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1.0. INTRODUÇÃO 
 

1.1. ANÁLISE REGIONAL DA DINÂMICA ECONÔMICA DOS CINCO MUNICÍPIOS 

 
A formulação de estratégias de desenvolvimento pode ser fundamental para alavancar a 

atividade econômica em uma região que, por sua vez, é base para a melhora da 

qualidade de vida da população. O crescimento econômico é condição básica para o 

desenvolvimento, embora não necessariamente o crescimento seja, per si, distributivo e, 
por conseguinte, implique na melhora da vida de todos. Essa é uma lição que está nos 

livros de economia desde os anos sessenta e revela a necessidade de compreender, 

entre outras, a dinâmica econômica dos municípios para elaborar seus planos diretores. 

Na Amazônia, o modelo de desenvolvimento nem sempre tem respeitado a necessidade 
de aliar eficiência econômica com equidade social, problema que se torna ainda mais 

complexo quando se reconhece a necessidade do trato cuidadoso com a base natural; 

nela incluídos o território, os seres que o ocupam e as relações que se formam nessa 

ocupação. Essa é uma região na qual os problemas sociais e ambientais são foco da 
atenção mundial, pois aqui tem-se presente uma floresta tropical com enorme acervo de 

biodiversidade e recursos que são base de prestação de serviços ambientais mundiais, 

além de inúmeros recursos naturais importantes para diversas atividades econômicas, 

propiciando ganhos para poucos (COSTA, 2004). Por outro lado, a estagnação ou o baixo 

dinamismo econômico de vários municípios na região abre espaço para uma série de 
problemas, que vão desde o êxodo rural até a vulnerabilidade da população, 

especialmente os jovens, para o tráfico de drogas e a formação de gangues, por 

exemplo, fazendo-se necessário reverter esse quadro. 

Entendendo, pois, a importância de promover um crescimento que seja socialmente 
inclusivo e ambientalmente sustentável, elabora-se o diagnóstico regional dos cinco 

municípios em estudo, à jusante da barragem de Tucuruí: Baião, Mocajuba, Cametá, 

Igarapé-Miri e Limoeiro do Ajuru. 

Nesse sentido, os planos diretores em questão pretendem se tornar um componente 
dentro do planejamento regional, já que em torno dele estão vários agentes interessados 

na formulação de estratégias de desenvolvimento: o poder público e a população, 

representada por organizações sociais e sindicais, por exemplo. Caracterizar a dinâmica 

socioeconômica da região, partindo da elaboração desse diagnóstico  que toma os cinco 

municípios em conjunto pretende contribuir na construção de uma agenda  regional. Essa 
abordagem é, inclusive, recomendada pelo Ministério das Cidades (2004: 136-137), no 

seu guia para elaboração de planos diretores, quando afirma: 

“Essa articulação poderá gerar, ou não, como produto, um plano regional de desenvolvimento, e certamente, 

uma institucionalidade correspondente à realidade e capacidade dos municípios para conduzir e implementar o 
plano ou acordos regionais”  
 

Entretanto, o Plano de Desenvolvimento Regional já existe: é o PPDJUS – Plano Popular 

de Desenvolvimento Sustentável da região a Jusante da UHE Tucuruí – e a análise aqui 
desenvolvida o tomou como referência. Porém o intuito desse diagnóstico é de 

aprofundá-lo, abordando não somente outras variáveis, mas também fazendo uma 

reflexão crítico-analítica da dinâmica socioeconômica e territorialdos municípios.  

Pretende-se, pois, estimular a formulação de políticas econômicas e sociais integradas e 
atentas à sustentabilidade ambiental que, ao lado do aperfeiçoamento dos canais de 

controle social e político nos municípios, melhorem as formas de gestão do poder local e 

garantam suas execuções não fragmentadas, assim contribuindo para alterar as relações 

entre o Estado e a Sociedade, na perspectiva da construção da cidadania e da qualidade 
de vida. 
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Em termos metodológicos, faz-se importante ressaltar que a análise aqui apresentada foi 

baseada na revisão bibliográfica e documental, aliada à realização de levantamentos de 

dados primários, coletados nas visitas realizadas pela equipe nos municípios.(ver Anexos 

1 e 2). Foram entrevistados gestores e executores das políticas sociais além de 

representantes dos movimentos (e organizações) sociais, em uma abordagem 
qualitativa. Na caracterização das atividades produtivas, os levantamentos também 

contaram com a aplicação de questionários a diversos produtores locais, mais 

especificamente os chefes (e/ou arrimos) de famílias, bem como os dirigentes de 

empreendimentos.   

1.2. UMA DISCUSSÃO PRÉVIA DA ANÁLISE AQUI APRESENTADA 

Antes de avançar na análise aqui efetuada, propõe-se a reflexão de dois aspectos que 

permeiam a realização desse diagnóstico: (1) a importância e as dificuldades de se 

realizar abordagens regionais e (2) o que se entende por desenvolvimento e qual a 
relação entre ele e os planos diretores?  

Ao se deparar com uma das microrregiões mais pobres – a de Cametá – de um estado 

com um grande número de pessoas pobres onde evidencia-se um contraste com as 

riquezas naturais e pobreza sócio-econômica como o Pará, faz-se crescente a 

necessidade de abordar a questão das desigualdades regionais, objetivando reduzi-las. 
Nesses termos, a análise econômica em escala regional é importante pois questões 

espaciais e de localização, tais como a de fatores como mão-de-obra, recursos naturais 

ou outros podem levar à existência de vantagens comparativas dentro de uma 

determinada região que precisam ser observadas na formulação de políticas públicas.  

