto de ações e arcabouço institucional que garanta o uso racional dos recursos naturais.
De forma a que os mesmos sejam renováveis e possam ser utílízados pelas gerações futuras.
Neste sentido, é fundamental propiciar as condições favoráveis para que se desenvolva no
âmbito dos membros da comunidade a consciência da importância em conservar a natureza,
usar corretamente os recursos naturais, sem degradação. E, sobretudo, de que é possível gerar
riqueza, emprego e renda com empreendimentos de conservação ambiental.
Esta linha estratégica de ação tem três objetivos que se traduzem por meio de um programa e
sete projetos. Os objetivos são:
• Planejar o uso do solo em conformidade com suas potencialidades e o princípio da
sustentabilidade ambiental;
• Introduzir a população nos conceitos básicos da educação ambiental;
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• Montar um sistema de fiscalização e controle eficiente.

5. MELHORIADO DESENVOLVIMENTOSOCIAL
A última linha de ação estratégica consiste na melhoria da infra-estrutura social e urbana,
capacitando as cidades a suportarem as mudanças decorrentes do aumento populacional
extraordinário que deverá ocorrer em toda região. Esta vertente deve compreender o conjunto
das cidades para que não se tenha uma superconcentração em Altamira, Ao mesmo tempo deve
propiciar as condições favoráveis ao desenvolvimento social da população, em particular criando
rede de proteção para a população de maior vulnerabilidade.
Esta linha estratégica de ação persegue quatm grandes objetivos por meio de um conjunto de
três programas e dezoito projetos voltados para as áreas da saúde, segurança, assistência social
e desenvolvimento urbano:
• Implementar setviços de saúde com qualidade e para todos;
• Instituir uma segurança cidadã;
• Garantir o mínimo de assistência aos desprotegidos;
• Melhorar a qualidade de vida nas cidades.

ESQUEMA SIMPLIFICADO DAS LINHAS ESTRATÉGICAS DE AÇÃO

PROJETOS

PROJETOS
PROGRAMAS

LINHAS OE AÇÃO
ESTRATÊGIC

PflOJETOS

PROGRAMAS
PROJETOS
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13. PROGRAMAS E PROJETOS

O plano de desenvolvimento sustentável de Belo Monte está concebido numa estrutura
que compreende cinco linhas estratégicas, anteriormente descritas. Cada uma delas
abre-se em programas e estes em projetos. Assim, as linhas de ação são conjuntos de
programas que remetem a mesma problemática e têm objetivos comuns. Por sua vez,
enquanto os programas são formados por um conjunto de projetos, têm durabilidade e
rotina, estes são ações datadas e determinadas com uma finalidade comum.
Este plano é composto de 15 programas e 91 projetos, distribuídos nas cinco linhas
estratégicas de ação.

ri

O gráfico a seguir mostra a estrutura no seu conjunto, ou seja, as linhas, os
programas que lhes pertence e subdivide cada um destes nos projetos, o que nos dá
uma visão de totalidade que será em seguida desenvolvida e descrita.

r
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LINHA ESTRATÉGICA DE AÇÃO 1

...--

PRODUÇÃO DE UM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E
CULTURAL, DE QUALIDADE PARA TODOS

1

r
r-1

r
r

PROGRAMA 1- UNIVERSALIZAÇÃO
DO ACESSOÀ EDUCAÇÃO

Propiciar a todas as crianças e adolescentes o acesso à escolaridade do ensino
fundamental, iniciando pelo pré-escolar; permitir aos adolescentes e jovens uma
escolaridade mínima, que lhes permita a inserção favorávelno mercado de trabalho;
possibilitar aos adultos as condições de melhorar a qualificação, implicando a
escolarização necessária, com a erradicação da alfabetização, pois esta não possibilita,
hoje, uma qualificação mínima para o trabalho.
Projetos Estratégicos :
1.1. Ampliare melhorar o ensino pré-escolar;
1.2. Universalizar e melhorar o ensino fundamental;
1.3. Universalizar e aperfeiçoar o ensino médio

r-1

1. 4. Erradicar o analfabetismo

r

1.5. Implantar o ensino profissionalizante
1.6. Ampliar e descentralizar a oferta de vagas e de cursos superiores

r

- QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONALE DESENVOLVIMENTO
DE
EMPREENDEDORES

PROGRAMA 2

Ofertar oportunidade de qualificação profissional para desempregados, produtores,
empresários, jovens em vias de inserção no mercado ou trabalhadores necessitados de
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r
1

requalificação visando, sobretudo, o desenvolvimento regional, mas também o
empreendimento do CHE Belo Monte.

