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APRESENTAÇÃO 

_o Calha Norte dá mais um passo em sua caminhada de 
revitalização do Programa. A partir da primeira e exitosa experiência do 
levantamento das ações estratégicas a serem desenvolvidas em Roraima pelo 
Programa Calha Norte em 1997, este trabalho repete a parceria 
SAE/SUDAM/Secretaria Estadual de Planejamento/Prefeituras, num esforço 
conjugado de mobilização dos três níveis da administração pública na região 
considerada, desta feita, o Noroeste do Pará. 

O trabalho que se segue configura o resultado deste esforço de 
articulação, de coordenação, de cumplicidade. 

A Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE hoje se orgulha de 
compartilhar com uma expressiva plêiade de parceiros a definição dos rumos 
do Calha Norte. Seu fórum reúne cerca de quatro dezenas de órgãos e 
instituições de um amplo espectro de atividades dedicadas ao progresso e à 
redenção de nossa Amazônia, como, por exemplo, a SUDAM, o INPA, a 
AMUCAN, o ISAE/FGV, o .Comunidade Solidária, a UFPA, a SUFRAMA, o 
Museu Emílio Goeldi, etc, além de quase todos os Ministérios e dos Governos 
dos quatro Estados contidos na margem setentrional do rio 
Solimões/ Amazonas. 

As dificuldades que, juntos, temos arrostado são enormes, 
proporcionais à imensidão de nossa Amazônia. Todavia, longe de nos trazer 
desânimo ou arrefecer o entusiasmo dos que conosco ombreiam neste titânico, 
elas nos oferecem um estimulante· desafio: mostrar ao mundo que a Amazônia é 
nossa e que temos competência para cuidar dela e dos que nela vivem. 

Nesse combate cada escaramuça ganha, cada contenda vencida, 
cada refrega bem sucedida equivale .a uma formidável vitória na "guerra" pelo 
resgate de vida do homem amazônico, da soberania sobre sua floresta tropical, 
da auto-sustentabilidade daquela imensa porção de nosso território. 

Este é o nosso grande objetivo. Ciclópico, mas empolgante. 
Arrebatador, porém gratificante. Sobretudo porque acreditamos na grandeza 
de nossos propósitos. É esta fé que nos une e que nos fortalece e nos 
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retempera e nos leva a superar toda a sorte de obstáculos para alcançar, às 
vezes, pequenas vitórias. Inexpressivas, talvez, para os que nunca se deixaram 
hipnotizar pelo verde da mata impenetrável, jamais molharam seus pés no 
universo úmido da Amazônia, sequer sentiram seus odores e sabores. Mas nós, 
que lá estivemos (ou estamos), que aprendemos a amar e a respeitar este 
patrimônio incomparável de nosso País, nós somos capazes de entender a 
indescritível grandiosidade das pequenas coisas que só a determinação humana 
pode realizar naquele ambiente. 

Com os pés no chão e a mente na selva, apresentamos aos nossos 
companheiros do fórum do Calha Norte o produto do esforço de planejamento 
conjugado em prol do Noroeste do Pará. Manifestamos, também, como não 
poderia deixar de ser, o nosso preito de reconhecimento à SUDAM, à 
Secretaria de Planejamento do Estado do Pará e aos municípios da Calha 
Norte, representados por sua Associação, a AMUCAN, pelo empenho e pela 
qualidade do trabalho apresentado. 

Agora é a nossa vez: cabe-nos debruçar sobre o trabalho que nos 
é apresentado para identificar onde cada um de nós, representantes de 
Ministérios, Organizações e Instituições, pode intervir para que as 
necessidades levantadas possam ser atendidas com presteza e eficiência. 

Mãos a obra! 
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1 - INTRODUÇÃO 

As políticas de desenvolvimento regional implementadas, nas 
últimas décadas, geraram um acelerado crescimento da economia amazônica e a 
diversificação e modernização de sua estrutura produtiva. Entretanto, os 
resultados em termos de desenvolvimento regional foram limitados, já que o 
processo de crescimento teve uma reduzida articulação endógena, propiciando 
pouca internalização da renda e do emprego. 

Como reflexo desses resultados, a região sofreu um acentuado 
processo de segmentação do espaço, estabelecendo-se uma grande 
diferenciação sócio-econômica que extrapolou o corte administrativo dos 
Estados, gerando desequilíbrios internos e disputas políticas pelos benefícios 
do progresso econômico. 

Face a esse quadro, a atual concepção estratégica de ação 
governamental na Amazônia volta-se à reestruturação e modernização da base 
produtiva regional a ser promovida através da incorporação de padrões 
tecnológicos condizentes com os requisitos do desenvolvimento sustentável, 
convergindo com o que também preceitua a política de desenvolvimento 
regional preconizada no Plano de Desenvolvimento da Amazônia - PDA. 

Esse processo de reestruturação da base produtiva regional 
contempla dois tipos de ajustes essenciais: - o primeiro, identificador e 
indutor da implementação de novas alternativas de investimento, destinadas ao 
atendimento da procura externa, dentro da estratégia geo-econômica de 
inserção da economia brasileira nos fluxos internacionais de comércio, e o 
segundo, promotor de ativi.~ades capazes de internalizar o crescimento 
regional através do fortalecimento das cadeias produtivas entre as atividades 
econômicas, de maneira adequada às especificidades regionais. 

De acordo com essa estratégia, delineia-se uma nova concepção 
executiva do Programa Calha Norte - PCN, enquanto instrumento de 
intervenção governamental na área fronteiriça do País. 

Dessa forma, o presente documento se propõe a delinear as ações, 
especialmente de cunho público (estadual/federal/municipal) que, 



estrategicamente, devam convergir para a t~!_egrq.ç~~. a qinamizaçijo econômica 
e o dt;§_~OW.l'tt~~r.t!P. .. ~~-~/~I de região abrangida pelo Calha Norte no estado do 
Pará. 

Dentre desse enfoque os municípios paraenses localizados na 
margem esquerda do rio Amazonas, região Oeste do Pará, correspondentes ao 
subespaço "Calha do Rio Amazonas", se constituem áreas-programa do PCN e, 
como tal, tornam-se alvo de ações prioritárias do Governo federal, tendo em 
vista sua posição estratégica como área de fronteira internacional e a 
fragilidade de sua base econômica. 

Para o sucesso .da estratégia proposta faz-se necessária a 
articulação entre as esferas do poder público, estadual e municipal, formando 
se um bloco homogêneo, dinâmico e sólido, de modo a criar condições 
sistêmicas de competitividade na área-programa. 

Nesse sentido, deve-se envidar esforços para o harmônico 
relacionamento entre as esferas do poder público, constituindo-se o presente 
documento em um primeiro passo para a implantação de ações capazes de 
reverter a situação atual em que se encontram os municípios da Calha Norte 
Paraense. 

..• , , , 
2 - CARACTERIZAÇAO FISICO-GEOGRAFICA E l;>EMOGRAFICA DA , 

AREA-PROGRAMA 

O Estado do Pará possui uma área territorial de 1.253.165 Km2, 

dos quais 283.944 km2 (22,710 do total do Estado) correspondem à área de 
abrangência do Programa Calha Norte, composta pelos municípios de Alenquer, 
Almeirim, Curuá, Faro, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Terra 
Santa, sendo Oriximiná o que apresenta, em relação à área total, a maior 
participação (8,63%) e Terra Santa, a menor (0,15%). 

Outro aspecto a salientar, no tocante à extensão territorial, 
refere-se à área indígena, que totaliza 47.282 Km2• Desse total, 27.000 Km2 

comportam o Parque Nacional Indígena de Tumucumaque (Almeirim, Monte 
Alegre, Oriximiná e Óbidos); 11.828 Km2 agregam a área indígena Paru d'Este 
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(Almeirim e Monte Alegre} e 8.454 Km2 acolhem a área indígena de Nhamundá 
Mapuera (Faro e Oriximiná). 

A população residente na área paraense da Calha Norte conta com 
264.168 habitantes, equivalendo a 4,7970 do total do Estado, dos quais 142.861 
encontrem-se em zona rural e 121.297 em zona urbana. Destaca-se o município 
de Alenquer como o de maior concentração populacional (51.419 habitantes}. 

Na área-programa, no período 1991/96, registrou-se uma taxa 
geométrica de crescimento anual da população em torno de 0,5510 a.a., 
enquanto que para o total do Estado a taxa foi de 2,17% a.a. A densidade 
demográfica verificada foi de 0,93 habitantes/Km2 • destacando-se os 
municípios de Terra Santa, com 6,83 hab/Km2, e Oriximiná com 0,39 hab/Km2, 

como os de maior e menor densidade, respectivamente. 