Entretanto, é notória a dificuldade de obter dados para uma abordagem embasada nas 

pesquisas regionais, tanto no que diz respeito à quantidade como à qualidade dos dados 

e também à natureza complexa da economia regional, que pode ser considerada uma 

cadeira interdisciplinar, estreitamente relacionada a outras disciplinas como a geografia e 
a sociologia, por exemplo. A dificuldade do interdisciplinar na Amazônia se agrava pela já 

referida relevância dos débitos sociais e ambientais do seu modelo de crescimento. Por 

isso, o presente diagnóstico foi elaborado procurando condensar as visões de 

especialistas de diferentes áreas do conhecimento, membros da equipe da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), sempre na perspectiva da incorporação dinâmica e qualificada da 

demanda e das informações obtidas junto aos atores sociais1.  

Quanto à dificuldade de obtenção de material empírico na área, especialmente no Brasil, 

são recorrentes os problemas, assim resumidos por Guimarães (1997: 473): 

 inexistência de informações e elevado custo para obtê-las; 

 informações disformes, com rupturas nas séries temporais; e 

 nível de agregação inadequado das informações e restrições à confiabilidade das 

mesmas. 

Na elaboração dos planos diretores, em particular, os problemas quanto à quantidade e à 

qualidade dos dados agravaram-se pelas dificuldades de liberação dos recursos do 
Convênio PIRJUS 001/04, celebrado pela Eletronorte/UFPA/FUNPEA/Prefeituras 

Municipais. 

                                         

1 O presente documento deverá ser submetido à população e ao poder público local. Só após a incorporação 

das sugestões e críticas dos mesmos ao documento é que será encerrada a fase de diagnóstico dos planos 
diretores dos cinco municípios. 
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Observadas essas restrições, discutamos o segundo ponto proposto antes de passarmos 

à análise regional sobre os aspectos econômicos dos cinco municípios: o que se entende 

por desenvolvimento?  

Apesar de requerer uma resposta complexa, essa pergunta tem como objetivo chamar a 

atenção para sua relação com os planos diretores. Na tentativa de não alongar o debate, 
tampouco de fazer uma retrospectiva sobre diferentes visões teóricas sobre o tema, 

adota-se aqui o enfoque das capacitações, desenvolvido por Amartya Sen, que propõe 

entender desenvolvimento como desenvolvimento humano. 

A razão de ser do desenvolvimento é o ser humano, que o gera (Sen, 1990). Dessa 
forma, a abordagem aqui usada está baseada em dois conceitos: 

 Funcionamentos: as várias coisas que as pessoas consideram valioso fazer ou 

ser, incluindo desde nutrição adequada até a participação na vida da comunidade, 

respeito próprio, etc. 

 Capacitação: as várias combinações de funcionamentos cuja realização é factível 

para uma pessoa. Ela pode ser entendida como a capacidade de as pessoas 

desenvolverem suas habilidades, podendo estar ligada à renda, escolaridade, acesso a 

bens públicos, etc. 

O que se pretende é, além de superar a visão de desenvolvimento como mero 
crescimento de produto (PIB, por exemplo) – que cria uma confusão entre os dois 

conceitos, destacar que o desenvolvimento pressupõe a melhora da qualidade de 

vida, entendendo-a como mais que o acesso dos pobres aos serviços públicos – como 

educação, saúde e abastecimento de água – e de proteção social – como previdência e 
assistência. A qualidade de vida, por sua vez, requer capacitação, que nada mais é que 

um tipo de liberdade – a liberdade de realizar combinações alternativas de vários 

funcionamentos (ou seja, de ter estilos de vida diversos). Renda e riqueza podem ter 

importância como instrumentos para expandir as capacitações, mas o bem estar das 
pessoas depende do que elas podem ser e fazer. 

Então, o desenvolvimento deve ser das pessoas (capacitações & oportunidades), para 

as pessoas (equidade & inclusão) e pelas pessoas (empoderamento), como adverte 

Sen (1990). Dessa forma, não fica difícil concluir que os planos diretores podem mais 
que versar sobre a escola, os prédios públicos ou resultar na elaboração do código de 

posturas, mas ao envolver as pessoas do município na sua elaboração, podem permitir o 

exercício de funcionamentos e capacitações em favor do desenvolvimento humano.  

Observadas essas questões, segue-se a análise regional sobre os aspectos físico-

territoriais, sócio-econômicos e sócio-ambientais  dos cinco municípios. 
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2. EVOLUÇÃO URBANA das CIDADES do BAIXO TOCANTINS 

A lógica de povoamento português na região amazônica define uma ocupação da região 

baseada na circulação através dos rios e isto vai conferir uma estrutura urbana em que 

as cidades estão voltadas para as vias fluviais. Por mais que esse padrão tenha sido 

alterado nos últimos anos cidades, algumas sub-regiões ainda apresentam esse 
ordenamento espacial herdado do passado, cujas cidades adjetivadas aqui como 

ribeirinhas se apresentam como rugosidades espaciais desse passado não tão recente, e 

que constituem parte significativa da realidade urbana amazônica, mesmo naquelas onde 

as frentes de expansão econômicas e de modernização do território foram mais 

marcantes. 
 

Nesse sentido, algumas regiões guardam com mais aproximação à forma e ao conteúdo 

urbano ribeirinhos no espaço amazônico. É o que acontece com a região do Baixo 

Tocantins, que, não obstante ter passado por algumas transformações sócio-espaciais e 
econômicas, tem nas cidades ribeirinhas um marca de sua paisagem e do seu espaço 

sub-regional. 

 

A respeito dessas cidades, observa Oliveira: 
Chega-se à maioria das pequenas cidades pelo rio e delas é possível contemplar uma paisagem 

cujo limite é o reencontro das paralelas no horizonte em que o céu e as águas parecem se abraçar. 