r
Projetos Estratégicos:
2.1. Qualificar mão de obra para o empreendimento;

í

2.2. Qualificar de mão de obra para o emprego;

r

2.3. Requalificar profissionalmente os trabalhadores;

,--..

2.4. Capacitar empreendedores;

1

r
r
r

r
r1

r
r

2.5. Fomentar empreendedorismo;
2.6. Qualificar tecnológica e gerencialmente os empresários e

produtores rurais;
PROGRAMA3 ~DESENVOLVIMENTO
DACULTURA,
DOS DESPORTOSE DO LAZER
Propiciar a todos, mas particularmente aos jovens, a possibilidade de se desenvolver
fisica e culturalmente, e fomentar o desenvolvimento da cultura, dos costumes e das
tradições locais.
Projetos Estratégicos:
3.1. Desenvolver e promover a cultura local;
3.2. Fomentar a prática de esportes;
3.3. Implantar, ampliar e melhorar a estrutura física para prática de
esportes, lazer e cultura;

r
r
1

LINHA ESTRATÉGICA DE AÇÃO 2
CONSTRUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA COMPETITMDADE

REGIONAL

PROGRAMA 4 - REESTRUTURAÇÃO
E CONSOLIDAÇÃO
DA BASE PRODUTIVA
LOCAL
Criar as condições favoráveis para que a base produtiva regional possa se
reestruturar, diversificar e verticalizar, agregando valor à produção local e ampliando
sua competitividade.

r

r
r

..-1

r

Projetos Estratégicos:
4.1. Ampliar as linhas e o acesso ao crédito;
4.2. Desenvolver Programa de Fornecedores de bens e serviços para o CHE
Belo Monte;
4.3. Promover a agropecuária orgânica;
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4.4. Adensar a cadeia produtiva da pesca e da aquicultura;

,--

4. 5.Adensar a cadeia produtiva da pecuária de corte e leite;
4.6. Adensar a cadeia produtiva da ftuticultura;
4.7. Adensar a cadeia produtiva da madeira;
4.8. Adensar a cadeia produtiva do cacau, café, pimenta do reino e outros
produtos agricolas;

r

4.9. Adensar a cadeia produtiva mineral;
4.10. Adensar a cadeia produtiva extrativista;
4.11. Desenvolver o setor de turismo;
4.12. Adensar a cadeia produtiva de grãos;
4.13. Identificar e implantar novas cadeias produtivas;
4.14. Desenvolver um sistema de informação socio-econõmicas georeferenciadas sobre a região;

r

4.15. Implantar banco de sementes para a produção regional.
PROGRAMA 5 - DESENVOLVIMENTO
RURALINTEGRADO

r
•.•.... ~

'

Possibilitar aos agricultores um desenvolvimento integrado por meio do ordenamento
rural e estimulo à agroindústria, agregação de valor à produção agrícola e
diversificação da base produtiva rural.
Projetos Estratégicos

:

5.1. Ampliar a assistência técnica e extensão rural;
5.2. Fomentar a instalação e disseminação de agroindústria familiar;
5.3. Muncipalizar a reforma agrária;
5.4. Regularizar a estrutura fundiária;
5.5. Instalar sistema de biosegurança.

r:
PROGRAMA 6 - FORTALECIMENTO
DA INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTEE
ARMAZENAGEM
DAREGIÃO

Expandir e consolidar a malha intermodal de transporte da região, assim como a sua
capacidade de armazenagem, contribuindo para o aumento da competitividade
sistêmica da região, sua integração na economia estadual e nacional e melhoria da
acessibilidade da população.

r

Projetos Estratégicos:

6.1. Implementar um sistema multimodal de transportes, incluindo a
manutenção da malha de estradas vivinais, em condições de tráfego de
qualidade;
6.2. Asfaltar as rodovias federais e estaduais;
6.3. Implantar sistema de armazenamento e comercialização;

.--'
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6.4. Estudar a viabilidade da ampliação da navegabilidade
incluindo eclusas junto ao CHE Belo Monte.

r

do Rio Xíngu,

PROGRAMA 7 - AMPLIAÇÃODO SISTEMADE ABASTECIMENTO
DE ENERGIA

ELÉTRICA
E DOS MEIOSDE COMUNICAÇÃO
Aumentar a rede de fornecimento de energia elétrica e o sistema de telecomunicações
para a região de modo a melhorar a qualidade de vida da população e elevar a
competitividade da economia regional.

r

Projetos Estratégicos:
7.1. Ampliar o sistema urbano e rural de fornecimento de energia elétrica;
7.2. Ampliar a rede de telecomunicações da região;
7.3. Utilizar o sistema de vigilância da Amazônia.

r
r-r--

PROGRAMA 8 - DESENVOLVIMENTO
DE CT&I

Promover o desenvolvimento tecnológico e a difusão de tecnologias adequadas às
condições e prioridades regionais, de modo a viabilizar a competitividade e o
aproveitamento racional e sustentável dos recursos naturais da Região.
Projetos Estratégicos:
8.1. Criar de um sistema regional articulado de produção de ciência, tecnologia
e inovação;
8.2. Desenvolver e difundir tecnologias apropriadas para a agricultura familiar;

r

8.3. Desenvolver e difundir tecnologias apropriadas para reflorestamento e
manejo florestal;
8.4. Desenvolver e disseminar tecnologias apropriadas para a pesca extrativa e
aqüicultura;
8.5. Desenvolver e difundir tecnologias de produtos para fármacos e
cosméticos;
8.6. Desenvolver e disseminar tecnologias apropriadas para a produção
mineral;
8.7. Desenvolver e disseminar tecnologias apropriadas para o turismo

'

8.8. Inventariar, registrar, desenvolver e patentear a biodiversidade para a
produção de novos produtos;
8.9. Inventariar, registrar, desenvolver e patentear os "saberes populares".

r
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LINHA ESTRATÉGICA DE AÇÃO 3

--

1

FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

r1

r
rr:
1

(ESTATAIS E NÃO ESTATAIS)

PROGRAMA 9- MODERNIZAÇÃO
DO SERVIÇOPÚBLICO

Implementar processo de reestruturação, modernização e melhoria da qualidade do
serviço público da Região como forma de elevar a eficiência e eficácia da gestão e
execução de programas e projetos, contribuindo para a melhoria da prestação dos
serviços à população e para o desenvolvimento regional.
Projeto Estratégicos:
9.1. Reestruturar as administrações regionais, incluindo novo modelo de gestão
e informatização;
9.2. Elaborar estudos e desenvolvimento de sistemas de informações
demográficas;
9.3. Implantar centros (fixose móveis) de atendimento e informação ao
cidadão;

!

i

r

9.4. Capacitar gestores em elaboração e gerenciamento de projetos, na
captação e gestão de recursos;
9.5. Fortalecer a capacidade de planejamento e arrecadação dos municípios;
9.6. Implantar métodos e técnicas modernas nas instituições federais e
estaduais na região;
9.7. Modificara legislação de royalties e ICMS sobre a energia;
9.8. Definir hierarquia regional para a prestação de serviços públicos.
PROGRAMA 10 - PROMOÇÃO
DA ORGANIZAÇÃO
SOCIAL;

r-r:
1

Fortalecer a organização da sociedade e melhorar os mecanismos de gestão e de
participação social na formulação e execução das políticas públicas, programas e
projetos sociais e econômicos, contribuindo para democratização e para a efetividade
das ações estatais.
Projetos Estratégicos :

r

10.1. Desenvolver
mecanismosde fiscalização
e controleda populaçãona aplicaçãodos
recursospúblicos;
10.2. Capacitar gestores no Terceiro Setor;
10.3. Promover o associativismo e cooperativismo;
10.4.Realizar parcerias com as ONG'sna implementação de políticas públicas.
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PROGRAMA 11- CONSCIENTIZAÇÃO