Ao contrário da tendência geral do Estado, os municípios 
paraenses situados na Calha Norte têm apresentado maior concentração 
populacional na área rural. Enquanto o Estado do Pará apresenta seu 
contingente populacional concentrado em zona urbana - com 52,4510 e 53,51%, 
respectivamente, nos anos de 1991 e 1996 - a área paraense da Calha Norte 
aponta a tendência de maior ocupação em zona rural - com 57,3310, em 1991 e 
54,08%, em 1996, exceção verificada apenas nos municípios de Faro, Oriximiná 
e Terra Santa. 

Referência se faz necessária, também, à população indígena na 
área-programa. São quatro áreas de presença indígena na região: o Parque 
Indígena de Tumucumaque, abrangendo os municípios de Oriximiná, Óbidos e 
Almeirim, com 2.700.000 hectares (demarcados e homologados} e uma 
população de 1.118 índios do tronco lingüístico karib, pertencentes às 
sociedades Apalaí, Wayana, Tirió e Caxuianã; a área indígena de Cuminapanema 
e Urucuriana, abrangendo os municípios de Óbidos e Alenquer, com 2.175.000 
hectares (Portaria de Interdição) e uma população de 172 índios do tronco 
lingüístico tupi, pertencentes às sociedades Zo'e; a área Paru d'Este, 
abrangendo os municípios de Alenquer, Monte Alegre e Almei'rim I com 
1.182.800 hectares (demarcados e homologados) e uma população de 134 índios 
do tronco lingüístico karib, pertencentes às sociedades Wayana, Apalaí e 
Waiãpi; e a área indígena de Nhamundá-Mapuera, abrangendo os municípios do 
Estado do Amazonas e, na região, os municípios de Faro e Oriximind, com 
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1.049.520 hectares e uma população de 1.270 índios do tronco lingüístico karib, 
pertencentes às sociedades Hixkaryana, Kaxuyana, Wai-Wai e Katuena. 

3 - PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO 
DA CAl.HA NORTE 

Uma proposta de intervenção para o desenvolvimento da região 
deve estar fundamentalmente associada a dois objetivos absolutamente 
integrados: a revitalização econômica dos segmentos produtivos 
potencialmente dinâmicos e a recuperação dos indicadores sociais que refletem 
as situações diversas de abandono e de baixo padrão da qualidade de vida da 
população dessas áreas de fronteira. 

Contudo, o alcance desses objetivos jamais poderá ser atingido a 
partir de medidas e/ou ações isoladas de cunho social e/ou econômico de 
caráter meramente compensatório - tradicionalmente praticadas há tantos 
anos pelo poder público na região. E muito menos por efeito decorrente da 
dinamização econômica de setores isolados, a exemplo de projetos enclavistas 
dissociados da diversidade das economias locais, muito comum no Estado e 
particularmente presentes na região. 

O fundamental, portanto, situa-se estrategicamente - sem perder 
de vista o curso necessário de inúmeras ações emergenciais, especialmente de 
ordem social - , muito próprias a uma região isolada de fronteira - , na perfeita 
identificação das potencialidades econômicas já comprovadas, capazes de 
congregar cadeias produtivas vinculadas às economias locais, constituindo-se, 
dessa forma, em factíveis nlternctivcs de emprego e de internalização de 
renda na região. 

Nesse sentido, vale como primordialmente necessário, acima de 
tudo, a identificação dos diversos níveis de estrangulamento - técnicos, 
ecológicos e financeiro - dessas potencialidades, bem como, assinalar, 
concretamente, as suas exigências de condições básicas estruturantes de 
suporte. Mais precisamente, de suporte logístico necessário a compor os 
indispensáveis fatores infra-estruturais de competitividade dessas atividades 
identificadas (transporte, energia, saneamento, telemática, etc.) 
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A partir desse pressuposto referencial, deve-se agregar, então, 
as ações de intervenção ajustadora no âmbito dos demais setores (educação, 
saúde, segurança, etc.}, cuja demanda, na região, são de caráter diferenciado, 
de acordo com cada realidade municipal. 

- Sem essa mobilização prioritariamente dirigida à transformação 
econômica da região, capaz de viabilizar alternativas concretas de geração de 
emprego e circulação interna de renda, sob uma base estruturante e 
integrativa consolidada e modernos padrões técnicos de competitividade, será 
absolutamente vão qualquer esforço de mudança social da área-programa em 
questão. 

3.1 - SEGMENTOS ECONÔMICOS POTENaALMENTE DINÂMICOS 

São quatro os segmentos produtivos cujos potenciais integrativos 
com as economias locais são comprovadamente evidentes na região. A pecuária 
de corte, juntamente associada à agricultura de grãos e fibras e à 
exploração florestal, a pesca, o turismo e a mineração. 

Em se tratando da pecuária, não obstante a participação 
relativamente modesta da região no efetivo total do Estado (em torno de 11% 
em relação ao gado bovino e 16% em relação ao gado bubalino), até o final dos 
anos 80 essa atividade constituía-se em base de sustentação marcadamente 
preponderante nas economias locais de Alenquer, Oriximiná, Monte Alegre e 
Óbidos(dominantemente com o gado bovino) e de Prainha e Almeirim 
(dominantemente com o gado bubalino). 

As pastagens nativas de várzea da região, com um potencial 
produtivo e nutritivo excelente - decorrência da fertilidade natural do solo - , 
aproveitadas em consorciação com as pastagens nativas das terras mais altas, 
constituíam-se em fator determinante da dinamização do criatório de gado de 
corte na área-programa, aliado às condições cômodas de um mercado 
relativamente cativo de centros consumidores de entorno (Santarém, Manaus e 
Amapá). 
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Contudo, a invasão desses mercados por outros agentes 
fornecedores com melhor padrão de qualidade e preços mais competitivos, 
desnudou a fragilidade e a precariedade do sistema de criatório da região. 
Atualmente, sob iminente colapso, essa atividade corre o risco de um completo 
desmantelamento, com sérias conseqüências à circulação de renda interna e à 
geração de-empregos diretos e indiretos nesses municípios. 

Dentre os fatores que vêm comprometendo o desempenho dessa 
economia, apresenta-se como evidente a necessidade do aprimoramento 
técnico no manejo combinatório das pastagens, no sentido de elevar a 
produtividade e o valor nutritivo de suas forragens, abrangendo, inclusive, o 
manejo complementar com pastagens artificiais de terra firme. 

Outros fatores explícitos dizem respeito ao limitado padrão 
genético do gado bovino da região, associado à precariedade das condições 
sanitárias de reprodução do rebanho, sob constantes ameaças de um 
alastramento incontrolável de zoonoses, bem como à carência de infra 
estruturas básicas de abatedouros e frigorificação. 

A mobilização em torno da recuperação desses fatores 
determinantes será estratégica para fortalecer o padrão de competitividade 
dessa atividade, recolocando a pecuária numa perspectiva promissora, haja 
vista a proximidade vantajosa da área-programa com os centros consumidores 
em franca expansão, permitindo, inclusive, o desenvolvimento factível de 
segmentos econômicos agregados como embutidos, charqueamento e couros 
beneficiados. 

É oportuno chamar a atenção, também, quanto ao potencial natural 
de criatórios de animais silvestres. O crescimento do mercado de consumo de 
carne exótica (inclusive fora da região Amazônica) abre um leque alternativo 
promissor de rentabilidade, dependendo da estruturação de um suporte 
técnico e financeiro à experiências já em desenvolvimento na região. 

Outro segmento econômico com potencial comprovado na área 
programa, diz respeito à agricultura, desenvolvida tanto em solos de várzea, 
como em terra firme. 
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A possibilidade de aproveitamento agrícola dos solos de várzea 
estende-se, nada menos, de Faro ao município de Almeirim. Os níveis de 
produtividade dessas áreas são realmente significativos. Em relação a grãos 
(arroz, milho e feijão), o rendimento chega a alcançar até 5.000kg/hectare e a 
mandioca atinge à casa dos 20.000kg/hectare . Municípios como Alenquer e 
Monte Alegre têm expressiva participação na produção agrícola estadual, em 
especial a produção de feijão (cerca de 20%), milho (cerca de 15io) e banana. 

Na década de 80, o município de Almeirim chegou a concentrar o 
maior volume de produção de arroz do Estado (nada menos do que 23% da 
colheita estadual), resultcdo do empreendimento da Companhia Jari, cujo 
registro de produtividade não era menor do que 4.500 kg/hectare. Entretanto, 
o custo elevado do sistema produtivo empregado acabou por inviabilizar 
economicamente esse projeto. 

Não obstante o registro inquestionável dos níveis elevados de 
produtividade nessas áreas, o cultivo na várzea está sujeito à limitação. Os 
ganhos significativos de rendimentos acabam não compensando o volume de 
capital necessário a ser mobilizado para uma produção em escala, para um 
período muito estreito de aproveitamento das áreas de cultivo (em média 4 
meses no ano). Daí que, afora a experiência desenvolvida pela Companhia Jari, a 
várzea vem sendo explorada em pequena escala, sob regime tecnicamente 
precário, com. inúmeras dificuldades de manejo. 