A paisagem citadina é avistada ao longe, aparecendo aos poucos, preguiçosamente aos olhos de 

quem não tem pressa de chegar. Assim vista, a maioria destas pequenas cidades situadas às 
margens dos rios assemelha-se a um quadro emoldurado pela folhagem verde-escuro da floresta 

que lhe guarnece (OLIVEIRA, 2001, p. 200). 

 

Há inicialmente uma importância da paisagem a ser considerada no entendimento dessas 

cidades e que trazem um conteúdo histórico muito forte, daí a necessidade de levarmos 

em conta esse atributo para efeitos de planejamento e de proposição de políticas 

urbanas.  
 

Tomamos aqui o sentido de paisagem emprestado de Santos (1988), que a diferencia em 

relação ao espaço propriamente dito. A primeira, relacionada ao mundo das formas e do 

aparente é constituída por um conjunto de objetos que revelam o imediato exteriorizado 
por meio de formas espaciais e de prováveis funções que a eles se relacionam e que sã 

captados pelos sentidos. Mas a discussão do ponto de vista do ordenamento territorial 

não pode e não deve se resumir ao mundo das formas e de suas funções e, portanto, das 

paisagens geográficas sejam elas naturais ou socialmente produzidas. É aí que se 
trabalha com a dimensão das espacialidades e das territorialidades das sociedades que 

se apropriam dos objetos geográficos dando-lhes funções e sentidos relacionados a uma 

ordem sócio-econômica próxima ou mesmo distante. 

 

Qual o sentido, então, das cidades ribeirinhas e qual a importância de suas permanências 
e como considerar suas transformações no ordenamento atual, especialmente 

considerando a realidade do Baixo Tocantins? Esta talvez seja a pergunta essencial para 

pensarmos em proposições em nível de políticas urbanas para uma realidade sócio-

geográfica tão particular como a da sub-região em consideração.  
 

Aqui é importante recuperar o processo histórico no qual essas cidades vivenciaram, 

numa perspectiva metodológica em que parindo do presente possamos entendê-lo como 

parte de um processo histórico imediato e mediato, de maneira a que possamos entender 
a configuração geográfica atual dessas cidades e projeta-las em uma perspectiva de 

progressão em direção ao futuro no contexto sub-regional em que se inserem. Nossa 

preocupação é a de compreender as mudanças e permanências por elas apresentadas e 

os sentido dessas mudanças e permanências, de forma a pensarmos em políticas futuras 

que considerem suas especificidades, sem que estejam necessariamente pautadas em 
modelos pré-concebidos de desenvolvimento urbano.  
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O padrão dendrítico conferido a rede urbana do Baixo Tocantins está relacionado ao 

sentido da penetração do colonizador e à conquista do território amazônico. Nessa 

perspectiva era importante e estratégico que as cidades estivessem junto às margens 

dos rios. Também se fazia necessário estabelece uma unidade entre o povoamento, os 

rios e os destinos dos fluxos. As áreas portuárias dessas cidades cumpriam assim um 
papel fundamental que até hoje estão presentes como espaços mais dinâmicos dessas 

pequenas cidades. 

 

Mas conforme já alertamos em outro momento (TRINDADE JR., 2002b), esses cidades 
assumem uma forma e um conteúdo ribeirinho não simplesmente por sua localização à 

beira do rio, posto que é significativo o número de cidades que estão localizadas à beira 

do rio e não podem ser adjetivadas como ribeirinhas, posto que seus conteúdos sócio-

espaciais as colocam em um outro plano de relações seja com a ordem sócio-econômica 
próxima, seja com a ordem sócio-econômica distante.  

 

As cidades ribeirinhas, diferentemente das cidades beira-rio, têm fortes enraizamentos 

sócio-econômicos e culturais com a escala geográfica local e regional, enraizamentos 

estes que traduzem estreita relação com o rio, não simplesmente pela localização 
absoluta daquelas em relação a este último, mas principalmente por apresentarem uma 

interação funcional (a exemplo da circulação fluvial e uso para as atividades domésticas), 

de subsistência material (fonte de recursos alimentares), lúdica (uso do rio para o lazer) 

e simbólica (imaginário sócio-cultural)  (TRINDADE JR., 2002b).  De início é preciso dizer 
que as cidades ribeirinhas aqui consideradas são: a) cidades pequenas quanto ao seu 

tamanho populacional e à extensão de seu formato territorial; b) que se localizam às 

margens dos rios, e, em geral, de grandes rios, seja considerando a sua largura, seja 

levando em conta o volume d´água e, ainda, o tamanho de seu curso fluvial - como no 
caso do Tocantins -, sendo este, inclusive um importante atributo fisiográfico a ser 

considerado; c) são cidades tradicionais no sentido do ordenamento espacial do conjunto 

espacial em que se inserem, do padrão de seu ordenamento intra-urbano, da produção 

econômica e das relações sócio-culturais locais e regionais. Em decorrência destes 
últimos atributos são cidades com pouca modernização econômica e territorial e onde o 

chamado técnico-científico informacional (SANTOS, 1994) se faz presente de maneira 

muito tímida, revelando densidades técnicas rarefeitas e/ou pontuais. Cada um desses 

atributos confere um sentido que, em conjunto, nos ajudam a caracterizar o que estamos 

aqui chamando de cidades ribeirinhas no Baixo Tocantins. 
 

Tem sido muito comum associar as cidades ribeirinhas à condição de cidades pequenas e 

ao padrão tradicional de urbanização amazônico, mas será que esses adjetivos são 

sinônimos e complementares quando buscamos compreender as cidades ribeirinhas na 
Amazônia? 

 

De início nos parece razoável considerar que mesmo que em grande parte as cidades 

ribeirinhas sejam pequenas cidades não há uma relação mecânica entre esses atributos. 
Consideramos cidades pequenas não  simplesmente pelo tamanho populacional, mas 

também pela forma urbana e pelas funcionalidades que apresentam em relação ao grau 

de concentração de atividades.  