DO CIDADÃO

Criar condições para elevação da consciência e responsabilidade do cidadão e
ampliação dos espaços de participação e acompanhamento da gestão pública na
região.

r-:
{

!

r
r

Projetos Estratégicos :
11.1. Promover a Conscientização do cidadão;
11.2. Produzir e disponibilizar informações do interesse do cidadão;
11.3. Fomentar a criação de mecanismos de participação do cidadão.

ri
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LINHA ESTRATÉGICA DE AÇÃO 4
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA GESTÃO AMBIENTAL EFICIENTE

PROGRAMA 12. - IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL EFICAZ

Construir um sistema de gestão ambiental eficazque contribua para o aproveitamento
sustentável dos recursos naturais e a promoção do reflorestamento e a recuperação de
áreas degradadas na região.
Projetos Estratégicos:
12.1. Fortalecer os mecanismos de fiscalização ambiental e sua estrutura
fisica;
12.2. Combater a biopirataria;
12.3. Implementar programa de educação ambiental;
12.4. Recuperar e reflorestar áreas degradadas;
12.5. Criar reservas municipais de rendimento;
12.6. Criar sistemática de patenteamento de recursos e produtos naturais;
12.7. Elaborar macro-zoneamento econômico - ecológico.

1
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LINHA ESTRATÉGICA DE AÇÃO 5
MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA 13 - SEGURANÇA CIDADÃ

Ampliar a segurança pública na região com a melhoria do sistema de segurança e a
transformação das instituições policiais em instrumento de formação da cidadania.
Projetos Estratégicos :
13.1. Montar estrutura logística integrada de segurança;

r

13.2. Capacitar o sistema policial na perspectiva da cidadania;
13.3. Criar conselhos municipais de segurança e justiça;
13.4. Implementar polícias especiais.
PROGRAMA 14- MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS, COM PROTEÇÃO SOCIAL

Promovera ampliação e melhoria da infra-estrutura e dos serviços sociais urbanos e
rurais de modo a construir municípios com qualidade de vida e proteção social aos
segmentos sociais em situação de vulnerabilidade.
Projetos Estratégicos:
r+

14.1. Implantar sistema de coleta seletiva, tratamento e destinação final do
lixo;

r

14.2. Ampliare melhorar sistemas urbanos de saneamento (água e esgoto);
14.3. Elaborar planos diretores urbanos e planos de desenvolvimento
municipal;

r

14.4. Ampliar a rede física de praças e parques e a arborização de vias
públicas;
14.5. Implantar rede integrada de proteção às populações vulneráveis:
acolhimento de crianças e mulheres vítimas de violência, centros de
convivência de idosos, crianças e adolescentes em situação de risco
pessoal, vitimas de violência e abuso sexual, adolescentes em conflito
com a lei;
14.6. Promover comunidades indígenas produtivas;

,...

14.7. Demarcar as terras indígenas;

1

r

PROGRAMA 15 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Implementar sistema de saúde pública integrada e moderno com fortalecimento das
ações preventivas, elevando a sua eficiência e efetividade, de modo a melhorar a
qualidade de vida da população.
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Ir
r
r
1

r
'

r
r
r
r
r
r
r
r

Projetos Estratégicos

:

15.1. Implantar rede integrada e hierarquizada de promoção da saúde;
15.2. Implantar sistema de vigilância sanitária e epidemiológica;
15.3. Criar serviços especializados de saúde matemo-infantil e para idosos;
15.4. Ampliar e modernizar serviços de urgência e emergência;
15.5. Modernizar hospitais regionais de referência com resolutividade em alta
complexidade;
15.6. Implantar sistema de ações preventivas de promoção da saúde;
15.7. Criar serviços especializados de saúde do trabalhador.