No entanto, já vem sendo desenvolvida na região, especialmente 
nos municípios de Monte Alegre, Alenquer e áreas de entorno de Santarém, 
experiências de cultives de grãos, combinando o aproveitamento econômico dos 
solos de vórzea (durante o período de águas baixas) associado ao 
aproveitamento dos solos de terra firme (durante o período de cheias), a 

•. 

partir, inclusive, da introdução de cultivares de soja em áreas alteradas. 
Experimentos realizados dão conta de uma produtividade média dessa cultura 
em torno de 50 a 60 sacas/hectare - o que sem dúvida encontra-se acima da 
média de colheita de várias outras regiões produtoras do País. 

A perspectiva de dinamização da produção de grãos, sob o regime 
combinado de aproveitamento de áreas (várzea/terra firme), além do fator 
estimulante da alta produtividade, detém uma vantagem comparativa 
inestimável em relação aos outros centros produtores regionais e nacionais : o 
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custo relativamente modesto dos fretes de escoamento, cuja média não supera 
a casa dos 12 dólares/tonelada, considerando-se os portos da região, em 
especial o de Santarém. 

Contudo, dentre os fatores técnicos e econômicos necessários a 
dar susteritabilidade a esses sistemas integrados, a viabilidade da oferta e 
utilização de insumos agrícolas (especialmente de corretivos para as áreas de 
terra firme), a custos acessíveis e competitivos, será imprescindível. Nesse 
aspecto, o incentivo à implantação de unidades industriais de aproveitamento 
das reservas de calcário na área-programa (o caso da Serra da Mulata, em 
Monte Alegre) e de municípios de entorno, como Itaituba e Aveiro, constitui-se 
em ação verdadeiramente estratégica. Para tanto, urge, em primeiro lugar, a 
medição especial em relação ao quantitativo de calcário dolomítico existente - 
à exceção da reserva localizada no município de Aveiro, com um teor 
comprovado de óxido de magnésio em torno de 13 ,36 "º - , as demais foram 
pesquisadas com fins específicos para a exploração do calcário calcítico. 

A partir dessa referência inicial, cabe a implementação de 
programa técnico-financeiro dirigido, de um lado, a viabilizar a implantação de 
unidades moageiras e, de outro, a viabilizar a demanda desses insumos em 
condições diferenciadas, de acordo com o porte e a escala de cultivo dos 
agentes produtores da região. 

Ainda em se tratando da agricultura, vale a oportunidade em 
destacar a perspectiva de reestruturação do cultivo de fibras vegetais na 
área-programa. Introduzida por japoneses ainda na primeira metade do século, 
o cultivo da juta foi enormemente significativo na economia da região - até o 
início da década de 80, registrava-se uma colheita de pelo menos 90.000 
toneladas. Contudo, a preccriedcde do regime de cultivo e beneficiamento, 
associada à forte concorrência das fibras sintéticas, praticamente 
desmantelou essa atividade. 

Hoje, a disponibilidade de técnicas mais apropriadas e modernas 
de beneficiamento, em substituição ao sistema primitivo de maceração até 
então utilizado na região, aliada à revalorização das fibras vegetais em 
mercado de todo o mundo, em detrimento ao consumo de fibras petroquímicas, 
bem como a comprovação de suas múltiplas utilidades (vestuário, sacarias, 
indústria automobilística, construção naval, caixas d'água, etc.}, permite 
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vislumbrar uma nova fase de dinamização dessa atividade. Neste aspecto, o 
desenvolvimento do cultivo de juta deverá estar associado também ao curauá, 
que vem se expandindo na região em consórcio com o cumaru - planta aromática 
da qual se retira a cumarina, utilizada na indústria de perfumarias. 

~ Em relação à atividade florestal, faz-se necessário de antemão 
referenciar a experiência consolidada pela Companhia J ari, especificamente 
pela Companhia Florestal Monte Dourado, que vem desenvolvendo o cultivo de 
silvicultura, destinado preponderantemente à produção de celulose branqueada 
- a J ari é a segunda maior exportadora brasileira de celulose - a partir do 
plantio de 70 mil hectares de pinus e eucalipto. Acompanhando essa 
experiência inovadora, a Companhia, em parceria com a EMBRAPA, mantém um 
dos maiores bancos mundiais de conservação genética • in sitü' de floresta 
tropical, valiosa fonte de investigação para cientistas do mundo inteiro. A 
Reserva Genética do Jari comporta oito sítios, totalizando 20.000 hectares, 
nos quais várias espécies foram descritas e catalogadas pela primeira vez, 
servindo como matrizes de sementes para o plantio de espécies nativas, 
constituindo-se, portanto, num patrimônio técnico e experimental 
verdadeiramente estratégico, na condução de ações voltadas ao 
desenvolvimento de manejo florestal na região. 

Particularmente, no que tange aos recursos florestais, a 
vegetação da -região é uma das mais importantes da floresta amazônica. Sua 
riqueza em madeira de lei contempla mais de 120 espécies comerciais. Dessas, 
entretanto, apenas um pequeno percentual tem sido explorado, contrastando 
com uma imensa área ainda não colonizada e deficientemente estudada, 
podendo, por conseguinte, apresentar novas espécies economicamente 
exploráveis. 

•, 

A esse respeito é importante ressaltar a localização, na área- 
programa, da Floresta Nacional Saracá- Taquera, formada por quatro tipos de 
cobertura vegetal: floresta de terra firme, floresta aberta, várzea e igapó . 
Com uma dimensão aproximada de 429.600 hectares, essa Floresta Nacional 
situa-se na área de influência do Projeto Trombetas - extração de bauxita - da 
Mineração Rio do Norte. Na cobertura vegetal de terra firme, registra-se a 
ocorrência de inúmeras espécies comerciais, a exemplo do acapu, do angelim, da 
sucupira, do louro, etc., para um potencial econômico de exploração da ordem 
de 29,8 milhões de m3. 
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O aproveitamento ordenado de áreas localizadas, a exemplo 
daquelas já inventariadas na Floresta Nacional, sob rigorosa prática de manejo, 
acompanhado de um criterioso programa de verticalização industrial, inclusive 
associado a empreendimentos de reflorestamento em áreas já alteradas na 
região - a partir da experiência desenvolvida no Projeto J ari - , sem dúvida 
trata-se rião só de uma alternativa extraordinária à geração de emprego e 
renda, bem como de uma ação preventiva contra a expansão indiscriminada da 
exploração madeireira na região. 

A pesca é uma das atividades de grande efeito social na região. 
Estima-se que 3310 da População Economicamente Ativa - PEA, têm 
envolvimento direto com essa economia, sem perder, contudo, em muitos casos, 
os laços com outras atividades complementares. Mesmo considerando 
unicamente a atividade captura e outras atividades decorrentes 
(comercialização, confecção de apetrechos, construção naval, erc.), pode-se 
perceber a importância significativa desse setor na geração de emprego e 
renda na região. 

A despeito da precariedade dessa atividade (baixo nível de 
organização de produtores, carência de assistência técnica e apetrechos mais 
apropriados, infra-estrutura de frigorificação, produção de gelo, etc.), a região 
concentra a produção da pesca paraense de captura em águas interiores, com 
um volume anual da ordem de 45.000 toneladas. A riqueza de espécies 
comercieis apreciadas e valorizadas em qualquer mercado de consumo, 
constitui indubitavelmente um dos mais factíveis e rentáveis potenciais de 
investimentos na área-programo, sob condições favoráveis, inclusive, de 
desenvolvimento de indústrias de filetagem e beneficiamento de couros, desde 
que equacionados, pelo menos em níveis razoáveis, os estrangulamentos 
mencionados. 

Em termos do turismo, vale chamar a atenção de que o estado do 
Pará detém pelo menos 4910 do potencial atrativo da Amazônia, sendo que 
grande parte desse potencial se concentra na região da Calha Norte. Atrativos 
que, em sua quase totalidade, vem ao encontro da atual tendência de demanda 
em vigor, especialmente de origem internacional. 

Tamanha é a riqueza e a diversidade desse potencial atrativo que 
envolve, praticamente, todas as modalidades da indústria turística integrada à 

10 



natureza. Essa gama de opções decorre da riqueza e da variedade da fauna e 
da flora no conjunto da biodiversidade da região, dos atrativos cênicos de rios, 
de igapós, de lagos e de cachoeiras - a exemplo da Cachoeira de Santo Antônio 
e seus atrativos de entorno, em Almeirim -, das belíssimas praias de águas 
fluviais, das unidades de conservação - a exemplo das reservas bióticas e 
bancos genéticos de Almeirim e Oriximiná, do Tabuleiro das Tartarugas, 
também em Oriximiná - , e dos próprios grandes projetos de exploração mineral 
e florestal, localizados nesses municípios. 