 

O fato de serem pequenas também não nos leva automaticamente a considerá-las como 
locais, posto que cidades pequenas como as cidades-empresas, com população em torno 

de 5.000 a 10.000 habitantes e com um número reduzido de atividades, ainda que de 

excelente qualidade, oferecidas em temos de bens e serviços podem não assumir a 

condição de cidades locais. Nesse caso, tratam-se de cidades pequenas, mas não locais,  
tal o grau de verticalidade de suas funcionalidades que as fazem apresentar relações 

muito mais organizacionais e articuladas a escalas extra-locais, que solidariedades e 

fluxos orgânicos (SANTOS, 1994) com o seu entorno imediato.  
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Entretanto, diferentemente das pequenas cidades-empresas, as cidades ribeirinhas  não 

são enclaves urbanos, mas cidades locais com forte organicidade com as localidades que 

lhes são próximas. Dessa forma, em se tratando de cidades ribeirinhas, podemos 

adjetivá-las como cidades, ou pelo menos como frações destas, com fortes ligações 

locais. Tais cidades cumprem então forte papel de ligação com o entorno. 
Considerando o atributo fisiográfico anteriormente mencionado, a importância da 

localização à beira do rio ainda que não determine o perfil dessas cidades, muito 

influencia para a dinâmica por elas apresentada. 

 
Dada a importância do rio para a configuração urbana dessas cidades, o traçado urbano 

invariavelmente toma como referência as vias fluviais, conforme adverte Oliveira para as 

demais cidades ribeirinhas da Amazônia, especialmente aquelas da Amazônia ocidental 

analisadas pelo mesmo autor:  
 

As pequenas cidades amazônicas têm um padrão urbano característico: as ruas e 

caminhos terminam invariavelmente no porto. A rua da frente ou a rua primeira tem as 

melhores casas e as ruas de trás, casebres cobertos de palha. Essas cidades localizadas 

às margens dos grandes rios, parecem ter sido criadas para serem vistas de longe, pois 
de perto toda a dimensão de beleza que existia no primeiro olhar esvai-se no arruamento 

caótico, nas casas novas, mas com as fachadas descobertas e precocemente 

envelhecidas. Talvez fosse melhor que delas só tivéssemos a primeira impressão. 

(OLIVEIRA, 2000, p.158). 
 

Esse traçado, mesmo parcialmente descaracterizado pela influência das rodovias hoje, 

mantem-se em grande parte como uma herança da origem ribeirinha dessas cidades, 

que também cumprem o papel para além do significado estratégico de circulação de 
mercadorias e pessoas. O sentido da colonização na região, inicialmente foi dado pela 

igreja católica que criou aldeamentos e definia uma paisagem de povoamento articulada 

ao interesse cristão; daí a paisagem dessas cidades até hoje ser fortemente marcada 

pelos templos religiosos, que logo chamam atenção das pessoas que as observam desde 
os rios. 

 

Nas cidades mencionada por Oliveira (2000), chama atenção também a torre da igreja, 

que, a exemplo das cidades do Baixo Tocantins (fotos 06, 07, 08, 09 e 10), surge como 

importante elemento simbólico e paisagístico dessas cidades, em geral erguida na 
primeira rua paralela ao rio. Esse destaque é marcante, ainda que hoje elementos outros 

associados às modernas redes técnicas insistam em descaracterizar tais cidades, pois 

além da igreja com sua torre, a antena da telefônica divide a atenção de quem 

contempla a paisagem das cidades ribeirinhas quando da chegada às mesmas através 
dos barcos. 

 

A chegada a essas cidades através dos rios nos coloca de imediato em contato com a 

primeira rua anteriormente descrita por Oliveira (2000). O trapiche ou o porto, em geral, 
com características bastante precárias, denunciando o descuido das políticas urbanas em 

relação a uma particularidade tão ribeirinha, fazem o elo entre o rio e a cidade, mais 

particularmente com o ambiente intra-urbano. Invariavelmente esse acesso nos coloca 

em contato direto com aquilo que em uma cidade grande e moderna poderíamos chamar 

de CBD (Central Business District). No caso das cidades em referências, e por optarmos 
de imediato pelo reconhecimento de sua diferenciação e particularidade, dificilmente 

poderíamos falar da existência de um CBD como epicentro da vida urbana.  

 

Trata-se de uma outra realidade dessas cidades que a articulação aos rios passa a definir 
alguns elementos ligados à dinâmica urbana. Sem dúvida observamos nesse primeiro 

contato um processo de centralidade no contexto da escala considerada, centralidade 

esta decorrente de uma economia de aglomeração que aí se fez presente, mas cuja 

lógica sócio-espacial não se resume a uma dimensão puramente econômica. As 
atividades aí localizadas, com certo grau de centralidade, estabelecem relações outras 
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que se colocam ao nível de uma vida cotidiana ligada à condição de pobreza das cidades 

amazônicas, demarcadas por sociabilidades mais orgânicas e aproximativas e onde o 

circuito inferior da economia tende a dominar de forma flagrante, seja no conjunto das 

formas espaciais, seja em relação ao fluxos. 

 
A esses espaços defrontantes ao rio que marcam a paisagem intra-urbana das cidades 

ribeirinhas e que nem de longe nos lembram os CBDs das grandes e médias cidades 

capitalistas, preferimos chamar de Setor Principal de Comércio e Serviços (SPCS), como 

uma forma de demarcar desde já as especificidades das cidades ribeirinhas amazônicas, 
e especialmente daquelas do Baixo Tocantins. 