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r:
1

r
1

r

r
r
r
r
r
r
r
r
r
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14. DIMENSÃO ESPACIAL

MAPA 1 - NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

2000 - (mil alunos por município)

em 2000

Porto de Moz

8
Medlcllândla

e

Brasl1Novo
Senador
José Porfirio

•

Altamlra

O Oa3mil
Et)

3001 a 6 mil

8

6001 a 9 mil

•

9001 a 18 mil
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MAPA 2 - NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
2002 - (mil alunos por município)

em 2020

•

Porto de Moz

Medicilândla

• o

Uruará

Brasil '4ovo
Senador
José Porfirio

•

O a 10 mil

Altamira

_ 10.001 a 20 mil
•

mais de 20.000
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r
EQUIPE TÉCNICA

r:
r

ELETROBRÁS
JOSÉ ANTÔNIO ROSSO

ELETRONORTE

SUPERINTENDÊNCIA
DE ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS
ri

r

OSMAR VIEIRA FILHO -COORDENADOR
SILVIA RAMOS
PATR1CIA EL-MOOR
VIVIANE ESPÍRITO SANTO

r:

LUIS COSTA
GUSTAVO VAN ERVEN

r
r
r1

GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJEÇÕES DE MERCADO
VALTER MARTINS DA SILVA

CONSULTORES
ELIMAR PINHEIRO DO NASCIMENTO - COORDENADOR
ENÉAS AGUIAR
SERGIO BUARQUE
JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

r

r
r:

r

CARLOS HENRIQUE ARAUJO
NILDO WILSON
MARCELO AGUIAR
MÁRCIO BAIOCCHI FRACARI
LIDIA BALDUINO
HEBER MAIA JUNIOR

r

í

PREFEITURAS

r

ALTAMIRA

r

HAROLDO OLIVEIRA MARTINS

r

1

r

JOSÉ RIBAMAR MENDES
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r
r
f
r:

ANAPU

1

r
r

r
1

ADEBRITO
FRANCISCO DE A DOS SANTOS SOUZA
LUIZ CARLOS LEITE
ROMERO DE MEDEIROS
EDON CHARLES NASCIMENTO
JOSÉ SOARES FILHO
ROSANE FREITEIRO

\

r

BRASILNOVO
ANTôNIO LORENZONI

.-

FRANCISCO DE PAULA DE SOUZA

r:

GILBERTO NASCIMENTO

1
!

r

;r

r

IRINEU FORTUNA
OTONIEL DE SOUZA COSTA
PAULO SOUZA

MEDICILÂNDIA
GIVALDO G. ARAÚJO

r

r

ILÁRIO HEWCHEN

PACAJÁ

í

JOÃO PEDRO DA SILVA

r

FRANCISCO RAIMUNDO ALVES

ir

PORTODEMOZ

·r
'

r

r

r
r

r
í

ANTÕNIO DUARTE SOUTO

SENADORJOSÉPORFllUO
JOSÉ VIEGAS
JOSÉ NUNES (ZÉ GATO)

URUARÁ
ANTÕNIO PAULO DE MEDEIROS
JAILSON ROCHA BRANDÃO
PIERRE RAMALHO DE SOUZA RAMOS

r

r

r
r
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VITÓRIA DO XINGU
ALTIVO MUNBERGER

r

ÃNSELMO HOFFMANN

r

CLEUDINO P. DA SILVA

r

DEOCLÉCIO R. GARCIA

r

EDIVÃNIA MARIA GOURETE DUARfE
IRENE HOFFMANN
JOÃO ELIAS

r:

LINDALVA ALVES DE SOUZA
ROLANDO BAPTISTA
ROSEMARY LÚCIA N ALMEIDA
SINAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA

r

CÃMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

r

VERA LÚCIA TÁPIAS

r
1

r

r

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
IRINEU TONTINI
ASSOCIAÇÕES
EZAQUIAS
MÁRCIA BUCNO

r
1

r:
'

r
r:

AGRIFAR
EDNALDO COSTA DE ALMEIDA
ACIAPA
EDINA LORASCHI
JOÃO VIEIRA DE MELO
MANOEL R. TENÓRIO
MARIA DE FÁTIMA FERNANDA BARILE

r
r

r
r:

VILMARJ.

SOARES
AGT-Par

YAIRAN DA COSTA
COMP. DE PESCA VITÓRIA DO XINGU
RAIMUNDO NONATO M. DE ARAÚJO

r

.r

·r
1,'
r
1

r

ASSOCIAÇÃO DE PESCA BELO MONTE
MILTON MARCOS ROCHA
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r
r

r
r

·r
:r
r
1

!