Ainda dentro das opções cênicas, potencialmente propícias a 
inúmeras modalidades e interesses de visitação, pode-se destacar, dentre 
muitos atrativos, as milenares pinturas rupestres da Serra da Lua e suas 
cavernas de pedras, em Monte Alegre, a formação rochosa das Cidade dos 
Deuses, em Alenquer, e o conjunto de lagos espalhados em vários municípios, 
próprios para a pesca amadora. É destaque, também, o conjunto arquitetônico 
de inúmeros núcleos urbanos ribeirinhos, associado à singularidade de 
manifestações culturais caboclas e indígenas muito próprias da região. 

Não obstante todo esse potencial evidente, a dinamização dessa 
atividade tem sido precária e limitada, contrariando a lógica propícia de uma 
das mais indiscutíveis alternativas de geração de emprego e internalização de 
renda na área-programa, inteiramente compatível, inclusive, com o esforço de 
preservação ambiental tão necessário à região. 

Nesse sentido, são três os principais fatores inibidores dessa 
atividade. O primeiro diz respeito à precariedade da infra-estrutura de acesso 
e aproveitamento dos atrativos, mormente de transporte, de energia e de 
saneamento e terminais turísticos nos núcleos receptivos. O segundo tem a ver 
com a carência de formação emprescricl. de qualificação de mão-de-obra e de 
educação comunitária em relação à importância da atividade e da conservação 
dos atrativos. Por último, a ausência de uma ação mais agressiva de divulgação e 
de preparação de atrativos para transformá-los em verdadeiros produtos 
turísticos, tanto visando à demanda internacional, como nacional e regional. 

Assim, a implementação de um programa de ações integradas, 
especialmente dirigidas ao equacionamento desses fatores de estrangulamento 
é absolutamente fundamental. A esse respeito é importante destacar que todo 
esse conjunto atrativo da região faz parte do roteiro definido no Plano 
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Ecoturístico do Pólo Tapajós, a ser contemplado pelo programa PROECOTUR do 
Governo federal. Como a viabilidade do Pólo Tapajós depende essencialmente 
da própria consolidação do roteiro atrativo disponível na região, há que se 
discutir, criteriosamente, as prioridades de investimentos públicos, uma vez 
que, em muitos casos, os atrativos da região justificam-se, economicamente, 
por si mesmos. 

Com relação à mineração, há que se abordar os potenciais de 
investimentos sob condições diferenciadas, em acordo com as ocorrências e 
jazimentos já identificados na área-programa: aqueles que exigem um volume 
substancial de recursos técniccs-fincnceiros, implicando em empreendimentos 
de grande porte, de pouco valor agregado, cujas possibilidades de integração 
às economias locais são, a curto e médio prazos, estreitas e aqueles que já a 
curto prazo, desde que consolidadas alguns fatores de apoio institucional e 
infra-estrutural, são factíveis de franca dinamização. 

No primeiro caso, já é destaque o projeto enc/avísta da Mineração 
Rio do Norte de exploração de bauxita, localizado em Oriximiná. Com uma vida 
útil de 50 anos, esse projeto extrai em torno de 10 milhões de toneladas, 
destinadas principalmente como insumo para os projetos de alumina/alumínio 
situados no município de Barcarena-Pa, tendo como fator quase único de 
internalização de benefício, na região, a compensação financeira por meio de 
royalties e tributos . Sob esse prisma, desenvolve-se, também, o projeto de 
exrração dessa substância mineral executado pela Mineração Santa Lucrécia, 
do grupo CAEM!, em Almeirim. 

Dentro desse mesmo perfil de investimento, apresenta-se o 
potencial de exploração de diversas ocorrências de minerais como zinco, 
chumbo, molibdênio, wolfrâmio e de cobre. Esta última, com um volume 

•. 

substancial localizado na Reserva Nacional do Cobre, situada no município de 
Almeirim. 

No que diz respeito ao segundo grupo de potencial de exploração, 
destacam-se as reservas de calcário, de fosfato e as inúmeras ocorrências de 
gemas como ametista, turmalina, cristal de rocha, etc. 

As reservas de calcário estão localizadas principalmente na Serra 
da Mulata, em Monte Alegre. Atualmente são explorados unicamente o minério 
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de teor calcítico, com finalidade de britas para pavimento ou para uso na 
indústria de cimento. 

A utilização das reservas de teor dolomítico, com fins de 
correção de solo, será sem dúvida estratégico para a dinamização da 
agriculturà na região. Para tanto, como já foi anteriormente mencionado, urge o 
aprimoramento de pesquisa dirigida à identificação das reservas específicas de 
óxido de magnésio, aliado a um programa de incentivo à.s unidades moageiras e 
de expansão de demanda de insumos à agricultura local. Nessa mesma 
perspectiva, situam-se, também, os depósitos de fosfato localizados na Serra 
de Maecuru, em Alenquer. 

Com relação ds ocorrências de gemas, são destaques a presença .. , 
de ametista e diamante em Almeirim e Alenquer; cristal de rocha, ametista e 
turmalina em Monte Alegre; diamante, crisoberilo e fluorita em Oriximiná; e 
ametista em Óbidos. Dependendo de uma pesquisa mais aprimorada de 
aproveitamento econômico e um programa de apoio de treinamento e instalação 
de centros de lapidação, esse potencial, indubitavelmente, constitui-se em real 
possibilidade de geração de emprego e renda nesses municípios. 

Finalmente, vale na oportunidade, fazer referência particular ao 
empreendimento da Companhia Jari na região, tanto pela diversidade dos 
investimentos,. como pelo registro atual de crise por que passam os projetos em 
opercçêo, cujo desdobramento poderá representar impactos traumáticos nas 
economias dos municípios de suas áreas de influências. 

A Companhia Jari constitui uma holding de 23 grupos associados 
que controla 3 grandes empreendimentos, localizados em Almeirim (70'Yo) e 
Laranjal do Jari -AP (30%) . Q primeiro diz respeito ao projeto São Raimundo 
Industrial Ltda., voltado à produção de arroz irrigado e ao criatório de 
bubalino. O segundo se refere ao projeto Caulim da Amazônia 5/A, voltado 
para a extração e o beneficiamento de caulim, com capacidade instalada de 
750.000 tia. O terceiro constitui o projeto da Jari Celulose 5/ A, voltado ao 
cultivo florestal de eucalyptus e pinus (70 mil hectares), destinado à produção 
de celulose {300.000 t/a), mantendo, inclusive, uma reserva genética de 8 
sítios diferentes, numa área de 20.000 hectares, utilizadas para experimentos 
de manejo florestal. 
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Os custos elevados do suprimento energético e o sucateamento de 
parte dos equipamentos do parque técnico têm comprometido, 
sistematicamente o desempenho competitivo desses empreendimentos, a tal 
ponto que todo esse complexo beira a situação de colapso irreversível. Além da 
inadiável necessidade de se viabilizar a implantação da Hidrelétrica de Santo 
Antônio ( potência prevista de 66 MW), no valor estimado de R$ 123 milhões, 
como alternativa à redução dos custos energéticos, a revitalização de todo o 
empreendimento envolve a captação de nada menos do que R$ 46 milhões (em 
negociação junto ao BNDES) destinados à recuperação do parque técnico e ao 
equacionamento de dívidas a fornecedores. 

- , 4 - AÇOES ESTRATEGICAS DE DESENVOLVIMENTO 

Como já foi mencionado, a possibilidade de desenvolvimento social 
da região da Calha Norte está estreitamente vinculada à viabilidade de 
alternativas estáveis de geração de emprego e internalização de renda, só 
possível com a revitalização de sua economia, a partir de seus segmentos 
potencialmente dinâmicos. 

A concretização dessa perspectiva passa, necessariamente, pela 
superação dos. inúmeros fatores de estrangulamento apontados anteriormente, 
cujo perfil tem comprometido sistemáticos esforços locais de desenvolvimento. 

Nesse sentido, a mobilização em torno de um projeto de 
desenvolvimento para a área-programa deve se comprometer a cumprir, de 
antemão, um conjunto integrado de ações combinadas em três vertentes de 
realização. A primeira dirigidq. à consolidação das condições estruturantes de 
integração e logística (transporte, energia, saneamento e telecomunicações). A 
segunda voltada ao apoio e ao incentivo técnico e financeiro à revitalização dos 
segmentos econômicos potencialmente dinâmicos. A terceira vertente deve 
estar associada à realizações de ações emergenciais de natureza social e de 
ações de apoio institucional, especialmente de fortalecimento à gestão 
municipal na região. 
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4 .1 - PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

A realização desses projetos diz respeito à consolidação infra 
estrutura! de integração e logística, indispensável à dinamização das atividades 
econômicas e à disponibilidade de serviços sociais básicos. Nesse prisma, 
sobressaem os investimentos necessários relativos a transporte, energia, 
saneamento e telecomunicações. 