 

No contexto espacial desse setor, destaque deve ser conferido ao porto principal, já 

mencionado. Nele e a partir dele a cidade parece desdobrar suas relações e seu traçado 
urbano. Um acervo de objetos espaciais aí se faz presente e que o olhar mais desavisado 

e etnocêntrico pode revelar a sensação de um espaço caótico e sem qualquer 

ordenamento ou lógica de caráter econômico, espacial e social. Essa paisagem, onde se 

observa o trapiche, as principais casas comerciais, os bancos ou o banco quando 

existente, a igreja , alguns prédios públicos, a feira e um sem número de atividades 
informais, forma o que aqui estamos chamando de SPCS. 

 

O porto, juntamente com a feira, merecem um olhar mais atento nesse conjunto da 

centralidade intra-urbana dessas pequenas cidades. Destaque na vida dessas cidades, a 
feira que, em geral, está localizada no entorno do porto, é mesmo considerada uma das 

principais atividades responsáveis por abastecer a população local e por proporcionar 

ocupações à grande parte da força de trabalho existente. Situada à beira-rio é uma das 

marcas das cidades ribeirinhas, pois se articula diretamente ao porto e serve de ponto de 
referência para os fluxos de mercadorias que chegam e que saem em direção, seja à 

capital do Estado, seja em direção às localidades do interior do próprio município e 

daqueles outros que lhe são vizinhos. A feira e o porto, ainda são os responsáveis, em 

grande parte, por dar o ritmo a essas cidades, seja pela hora de chegada e de partida 
dos barcos, seja pelo abastecimento local.  

 

Dessa forma, a localização desse setor, que se confunde com o espaço mais dinâmico 

dessas cidades, não se dá de maneira aleatória. É a herança da forma de povoamento 

que acompanhou o padrão dendrítico que dá sentido às atuais áreas centrais das cidades 
ribeirinhas do Baixo Tocantins. 

 

O acesso a essas cidades e ao ponto de contato delas com o conjunto regional e com o 

espaço extra-regional a partir das bordas fluviais, define o setor de comércio e serviços 
contíguos às áreas centrais a partir dos rios, configurando um dos atributos dessas 

cidades amazônicas como cidades ribeirinhas. Nesse caso, a área central converge para a 

borda fluvial. Não é a toa que a vida e o ritmo dessas cidades é dada por esse setor, 

considerado o verdadeiro coração da cidade, não apenas no sentido econômico, mas 
também em várias outras dimensões, com destaque para as sociabilidades do homem 

simples que cotidianamente produz e dinamiza esses espaços. 

 

A circunscrição limitada desse setor também se explica pelo papel que essas cidades 

assumem como cidades locais. É por isso que os Setores Principais de Comércio e 
Serviços dessas cidades são não apenas pequenos no contexto urbano, mas cumprem 

função e alcance limitados do ponto de vista de sua polarização.   

 

Tratam-se também de espaços mais consolidados e complementados por uma área em 
transição em relação aos bairros residenciais, que definiram os primeiros momentos de 

formação desses núcleos urbanos conforme se visualiza nos mapas de evolução urbana 

(mapas 01,02, 03, 04, 05). Para as cidades do Baixo Tocantins o SPCS de cada uma 

delas surgiu com a própria cidade e se consolida posteriormente com a evolução das 
mesmas.  
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A importância histórica desse setor também confere uma grande particularidade para 

esses espaços de contato imediato com o rio, especialmente para cidades como Cametá, 

que ainda guardam rugosidades de um passado não tão recente que não se resume, 

como na maior parte das cidades do Baixo Tocantins, ao traçado das ruas, mas que estão 

presentes também em prédios históricos e logradouros públicos, como no caso das 
praças, assim como em determinadas repartições públicas e prédios religiosos. 

 

Com a expansão e evolução da cidade há uma tendência de organização do espaço 

urbano de traçado mais espontâneo, mas com uma racionalidade influenciada pela 
localização do rio, que define uma caracterização de ordenamento espacial intra-urbano 

relativamente ordenada tal a disposição e referência criada em relação à via fluvial como 

elemento orientador do traçado. Este padrão diferencia-se, portanto, de um outro, 

também de caráter espontâneo, mas sem qualquer referência da disposição do rio em 
relação à cidade, muitas vezes provocando uma configuração menos padronizada e mais 

aleatória. Ambas diferenciam-se do traçado urbano que obedece a uma lógica de 

ordenamento mais racional e previamente concebida. Ao primeiro padrão, 

denominaremos de ribeirinho, ao segundo, de padrão espontâneo e, ao terceiro, de 

padrão pré-definido ou semi-planejado para identificar frações diferenciadas de produção 
do espaço no conjunto da evolução urbana historicamente. Esses padrões são 

responsáveis também por caracterizar a maior ou menor influência do rio no traçado 

urbano, por meio dos quais identificamos dois extremos, o de maior influência, o 

ribeirinho e o de menor influência, o pré-definido ou semi-planejado.  
 

O SPCS está diretamente relacionado ao padrão ribeirinho. No caso de Cametá, a 

formação desse setor ocorre durante dois períodos de sua evolução (1635 a 1785 e de 

1785 a 1841), quando então o traçado urbano é fortemente influenciado pela relação 
com o rio. Tal influência se estende até hoje, mas sem dúvida sofre uma ruptura que 

acompanha a dinâmica verificada na escala regional, quando dominou o traçado urbano 

das cidades ribeirinhas até por volta de 1960. 

 
Para a situação de Cametá é a partir de 1958 até os dias atuais que se define a maior 

parte da estrutura urbana hoje existente, desdobrada em duas fases, de 1958 a 1990  e 

de 1990 a 2005. Nestas duas últimas fases o traçado é menos ribeirinho, interiorizando-

se mais  e também acompanhando as vias rodoviárias que interligam a cidade de Cametá 

a Tucuruvi e a Limoeiro do Ajuru. 
 