CONCOMAT
DILERMANDO L. ZORTÉA
MANOEL N. DA SILVA

EMA.TER-PA
DINO BARILE

r

EMBRAPA-PA

r

ADELAR HOFFMAM

ir

OTAVIO M. N. LOPES

1
1

EDGAR MACÊDO

.

,(
1

'

!r

!r

MIN. AGRICULTURA - PA
NÉLIA CASSIA

/

r

PASTORAL DA JUVENTUDE

r

MARIA FABIANA S. ROCHA

'Í

SEEPS

r:
r

r
:r
r:
1

ROSEMARY BALDUÍNO

SEMEC
ROSANE FREITEIRO (ANAPU)
SÔNIA PORTUGAL (VITóRIA DO XINGU)

SETEPS
FLAVIO F. C. DE LIMA

SINE
MARIABELIA

r
r

r
r
r
,r
1

AFONSO WELLITON DE SOUZA NASCIMENTO
WANDERLEY PADILHA
CLAUDETE TEODORO
DJAIR ALVES MOREIRA
JOÃO ELDER

-

1r

ir
1

UFPA
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1
1
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·r

SÔNIA
HAILTON
DEOCLÉCIO
SÔNIA ELISIA R. PENHA
NIVALDO V. DA SILVA
OLAVOESHAU
FRANCISCO GUTEMBERG T CRUZ
ANDRÉ V TAVARES
VÂNIA TORRES DA SILVA

UNI CAM
JEFFERSON FIQUEIREDO

ALTAMIRA
JOSÉ RIBAMAR MENDES
LOREDAN DE ANDRADE MELLO

ANAPU

í

M. APARECIDA SCARPARO

í

NEILIENA S. OLIVEIRA CHAVES

r

,r
:r

VITÓRIA DO XINGU
MANOELAROUCHASOARES

1

i

:r
1
1

PARTICIPANTES EM RELEM

'

1

:í
i

ir
'

'

i

!r
i

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ
ANA CLÁUDIA SERRUY A HAGE
CELY S. COSTA NUNES
JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA

r

r

r

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA

í

PARATUR

r
r
r
r
r

CONCEIÇÃO SILVADA SILVA
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í

r

·r
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r

EMATER
LUIZ HELENO CASTRO
RUBENS CARDOSO
GOVERNO DO ESTADO
ALEXANDRE ALBERTO GALVÃO
ARNALDO FAYAL
ARTUR MASCARENHAS
BERNARD STILIANIDI FILHO
CARMEN LÚCIA VALÉRIO CAL
CLÁUDIO CAVALCANTI RIBEIRO
ELIANETE DO SOCORRO MARQUES NASCIMENTO
ELIVÉA RUTH CAMPOS
EVANDRO DINIZ S. JR.
JOÃO TERTULIANO LINS
JOSÉ ALBERTO COLARES
JOSÉ EDUARDO FREIRE CARDOSO
JOSÉ OTÁVIO PIRES

r
r

MARCO AURÉLIO M. DE ALMEIDA

r

MARIANA MARCELIANO HALLBERG

·r
·r
r
r
-r

·r
r
r

r
r

:r
:r

JÚLIO CÉSAR MOREIRA

MARCOS XIMENES

MÓNICA DANTAS COUTINHO
OLAVO GOMES PEREIRA
RAUL DA ROCHA TAVARES
ROBERTO EDUARDO B. LISBOA
ROBERfO

PAULO AMORAS

ROSEMARY BALDUfNO
SUZANE CHRISTINE LUZ FERNANDES
THAfS DE MELO E S. MESQUITA
WALTAIR MARIA MARTINS PEREIRA
OUTROS ÓRGÃOS
ANA CÉLIA CRUZ DE OLIVEIRA
ANTÔNIO SOVANO - FUNCAP
EDUALDO AFONSO P. PINTO - INTERPA
MARIA DE NAZARÉ LOPES GUIMARÃES - COHAB/PA
OSCAR NIVALDO PIMENTA

-r
'!

r
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