A esse respeito é importante chamar a atenção que a área 
programa integra a região de abrangência, definida pelo Governo estadual, 
como Eixo de Desenvolvimento do Oeste Paraense, cuja configuração espacial 
está definida pelas áreas de influência do corredor viário Cuiabá/Santarém 
(Br-163 e/ou Hidrovia do Tapajós-Teles Pires) e do corredor da 
Transamazônica (Altamira/Itaituba), convergindo para o Porto de Santarém e 
pelas áreas de influência do corredor rodoviário da PA-254 e/ou hidroviário do 
rio Amazonas, convergindo, de um lado, para o Porto de Santarém e, de 
outro, para o Porto de Santana e/ou BR-156 no Amapá. 

Ar)f.f,p(,~. /} 
"-1/.... 

A partir dessa referência, dentro de uma perspectiva de curto 
prazo, foram definidas as seguintes prioridades de realização: 

a) Transporte - Nesse setor a prioridade está dirigida à E'.">!f-~')f/ 

consolidcção da PA-254, a ser realizada em parceria (Governo do estado e 
Prefeituras), nos trechos Almeirim/Monte Dourado (sub-trechos São João/ 
Miúdo - 160 km) e Prainha/ Almeirim. Além dessas obras, está prevista também 
a recuperação do trecho Alenquer/Óbidos/Oriximiná que poderá envolver, 
inclusive, a participação do DNER, por se tratar da superposição da BR-163. Os 
recursos necessários precisem ser redimensionados, uma vez considerados a 
especificidade de intervenção em cada um desses trechos e o nível de 
participação municipal e federal. Ainda na PA-254, sobressai a construção em_ 
obra d'arte especial da Ponte do Rio Curuá (300m) no valor estimado de R$ 3 
milhões a ser realizado pelo Governo do Estado. Em relação ao transporte 
rodoviário destaca-se também a implantação da rodovia Translago ou PA-257 
(Juruti/Santarém - 135 km), em realização pelo Governo do Estado, no valor 
aproximado de R$ 1.300.000 ,00. 
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Finalmente, importa salientar a necessidade de investimento em 
mais dois suportes viários: a recuperação das Estações Hidroviárias das Sedes 
Municipais e a consolidação dos corredores interiores (vicinais e entrepostos) 
de acesso às áreas de produção e aos atrativos turísticos. Para tanto, urge, de 
antemão, a definição de prioridades por parte dos representantes locais e a 
respectiva- repartição de competência de realização, envolvendo a parceria 
financeira federal, estadual e municipal. 

Órgãos Envolvidos: 

- Federal: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES-DNER-SAE 
SUDAM/SEPRE 

- Estadual: SETRAN-SEPLAN-SEDE 
- Municipal:SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES- 

REPRESENTANTES DE AGENTES ECONÔMICOS LOCAIS 

b) En~rgia - Em termos de curto prazo, a prioridade do setor 
envolve p. consolidação da substituição das Unidades Geradoras de todas as 
sedes municipais e subseqüente ampliação da rede de distribuição, visando a 
recuperar a demanda reprimida da região. Vale salientar que essa substituição 
vem sendo executada no âmbito Contrato de Terceirização assinado entre o 
Governo do estado e Grupo Guascor, envolvendo, também, municípios do 
Marajó, num valor global de R$ 40 milhões a serem aplicados em 12 meses. A 
expansão da rede de distribuição, entretanto, precisa ser urgentemente 
definida em termos técnicos e financeiros. Ainda em relação ao setor, é 
fundamentalmente estratégico a implantação da UHE - Santo Antônio, no rio t,.,_,.;;_L.1r ·., .• 

Jari, na divisa de Almeirim -PA/Laranjal do Jari - AP, com potência estimada 
de 66,6MW, no valor global de R$ 123 milhões. 

•. 
A ser realizada através da iniciativa privada - a UHE - Santo 

Antônio é concessão do Grupo Jari Energética -JESA S/A, formado pela Jari 
Celulose e Caulim da Amazônia - esse empreendimento está dependendo do 
equacionamento financeiro, via BNDES e/ou outros parceiros empresariais. 

Além de se constituir em alternativa inadiável para reduzir os 
custos energéticos de todo o complexo Jari, recuperando a competitividade do 
empreendimento, a hidrelétrica permitirá uma expansão da oferta às áreas de 
entorno, permitindo a implantação de novas atividades econômicas. 
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Órgãos Envolvidos: 

- Federal: MIN. DAS MINAS E ENERGIA-PETROBRÁS-SAE 
SUDAM/SEPRE 

- Estadual: CELPA/GUASCOR-SEPLAN-SECT AM 

- Municipal: SECRETARIA MUNICIPAL-REPRESENTANTES DE 
"' AGENTES ECONOMICOS LOCAIS/GRUPO J ARI 

e) Saneamento - Os investimentos em saneamento devem 
abordar duas vertentes de atendimento. A primeira, relativa ao suprimento de 
abastecimento d'água e esgotamento sanitário nas sedes municipais e a 
segunda, dirigida ao suporte sanitário de núcleos populacionais isolados. 

No que diz respeito ao primeiro caso, destaca-se a já inclusão das 
sedes municipais de Óbidos, Alenquer e Monte Alegre, no Programa 
PASS/BID, a ser executado pelos Governos federal/estadual - programa 
voltado para núcleos com população urbana entre 15 e 20 mil habitantes. Em 
sua primeira fase (em execução), o programa prevê a elaboração de 
diagnósticos, projetos básicos e executivos e estudos de impacto ambiental, 
para então, em fase posterior, fazer a execução de obras e serviços. Os 
recurses necessários para a implantação dos sistemas ( água e esgotamento 
sanitário) serão definidos após a fase inicial de elaboração de projetos, tendo 
como fonte financiamento o BID, o Governo federal e a contrapartida estadual. 

Com relação às demais sedes municipais urge a definição de um )t' 
programa, a ser definido pelos representantes locais, com subseqüente 
estabelecimento de competência financeira de execução - federal, estadual 
e/ou municipal - no sentido de equacionar a deficiência atual do quadro 
sanitário. Por enquanto, para as sedes municipais de Terra Santa, Faro, Óbidos, 
Monte Alegre e Alenquer, a Companhia Estadual de Saneamento - COSANPA 
vem executando um programa emergencial de implantação de unidades 
geradoras - a partir de poços tubulares profundos - com intuito de equacionar, 
provisoriamente, a situação de colapso no suprimento de bairros emergenciais 
nesses núcleos. 
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Em se tratando do segundo caso, prevê-se a implantação de 
estações de produção de hipoclorito em todas as sedes municipais, com o 
objetivo de atender os núcleos populacionais isolados e, ao mesmo tempo, 
suprir as comunidades a partir de 50 famílias, de microssistema de 
abastecimento d'água, de maneira a se consolidar uma cadeia de proteção 
epidemiolôgica em todos os municípios da região. Essa programação já vem 
sendo operacionalizada através do Governo do estado, com recursos aprovados 
no Orçamento da União, no âmbito do Programa PASS. 

Em 1997, foram aprovados recursos para implantação de 
microssistemas - em execução 1998 - nos municípios de Terra Santa (1 
localidade), Alenquer (5 localidades), Faro (2 localidades) e Prainha (9 
localidades). Em 1998, encontra-se em análise, para aprovação pelo Governo 
federal e para a execução através do Governo do estado, no âmbito desse 
mesmo Programa (PASS) , a implantação de estações de hipoclorito em todos 
os municípios da região e mais a implantação de microssistemas em Alenquer (2 
localidades), Óbidos (2 localidades), Oriximiná (7 localidades) e Prainha (4 
localidades). Importa, nesse momento, estabelecer a definição de prioridades 
para a continuidade dessa programação, em 1999, no âmbito do PASS, a ser 
executado via Estado, Municípios e União, através da Fundação Nacional de 
Saúde- FNS. 