Neste caso, tais fases demarcam a produção do espaço voltada para a função residencial, 

notadamente por meio de loteamentos precários, de iniciativa pública e privada, que 

definiram a produção do espaço de bairros como Santa Maria, Primavera, Cidade Nova, 
Marambaia, Bairro Novo e Matinha, conforme se observa no Quadro 1. 
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Quadro 1 EVOLUÇÃO URBANA DE CAMETÁ POR BAIRRO 

BAIRRO PERÍODOS FUNÇÕES 

PRINCIPAIS 

PADRÃO 

PREDOMINANTE 

Central 1713-1785 

1785-1799 

Comércio. Serviços, residencial ribeirinho 

São Benedito 1785-1799 Residencial, comércio, serviços ribeirinho 

Brasília 1785-1799 

1899-1958 

1958-1990 

Residencial, 

Comércio, 

serviços 

ribeirinho 

Aldeia 1849-1958 Residencial, lazer, serviços ribeirinho 

Marambaia 1958-1990 Residencial espontâneo 

Matinha 1958-1990 Residencial espontâneo 

Santa Maria 1958-1990 Residencial espontâneo 

Bairro Novo 1958-1990 Residencial espontâneo 

Trigueiro 1958-1990 

1990-2005 

Residencial espontâneo 

Cidade Nova 1958-1990 

1990-2005 

Residencial pré-definido 

Primavera 1958-1990 

1990-2005 

Residencial pré-definido 

Baixa Verde 1849-1958 

1958-1990 

1990-2005 

Residencial espontâneo 

Nova Cametá 1990-2005 Residencial espontâneo 

Fonte: Pesquisa de campo, PIRJUS 001/2004, 2005. 

 

2.1. GEOMORFOLOGIA 

A região encontra-se representada por uma unidade de relevo denominada Planaltos 
Rebaixados da Amazônia. Esta unidade é uma extensa superfície conservada de 

Pediplano Pleistocenico, formado por um conjunto de relevos tabulares rebaixados com 

cotas altimétricas que variam entre 200 a 300 metros, englobando sedimentos da 

Formação Barreiras. 

Como descrito, as principais formas presentes nestas unidades são do tipo erosivo, 

reservando-se pequenas áreas de relevo de acumulação, próximas às principais 

drenagens.  

Na margem esquerda do Tocantins aparecem algumas áreas isoladas, deprimidas 

apresentando depósitos arenosos, sujeitas a inundação, cobertas por vegetação rasteira. 

A fragmentação da superfície de planaltos é pós-pleistocênica e feita geralmente pelas 

planícies fluviais. A drenagem do planalto está bem encaixada, observando-se diversos 

níveis de terraços, alguns parcialmente inundáveis e zonas de várzeas ou planícies 

fluviais, inundáveis frequentemente (Figura  1). 
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Figura  1: Mapa Geomorfológico (Fonte Projeto Radam, Folha Belém AS.22 Escala 1:1.000.000) 

 

O rio Tocantins corta estruturas pré-cambrianas e paleozóicas (NW-SE e NE-SW) por 

processos de superimposição. Estas gargantas são marcadas, muitas vezes, por quedas 
de água, do tipo corredeiras, onde os rios aproveitam as fraturas para atravessar aquelas 

estruturas. Este fator somado à friabilidade dos sedimentos que formam as margens do 

rio Tocantins são elementos que contribuem para a intensificação dos processos erosivos 

fluviais descritos em numerosas localidades ribeirinhas da região (Figura  2). 

Superfícies pediplanadas em rochas pré-cambrianas elaboradas por 

processos de eversão e em retomada de erosão.

Áreas parcialmente inundáveis. Depressões planas, arenosas 

inundáveis nas áreas mais baixas e coberta por vegetação rasteira.

Planícies Fluviais. Faixas de aluviões recentes em baixadas inundáveis de fundo de 

vale.

Escala 1:1.000.000
50° 48°
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Superfícies pediplanadas em rochas pré-cambrianas elaboradas por 

processos de eversão e em retomada de erosão.

Áreas parcialmente inundáveis. Depressões planas, arenosas 

inundáveis nas áreas mais baixas e coberta por vegetação rasteira.

Planícies Fluviais. Faixas de aluviões recentes em baixadas inundáveis de fundo de 

vale.
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Figura  2 - Erosão fluvial no Município de Cametá. 2003. Fonte: CEDEC-PA. 

 

Os rios menores também são controlados por estas estruturas antigas, tendo em 

conseqüência as mesmas direções que o rio Tocantins. As regiões interiores dos 

Municípios da área estudada não apresentam, então, conexões diretas com o rio 

Tocantins, sendo isto limitado à via terrestre2.  

Cabe destacar-se que o regime hídrico do rio Tocantins experimenta uma grande 

mudança desde o momento do inicio das obras da construção da barragem da Unidade 

Hidroelétrica de Tucuruí. Estes câmbios relacionam-se principalmente com a capacidade 

da represa de regular a vazão do rio. No entanto, enchentes e alagamentos são ainda 
correntes na região, as que muitas vezes levam, pela sua gravidade a decretar “situações 

de emergência pública” pelo Governo do Estado. 

 

2.3. O MUNICÍPIO DE CAMETÁ 

A geologia do território, que abriga o Município de Cametá não foge às características de 
toda a região do Baixo Tocantins. 

Na sua característica geológica de natureza sedimentar, estão os sedimentos terciários 

de Formação Barreiras, à montante da cidade de Cametá até a ilha do Jutaí. A 

predominância, entretanto, é de sedimentação Quaternária Subatual e Recente, 
constituída de material consolidado (areias, siltes, argilas e cascalhos), que se estendem 

extensamente, para o interior do município, constituindo os grandes campos naturais do 

Baixo Tocantins. 

Seu relevo ligado à sua configuração apresenta formas que são caracterizadas por baixos 
tabuleiros, sujeitos, constantemente, à erosão fluvial que se processa no baixo curso do 

rio Tocantins, justamente no lado em que está localizada a sede do município. Isto leva 

ao desmoronamento das Falésias da frente da cidade e adjacências, que vem 

prejudicando o seu estilo urbano. Seu relevo insere-se na unidade morforestrutural do 
Planalto Rebaixado da Amazônia (Baixo Amazonas). A topografia do município reflete a 

simplicidade da estrutura geológica. Por situar-se nas áreas de várzeas, terraços e baixos 

platôs. 

                                         

2 Com exceção do Município de Igarapé Miri. 
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Na hidrografia do município, o rio de maior importância é o Tocantins, que atravessa no 

sentido Sul-Norte, dividindo-o em duas partes. Apresenta seu curso bastante longo, e 

fracamente navegável. No seu curso, dentro do município, aparecem cerca de noventa 

ilhas, com a presença marcante de furos, paranás, etc.; não possuindo, neste trecho, 

nenhum afluente importante. 

Existem, entretanto, rios independentes e paralelos ao rio Tocantins, tais como: Mupi, 

Cupijó e Anauerá, este determinando o limite natural, a Oeste, entre Cametá e Oeiras do 

Pará. Na porção oriental do seu território, destacam-se o rio Cagi, limite Leste com 

Igarapé-Miri e, a Sudeste, o rio Tambaí limitando este Município com Mocajuba. 

A importância do Tocantins, no Município, é enfatizada pela ligação que mantém com 

inúmeros paranás, igarapés, furos, braços de rios, que se interpenetram no grande 

número de ilhas, onde se concentram povoados e aglomerações relativamente habitados. 

Na região do Município localizada na margem direita do Tocantins e numa mancha ao sul 
da sede municipal descrevem-se solos do tipo Lateritas Hidromorficas Distroficas de 

textura indiscriminada (de areia à argila), profundidade bastante variável, e estrutura 

variando de maciça a moderada subangular, e às vezes prismatica. Cobrem áreas 

praticamente planas e são formados a partir de sedimentos do Holoceno e da Formação 

Barreiras. Apresentam drenagem variando de má a moderada, embora em algumas 
classes ocorra drenagem mais livre com permeabilidade excessiva. A fertilidade de um 

modo geral é baixa. A aptidão agrícola destes solos é classificada como Restrita para 

culturas de ciclo curto e Inapta para culturas de ciclo longo, no sistema primitivo de 

manejo - considerando as fortes limitações para um grande numero de culturas 
climaticamente adaptadas. No sistema de manejo desenvolvido são considerados de 

Inapta para uso agrícola e pastoreio intensivo - considerando as fortes limitações para 

culturas climaticamente adaptadas. 

Nas proximidades da sede municipal de Cametá são caracterizados por solos do tipo 
Latossolo amarelo distrófico de textura media e arenosos, profundos e muito profundos, 

forte e excessivamente drenados, e com estrutura maciça. O relevo é plano e suave 

ondulado e são formados a partir de sedimentos argilo - arenosos e arenosos do 

Barreiras e do Quaternário. A fertilidade natural é baixa, sendo a aptidão agrícola 
classificada como Restrita para culturas de ciclo curto e longo nos sistemas de manejo 

primitivos e desenvolvidos, considerando as fortes limitações para um grande numero de 

culturas climaticamente adaptadas. 

Nas numerosas ilhas e a planície aluvial do rio Tocantins (ao Norte da sede municipal), 

em áreas de relevo plano e originados em sedimentos do Holoceno, são descritos solos 
do tipo Gley e Aluvial, ambos eutroficos e distroficos e de textura indiscriminada. Estes 

solos são mal e imperfeitamente drenados, profundos a medianamente profundos, e com 

estrutura em blocos subangulares e maciça. Com fertilidade natural variando de alta a 

baixa, a aptidão agrícola destes solos é classificada como Restrita para culturas de ciclo 
curto e Inapta para culturas de ciclo longo nos sistemas de manejo primitivos e 

desenvolvidos, considerando as fortes limitações para um grande numero de culturas 

climaticamente adaptadas. 

No setor ocidental do Município, em áreas de relevo plano e originados em sedimentos 
inconsolidados do quaternário, observam-se pequenas manchas de solos descritos como 

Areias Quartzosas Distroficas. Estes solos são muito profundos e medianamente 

profundos, de textura arenosa, excessivamente e imperfeitamente drenados, e estrutura 

maciça e em blocos subangulares. A cobertura vegetal é constituída por campos e 

campinarana. Com fertilidade natural baixa, a aptidão agrícola destes solos é classificada 
como Inapta para cultura de ciclo curto e longo, e Adequada para o pastoreio intensivo 

nos sistemas primitivos e desenvolvido de manejo - considerando as muito fortes 

limitações para um grande numero de culturas climaticamente adaptadas. 
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2.4. ASPECTOS SÓCIO-ESPACIAIS 

 

A região aqui designada como Baixo Tocantins é composta pelos municípios de Cametá, 

Baião, Mocajuba, Igarapé Miri e Limoeiro do Ajuru. Localiza-se à jusante da Hidrelétrica 
de Tucurui, e está completamente inserida na bacia do Tocantins. Os municípios 

apresentam áreas de várzea e de terra firme, predominando as várzeas na medida em 

que se aproxima a desembocadura do rio Tocantins. As terras firmes são mais elevadas e 

são cobertas de floresta. Os limites políticos entre os municípios são definidos, via de 

regra, a partir de acidentes geográficos, contudo, atualmente ainda existem indefinições 
a respeito dos limites administrativos entre municípios (especialmente Limoeiro e 

Cametá), em função de dificuldades de acesso aos limites naturais mencionados nos 

documentos de demarcação, e, noutros casos, de práticas administrativas a serem 

comentadas mais adiante no texto (mapa 3). 