Órgãos Envolvidos: 

- Federal: MPO/SEPURB-SUDAM/SEPRE-SAE-FNS-CAIXA 
" ECONOMICA FEDERAL 

- Estadual: COSANPA-SEPLAN-SECTAM-SESPA 

- Municipal: SECRETARIA MUNICIPAL-REPRESENTANTES DE 
" AGENTES ECONOMICOS LOCAIS 

d) Telecomunicações - Em termos desses investimentos, há 
necessidade de um levantamento aprimorado do requerimento de equipamentos 
e demanda em cada um dos municípios da região, para então se estabelecer um 
programa de suprimento. 
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Órgãos Envolvidos: 

- Federal: - SAE-SUDAM/SEPRE-TELEPARÁ 

- Estadual: SEPLAN-SEDE 

- Municipal: SECRETARIA MUNICIPAL-REPRESENTANTES DE 
AGENTES ECONÔMICOS LOCAIS 

, ' 4.2 - PROGRAMAS DE APOIO E INCENTIVO TECNICO-FINANCEIRO A 
DINAMIZAÇÃO DOS SEGMENTOS ECONÔMICOS 

Associado ao equacionamento da consolidação infra-estrutural 
básica de integração e logística, a implementação de projetos de apoio e 
incentivo técnico e financeiro à dinamização dos segmentos potenciais, 
constitui-se em ação essencial de curso imediato. Nesse sentido, é 
fundamental que cada um desses projetos tenha como referencial dirigente a 
perfeita identificação - já anteriormente observada em linhas gerais - dos 
gargalos inibidores da dinamização e da integração local das atratividades de 
investimentos e, ao mesmo tempo, a respectiva divisão de responsabilidade 
institucional na resolubilidade de cada um desses fatores de estrangulamento. 
O que significa dizer que a implementação desses projetos deve partir de uma 
concepção articulada entre organismos federais, estaduais e municipais e da 
definição de um cronograma de trabalho concatenado, concebido, inclusive, em 
período que anteceda a elaboração orçamentária das instituições envolvidos. de 
modo a assegurar os recursos necessários à realização dos projetos 
priorizados. 

a) Sub-Programa de Revitalização da Pecuária na Região 

Ações Prioritárias: Fortalecimento do manejo combinado de 
pastos; melhoria do padrão genético do rebanho; fortalecimento da defesa 
sanitária; infra-estrutura de apoio (frigorificação e matadouros); e apoio à 
comercialização e financiamento. 
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Órgãos Envolvidos: 

- Federal: SAE-SUDAM-EMBRAPA-FCAP-UFPA-INCRA- 
BANCO DO BRASIL-DELEGACIA FEDERAL 
DA AGRICULTURA-BASA 

- Estadual: SAGRI-EMATER-BANPARÁ-SEFA-SECTAM 
ITERPA-SEDE 

- Municipal: AMUCAN-SECRET. MUNICIPAIS- REPRESENT. DE 
AGENTES ECONÔMICOS LOCAIS 

, 
b) Sub-Programa de Aproveitamento Integrado das Areas de 

Várzea e Terra Firme e de Diversificação e Dinamização 
da Agricultura 

Ações Prioritárias - Fortalecimento do manejo combinado de solos 
de várzea e terra firme, orientado para cultivo de grãos, fruticultura e fibras; 
incentivo técnico e financeiro às atividades de extrativismo, especialmente da 
castanha-do-pará e de produto oleaginosos, incentivos técnico e financeiro 
para a viabilidade da oferta e do consumo de corretivos e fertilizantes 
agrícolas; apoio ao zoneamento agrícola; infra-estrutura de armazenagem e 
estrctéqícs de comercialização; e linhas de créditos diferenciadas. 

Órgãos Envolvidos: 

- Federal: MIN. DA AGRICUL TURA-MMA-SAE-SUDAM- 
EMBRAPA-FCAP-INCRA-DELEGACIA FEDERAL DA •. 

AGRICULTURA- BASA-DNPM-CPRM-BCO.BRASIL 

- Estadual: SAGRI-EMA TER-BANPARÁ-SECT AM-SEPLAN 
ITERPA-PARAMINÉRIOS-SEDE 

- Municipal: AMUCAN-SECRET. MUNICIPAIS- REPRESENT. DE ,,. 
AGENTES ECONOMICOS LOCAIS 
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e) Sub-Programa de Apoio à Pesca e Derivados Industriais 

Ações Prioritárias - Apoio ao aprimoramento tecnológico de 
captura e industrialização do pescado; infra-estrutura básica; apoio ao 
desenvolvimento da aqüicultura; e estratégias de comercialização e linhas de 
crédito diferenciadas. 

Órgãos Envolvidos: 

- Federal: SAE-SUDAM-IBAMA-FCAP-EMBRAPA-BANCO DO 
BRASIL-BASA-DELEGACIA DA AGRICULTURA 

- Estadual: SAGRI-EMATcR-BANPARÁ-SECTAM-SEFA 
SEPLAN-SEDE 

- Municipal:AMUCAN-SECRET. MUNICIPAIS-REPRESENT. DE 
" AGENTES ECONOMICOS LOCAIS 

d) Sub-Programa de Desenvolvimento do Turismo 

Ações Prioritárias - Implantação de infra-estrutura básica de 
acessibilidade e aproveitamento dos atrativos potenciais; plano diretor de 
manejo turístico das unidades de conservação localizadas na região; 
fortalecimento da gestão empresarial e qualificação de mão-de-obra, 
considerando as diversas opções de modalidades turísticas; e educação 
comunitária. 

Órgãos Envolvidos: 

- Federal: MMA-SAE-SUDAM-EMBRA TUR-BCO. DO BRASIL 
BASA 

- Estadual: SEICOM-PARA TUR-SEDE-SECT AM-BANPARÁ 
SEPLAN 

- Municipal:SEICOM-SECRETARIAS MUNICIPAIS- 
REPRESENTANTES DE AGENTES ECONÔMICOS LOCAIS 
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e) Sub-Programa de Aproveitamento 
Industrialização Moveleira 

Florestal 

Ações Prioritárias - Apoio e incentivo ao manejo sustentável de 
floresta; apoio à capacitação tecnológica e gerencial; apoio e incentivo a 
projetos experimentais agro-florestais; incentivo à indústria moveleira; e 
estratégias de comercialização e incentivo financeiro. 

Órgãos Envolvidos: 

-Federel. SAE-SUDAM-EMBRAPA-IBAMA-BANCO DO BRASIL 
BASA 

- Estadual: SAGRI-SECT AM-SEICOM-SEDE-SEPLAN-BANPARÁ 

-Municipal: AMUCAN-SECRET. MUNICIPAIS-REPRESENT. DE ,.. 
AGENTES ECONOMICOS LOCAIS 

f) Sub-Programa de Integração da Atividade de Mineração 

Ações Prioritárias - Conclusão de pesquisas das ocorrências 
minerárias nos municípios, com ênfase às possibilidades de investimentos de 
pequeno e médio porte (calcário para agricultura, fosfato, gemas, etc.); apoio 
técnico e financeiro à implantação de unidades de exploração e 
beneficiamento; treinamento de mão-de-obra; e apoio financeiro à expansão da 
demanda de substâncias minerárias para agricultura. 

Órgãos Envolvid~~: 

- Federal: SAE-SUDAM-DNPM-CPRM-BCO. DO BRASIL- BASA 

- Estadual: SEICOM-SECTAM-SEDE-SEPLAN-IDESP 
BANPARÁ-SAGRI-EMA TER-PARAMINÉRIOS 

- Municipal: AMUCAN-SECRET. MUNICIPAIS- REPRESENT. DE 
" AGENTES ECONOMICOS LOCAIS 
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4. 3 - PROGRAMAS EMERGENaAIS E DE APOIO INSTITUaONAL 

Ao lado da mobilização em torno da realização dos projetos 
estratégicos de infra-estrutura de integração e logística e das ações de 
revitalização da economia da região, a preocupação com ações emergenciais de 
cunho social e de apoio à capacitação institucional, mormente de caráter 
municipal, são imprescindíveis, haja vista a condição de isolamento da área 
programa. 

a) Sub-Programa de Proteção e Desenvolvimento das 
Sociedades Indígenas e Comunidades Remanescentes de 
Quilombos 

Ações Prioritárias - Consolidação do processo de demarcação 
pendentes; infra-estrutura social básica e capacitação profissional (saúde, 
educação, saneamento, etc.); e apoio e incentivo às atividades de produção. 

Órgãos Envolvidos: 

- Federal: SAE-SUDAM-FUNAI-EBRAPA-FNS-MEC-FUNAI 
DELEGAOA DA AGRICUL TURA-NAEA/UFPA 

- Estadual: MARA-SAGRI-SEDUC-SECT AM-SEDE-SEPLAN 
SEICOM-ITERPA-INCRA 

- Municipal: AMUCAN-SECRET. MUNICIPAIS- REPRESENT. DE 
AGENTES ECONÔMICOS LOCAIS 

,, 

b) Sub-Programa de Apoio Municipal 

Ações Prioritárias - Ações de natureza social e emergencial, 
envolvendo os setores da saúde, da educação, do saneamento, da segurança, e 
de proteção às cheias, a serem definidas pelas prefeituras, sob a coordenação 
da associação dos municípios - AMUCAN. 

Órgãos Envolvidos: 

- federal: SAE-SUDAM 
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- Estadual: SEPLAN 

- Municipal: AMUCAN- SECRET. MUNICIPAIS-REPRESENT. DE 
AGENTES ECONÔMICOS LOCAIS 

e) Sub-Programa de Gestão Municipal 

Ações Prioritárias - Plano diretor de desenvolvimento urbano de 
sedes municipais; mapeamento aero-fotogramétrico; treinamento e apoio na 
capacitação de gestão urbana; capacitação de recursos humanos 
(gerenciamento de programas sociais, gerenciamento administrativo e 
financeiro, captação de recurso, elaboração, análise e avaliação de projetos e 
treinamento profissionalizante nas áreas da saúde, educação, etc.); e 
elaboração de perfis municipais. 

Órgãos Envolvidos: 

- Federal: SAE-SUDAM 

- Estadual: SEPLAN-COHAB-IDESP-SETEPS-SEAD 

- Municipal: AMUCAM-SECRET. MUNICIPAIS- REPRESENT. DE 
" AGENTES ECONOMICOS LOCAIS 
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PROGRAMA CALHA NORTE 
AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A ÁREA PARAENSE 

A.NEXO 1 

PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

SUB-PROGRAMAS ACÕES PRIORITARIAS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS 1 

- TRANSPORTE -Consolidação da PA-254, nos trechos Almeirim/ - Federal: MIN.DOS TRANSPORTES-DNER-SAE- 
Monte Dourado(sub-trecho São João/Miúdo-160 km) SUDAM/SEPRE 
e Prainha/ Almeirim - Estadual: SETRAN-SEPLAN-SEDE 

- Recuperação do trecho Alenquer/Óbidos/Oriximiná - Municipal: SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES- 
- Construção da ponte si o rio Curuá (300 m) REPRES.DE AGENTES ECON.LOCAIS 
- Implantação da Rodovia Translago ou PA-257(Juru- 
ti/Santarém - 135 km) 

- ENERGIA - Consolidação da substituição das Unidades Gerado- - Federal: MJN.DAS MINAS E ENERGIA-SAE- 
ras de todas às sedes municipais SUDAM/SEPRE 

- Ampliação da rede de distribuição - Estadual: CELPNGUASCOR-SEPLAN-SECT AM 
- Implantação de sistemas alternativos em comunida- - Munic9>al: SEC.MUNICIPAL-REPRES.DE AGENTES 
des isoladas ECONOMICOS LOCAIS/GRUPO JARI 

-SANEAMENTO - Consolidação do suprimento de abastecimento - Federal: MPO/SEPURB-CAIXA ECONÔMICA- 
d'água e esgotamento sanitário em redes municipais SAE-FNS-SUDAM/SEPRE 

- Irnplanração de microssisternas de abastecimento - Estadual: COSANP A-SEPLAN-SECT AM-SESPA 
d'água em núcleos populacionais isolados. -Munic~pal: SECRET.MUNICIPAL-REPRES DE AGENTES 

ECONOMICOS LOCAJS 
-TELECOMUNICAÇÕES - A definir - Federal: SAE~SUDAM/SEPRE-TELEPARA 

- Estadual: SEPLAN-SEDE 
- Municipal: SEC.MUNICIPAL-REPRES.DE AGENTES 
ECONOMICOS LOCAIS 



PROGRAMA CALHA NORTE 
AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A ÁREA PARAENSE 

ANEX02 

PROGRAMAS DE APOIO E INCENTIVO TÉCNIO-FINANCEIRO Á DINAMIZAÇÃO DOS SEGMENTOS ECONÔMICOS 

ACÓES PRIORITÁRIAS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS SUB-PROGRAMAS 
- Fedenl: SAE-SUDAM-EMBRAP A-UFP A-FCAP 
INCRA-BCO BRASIL-DELEG.FEDERAL DA 
AGRICULTURA-BASA ' 
- Estadual: SAGRI-EMATER-BANPARÁ-SEFA 
SECT AM-ITERP A-SEDE 

- Municipal: AMUCAN-SEC.MUNICIPAIS 
REPRESENT ANfESDE AGENfES ECONÔMI 
COS LOCAIS 

- Fortalecimento do manejo combinado de pastos 
- Melhoria do padrão genético do rebanho 
- Fortalecimento da defesa sanitária 
- Infra-estrutura de apoio(fiigorificação e matadouros) 
- Apoio à comercialização e.financiamento 

- REVIT ALIZAÇAO DA 
PECUÁRJA NA REGIÃO 

- Federal: SAE-SUDAM-EMBRAPA-FCAP-INCRA 
-BCO BRASIL-DEL.FED.DA AGRICULTURA- 
BASA-DNPM-CPRM-MIN.DA AGRICULTURA 
MMA 

- Estadual: SAGRI-EMATER-BANPARÁ-SECTAM 
-SEPLAN-ITERP A-P ARAMINÉRIOS-SEDE 

- Municipal: AMUCAN-SEC.MUNICIPAIS- 
REPRESENT ANfES DE AGENTES ECONÔMI 
COS LOCAIS 

- Fortalecimento do manejo combinado de solos de 
várzea e terra firme orientado para o cultivo de grãos, 
fruticultura e fibras 

- Incentivo técnico e financeiro para a viabilidade da 
of erta e do consumo de corretivos e fertilizantes 
agrícolas 

- Apoio ao zoneamento agrícola 
- Infra-estrutura de annazenamento e estratégias de 
comercialização 

- Linhas de crédito diferenciadas 

- APROVEITAMENTO INTEGRADO DAS 
ÁREAS DE VÁRZEA E TERRA FIRME E DE 
DIVERSIFICAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA 
AGRICULTURA 

- Federal: SAE-SUDAM-IBAMA-FCAP-BASA 
EMBRAPA-BCO BRASlL-DEL.DA AGRIC 

- Estadual: SAGRI-EMA TER-BANP ARÁ-SEDE 
SEPLAN-SECT AM-SEF A 

- Municipal: AMUCAN-SEC.MUNICIPAIS 
REPRESENT ANTES DE AGENfES ECONÔ 
MICOS LOCAIS 

- Apoio ao aprimoramento tecnológico de captura e 
industrialização do pescado 

- Infra-estrutura básica 
- Apoio ao desenvolvimento da aquicultura 
- Estratégias de comercialização e Jinhas de crédito 
diferenciadas 

- APOIO A PESCA E DERIVADOS 
INDUSTRIAIS 

- Implantação de infra-estrutura básica de acessibilidade 
e aproveitamento dos atrativos potenciais 

- Plano diretor de manejo turistice das unidades de 
conservação localizadas na região 

- Fortalecimento da gestão empresarial e qualificação de 
mão-de-obra considerando as diversas opções de 
modalidades turísticas 

- Educação comunitária 

- DESENVOLVIMENTO 00 TURISMO • Federal: SAE-SUDAM-EMBRATUR-BASA 
BCO BRASlL-MMA 

- Estadual: SEICOM-P ARA TUR-SEDE-SECT AM 
BANPARÁJSEPLAN 

- Municipal: AMUCAN-SEC.MUNICIPAIS-RE 
PRESENT ANTES DE AGENTES ECONÔMICOS 
LOCAIS 

.~ > • 
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ANEX02 

PROGRAMAS DE APOIO E INCENTIVO TtCNICO-FINANCEIRO À DINAMIZAÇÃO DOS SEGMENTOS ECONÓMICOS 

SUB-PROGRAMAS AC.ÕES PRIORITÁRIAS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS 
- APROVEITAMENTO FLORESTAL E - Apoio e incentivo ao manejo sustentável de floresta - Federal: SAE-SUDAM-EMBRAPA-BCO BRASIL- 
INDUSTRIALIZAÇÃO MOVELEIRA - Apoio à capacitação tecnológica e gerencial BASA 

- Apoio e incentivo a projetos experimentais agro- - Estadual: SAGRI-SECT AM-SEICOM-SEDE - 
florestais BANPARÁ 

- Incentivo à indústria moveleira - Municipal: AMUCAN-SEC.MUNICIPAIS-REP. 
- Estratégias de comercializaclo e incentivo financeiro DE AGENTES ECON.LOCAJS 1 

- INTEGRAÇÃO DA ATIVIDADE DE - Conclusão de pesquisas das ocorrências minerárias nos - Federal: SAE-SUDAM-DNPM-CPRM-BASA- 
MINERAÇÃO municípios com ênfase às possibilidades de BCO BRASIL 

investimento de pequeno e médio porte(calcário para - Estadual: SEICOM-SEDE-SEPLAN-IDESP- 
agricultura, fosfato, gemas.ete.) SECT AM-BANP ARÁ-SAGRI-P ARAMINÉRJOS- 

- Apoio técnico e financeiro à implantação de unidades EMA TER 
de exploração e beneficiamento - Municipal: AMUCAN-SEC.MUNICIPAJS- 

- Treinamento de mão-de-obra REPRESENTANTES DE AGENTES ECONÔMI~ 
- Apoio financeiro à expansão da demanda de COS LOCAIS 
substâncias mineràrias oara amicultura 

•\ •i. 



PROGRAMA CALHA NORTE 
AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A ÁREA PARAENSE 

ANEXOJ 

PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO INSTITUCIONAL 

SUB-PROGRAMAS ACÕES PRIORITÁRIAS ORGÃOS ENVOLVIDOS 
- PROTEÇÃO E DESFNVOL VIMENTO DAS - Consolidação do processo de demarcações pendentes - Federal: SAE-SUDAM-FUNAI-EMBRAPA-MEC- 
SOCIEDADES INDIGENAS E COMUNIDADES - Infra-estrutura social básica e capacitação profissional FNS-DELEG.DA AGRICUL TURA-FUNAI- 
REMANESCENTES DE QUILOMBOS (saúde), educação, saneamento, etc.) MARA-NAEA/UFP A 1 

- Apoio e incentivo às atividades de produção - Estadual: SAGRI-SEDUC-SECT AM-SEICOM- 
SEDE-SEPLAN-ITERP A-INCRA 

- Municipal: AMUCAN-SEC.Ml!:NICCPAIS- 
REPRES.DE AGENTES ECONOMlCOS LOCAIS 

- EMERGENCIAL DE APOIO MUNICCPAL - Ações de natureza social e emergencial, envolvendo os - Federal: SAE-SUDAM 
setores de saúde, de saneamento, de segurança e proteção - Estadual: SEPLAN 
âscheias, a serem definidas por cada prefeitura - Municipal: AMUCAN-REPRES.DE AGENTES 

ECON.LOCAIS 

- GESTÃO MUNICIPAL - Plano diretor de desenvolvimento urbano de sedes um- - Federal: SAE-SUDAM 
nicipais - Estadual: SEPLAN 

- Mapeamento aero-fotogramétrico - Municipal: AMUCAN-SEC.MUNICIPAIS- 
- Treinamento e apoio na capacitação de gestão urbana REPRES.DE AGENfES ECON LOCAIS 
- Capacitação de recursos humanos(gerenciamento de 
programas sociais, gerenciamento administrativo e 
financeiro, captação de recurso, elaboração, análise e 
avaliação de projetos e treinamento profissionalizante 
nas áreas de saúde, educação, etc.) 

- Elaboração de perfis municipais 



PROGRAMA CALHA NORTE 
AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A ÁREA PARAENSE 

INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA PARAENSE 

ANEX04 

DEMOGRAFIA: 

ÁREA E DENSIDADE DEMOGRÁFICA POR MUNICÍPIOS -1996 

MUNICIPIOS ÁREA (KM2) 1 POPULAÇÃO I DENSIDADE 
HAB1KM2 

25.977 51.419 1,98 

73.288 35.963 0,49 

13.673 6.332 0,46 

20.233 49.602 2,45 

26.826 44.326 1,65 

108.142 41.999 0,39 

13.896 21.484 1,55 

1.909 13.043 6,83 

ALENQUER 

ALMEIRIM 

CURUÁ* 
FARO 

MONTE ALEGRE 

ÔBIOOS 

ORIXIMINÁ 

PRAINHA 
TERRA SANTA 

TOTAL (ÁREA-PROGRAMA) 283.944 264.168 0,93 

ESTADO DO PARÁ 1.253.165 5.510.849 4,40 
FONTE: FIBGE ~ Fundação do Instituto Bra$ileiro de Geografia e Estatística 
• Município criado recentemente 
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PROGRAMA CALHA NORTE 
AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A ÁREA PARAENSE 

POPULAÇÃO RESIDENTE RURAL E URBANA POR MUNICiPI0-1991/1996 

- MUNICÍPIOS 

1 

1991 

1 

1996 

RURAL 1 URBANA RURAL 1 URBANA 

,, ALENQUER 30.898 21.958 27.779 23.640 
f:~ · .. ALMEIRIM 17.100 16.342 18.800 17.163 

CURUA • 

FARO 4.690 8.884 3.134 3.188 

MONTE ALEGRE 29.964 16.987 30.764 18.838 

ÓBIDOS 22.160 20.147 23.595 20.731 

ORIXIMINÁ 19.991 21.163 18.459 23.540 

PRAINHA 22.586 4.196 16.260 5.224 

TERRA SANTA - 4.070 8.973 

TOTAL (ÁREA-PROGRAMA 147.389 109.677 142.861 121.297 

ESTADO DO PARÁ 2.353.672 2.596.388 2.561.832 2.949.017 
FONTE: FIBGE- Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
• Município criado recentemente 

POPULAÇÃO POR MUNICÍPIO E PARTICIPAÇÃO RELATIVA-1991/1996 

MUNICÍPIOS !POPULAÇÃO % RELATIVO À POPULAÇÃO % RELATIVO À 

1991 ÁREA-PROG. 1996 ÁREA-PROG. 

ALENQUER 52.856 20,56 51.419 19,47 

ALMEIRIM 33.442 13,01 35.963 13,61 

CURUÁ • 

FARO 13.574 5,28 6.322 2,39 

MONTE ALEGRE 46.951 18,26 49.602 18,78 

Ó BIDOS 42.307 16,46 44.326 16,78 

ORIXIMINÁ 41.154 16,01 21.484 8,13 

PRAINHA 26.782 10,42 41.999 15,90 
TERRA SANTA - - 13.043 4,94 

TOTAL (ÁREA-PROGRAMA) 257.066 5,19 264.158 - 4,79 

ESTADO DO PARÁ 4.950.060 100 5.510.849 100 
FONTE: FIBGE - Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
• Município criado recentemente 
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PROGRAMA CALHA NORTE 
AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A ÁREA PARAENSE 

ENERGIA ELÉTRICA: 
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CLASSE - 1995 Em Kw/H 

CLASSE MUNICIPIOS 
ALENQUER ALMERJM CURUÃ• FARO M.ALEGRE ÓBIOOS ORJXIMINÁ PRAINHA T.SANTA TOTAL 

RESIDENCIAL 3.978.178 1.822.686 - 348.191 4.208.145 3.578.881 3.997.056 481.728 1.107.712 19.522.677 
Nº CONSUMIDORES 3.471 1.229 - 386 2.709 3.264 2.882 518 1.108 15.667 
COMERCIAL 970.875 390.659 - 15.009 1.169.465 991.116 1.156.128 135.687 139.293 4.968.232 
Nº CONSUMIDORES 343 .• 101 12 378 340 254 83 80 1.591 - 
INDUSTRIAL - 58.579 - - - 1.339.364 77.218 - - 1.473.161 
Nº CONSUMIDORES - 1 - - - 5 1 - - 7 
FONTE:CELPA 
* Município criado recentemente 

AGUA: 
NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ÁGUA POR CLASSE-199& 

CLASSE MUNICIPIOS 
ALENQUER ALMERIM CURUA• FARO M.ALEGRE ÓBIOOS ORJXIMINA PRAINHA T.SANTA 

RESIDENCIAL 2.793 - - 544 2.351 2.901 3.323 666 1.443 

COMERCIAL 91 - - 1 80 88 75 7 6 

INDUSTRIAL - - - - 2 3 4 - - 
FONTE: COSANPA 
* Município criado recentemente 

- 03 - 
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PROGRAMA CALHA NORTE 
AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A ÃREA PARAENSE 

EDUCAÇÃO: 

Nº DE ALUNOS, TURMA E MÉDIA DE ALUNOS POR GRAU DE ENSINO -1994 
Nº DE ESTABELEC. NºDEALUNOS NºDETURMAS MEDIA 

MUNICIPIOS 1° Grau 2º Grau 1º Grau 2º Grau 1° Grau 20 Grau 1° Grau 20 Grau 
ALENQUER 187 2 11.972 998 396 31 30,23 32,19 
ALMERIM 113 3 8.607 859 365 25 23,58 34,36 
CURUA* - - - - - - - - 
FARO 16 1 ... 103 ... 4 .. . 25,75 
MONTE ALEGRE 202 1 11.567 896 468 25 24,72 35,84 
ÓBIDOS 124 1 11.014 1.291 395 32 27,88 40,34 
ORIXIMINÁ 177 2 14.579 931 547 23 26,65 40,48 
PRAINHA 143 1 6-475 114 254 3 25,49 38,00 
TERRA SANTA 27 1 2.788 252 90 4 30,98 63,00 
TOTAL {AREA-PROGRAMA) 989 12 67.002 5.341 2.516 147 
FONTE: SEDUC 
* Município criado recentemente 

TAXA DE ALFABETIZAÇÃO I TAXA DE ANALFABETISMO -1991 

MUNICIPIOS POPULAÇÃO POP. ALFAB. TAXA POP. NAO TAXA 
ALFABETIZ. f%) ALFABETIZ. ANALFABETOS (°.4) 

ALENQUER 52.856 25.906 49,01 26.950 50,99 
ALMEIRIM 33.442 17_811 53,26 15.631 46,74 
CURUÁ* - - - - - 
FARO ' 13.574 7.949 58,56 5.625 41,44 
MONTE ALEGRE 46.951 24.796 52,81 22.155 47,19 
ÓBIDOS 42.307 23.614 55,82 18.693 44,18 
ORIXIMINÁ 41.154 24.716 60,06 16.438 39,94 
PRAINHA 26.782 11.001 41,08 15.781 58,92 
TERRA SANTA - - . - - 
TOTAL (AREA-PROGRAMA) 267.066 135.793 52,82 121.273 47,18 
ESTADO DO PARA • 4.950.060 2.798.149 56,63 2.151.911 43,47 
FONTE:: FIBGE (Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica) 
* Municíplo criado recentemente 
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