 

 

Figura  3 Divisão política dos municípios objeto de estudo. Fonte: SIGIEP, 2003 

Dentre os municípios em questão Baião é o de maior extensão territorial, seguido de 

Cametá e Igarapé-Miri; Limoeiro do Ajurú possui 1.398,3 Km2, e Mocajuba 856,6 km2, 

sendo o menor de todos os municípios. Limoeiro do Ajurú, Cametá e Igarapé Miri 
possuem a maior parte de seus territórios tomada por várzeas, enquanto Mocajuba e 

Baião apresentam elevações progressivas de relevo (as terras mais altas estão 

localizadas em Baião).  

 

Tabela 1 ÁREA E POPULAÇÃO DOS CINCO MUNICÍPIOS 

Município Área (km2) Pop. Urbana Pop. Rural 

Cametá 3.108,2 43.642 61.772 

Baião 3.188,2 11.201 10.571 

Mocajuba 856,6 15.468 6.353 

Igarapé-Miri 2.000,7 28.185 31.161 

Limoeiro do Ajurú 1.398,3 4.143 17.357 

FONTE: IBGE, 2000 
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Uma caracterização preliminar dos municípios em termos sócio-econômicos e de 

ocupação territorial foi realizada a partir de dados disponibilizados pelo IBGE, a saber: 

cartografia física e política (limites municipais e distritais), subdivisão de setores 

censitários e espacialização de dados sócio-econômicos (oriundos do Censo de 2000) 
segundo setores censitários. Observe-se que a metodologia adotada para a subdivisão de 

setores censitários pelo IBGE considera prioritariamente limites legais (subdivisão 

distrital), secundariamente a condição geográfica (separando ilhas e terra firme) e por 

último um número mínimo de domicílios. Oficialmente os municípios estão subdivididos 
em distritos conforme a figura 8 e quadro 16 a seguir: 

 

Figura  4 Imagem de satélite com marcação de limites municipais e distritais. 

Fonte: Elaboração: DAU/UFPA 
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Quadro 2 DISTRITOS EXISTENTE E EM FASE DE CRIAÇÃO, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Cametá observou-se a ocorrência da subdivisão de distritos, com criação dos distritos 

de Porto Grande, desmembrado de Carapajó, Torres de Cupijó, desmembrado de Moiraba 

e Carapajó e a intenção de desmembrar o distrito de Bom Jardim de Carapajó. A 
subdivisão distrital não se justifica em termos econômicos, mas enseja a criação de uma 

agência distrital e de um cartório de registro civil nos novos distritos, o que favorece 

manobras políticas. 

Em Januacoeli, a vila Mupi cresceu mais que a vila sede do distrito pela influência da 
cultura da pimenta, enquanto no distrito predominam as atividades de coleta do açaí e 

pesca. O novo distrito de Torres do Cupijó compete em dificuldades com Januacoeli, sua 

produção é escoada pelo rio Cupijó, até a Transcametá, de onde segue para a sede, não 

a possibilidade de ligação rodoviária direta. Os distritos de Porto Grande e Areião 
apresentam fortes ligações com os municípios limítrofes e com o Moju, no caso de Porto 

Grande existe um ramal de acesso de 22 km, que leva à Itaitema no Moju, viabilizando o 

escoamento da produção de pimenta, de lá saíram os novos ricos do município, que 

investem no mercado imobiliário da sede; enquanto os produtores de Areião possuem 

terras que se estendem de Cametá ao Moju. Curuçambaba e Moiraba são prósperos, 
devido á produção de pimenta, em Moiraba também há exploração de açaí. O distrito de 

Vila do Carmo tem a vila como uma microcidade, sustentada pelos ricos distritos vizinhos 

(Moiraba e Areião). Em Cametá, as vilas sedes de distrito, via de regra localizam-se ao 

longo das margens do rio Tocantins, na avaliação local considera-se que houve melhora 
de condições de vida nas ilhas, visto que estas oferecem a alternativa do peixe e do açaí, 

Municípios Distritos existentes Distritos em fase de 
criação pelas 

municipalidades 

Cametá  Areião 

Cametá 

Carapajó 

Curuçambaba 

Januacoeli 

Juaba 

Moiraba 

Vila do Carmo do Tocantins 

Porto Grande 

Torres de Cupijó 

Bom Jardim 

 

Baião Baião  

Joana Peres 

São Joaquim de Ituquara 

Umarizal 

 

 

Mocajuba Mocajuba 

São Pedro de Viseu 

 

 

Igarapé Miri Igarapé Miri 

Maiauatá 

Panacauera 

Anapú 

Caji 

Limoeiro do 

Ajurú 

Limoeiro do Ajurú  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2002 
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enquanto na terra firme a agricultura de subsistência nem sempre é suficiente para 

garantir a alimentação da população rural. Foram identificadas mais de 500 localidades 

contidas no território de Cametá, distribuídas ao longo de rios e estradas.  

As médias da população que não freqüenta a escola e nível de escolaridade são 

alarmantes nas região, segundo os dados do último censo demográfico (IBGE,2000). Em 
Limoeiro do Ajurú a média de anos de estudo do responsável pelo domicílio em quase 

todo o município era de dois anos, apenas na sede e ilhas do Tocantins e em uma ilha do 

Amazonas e outro ponto da orla deste rio observa-se média de 3 anos de estudo. Em 

quase todo o território deste município, pelo menos 30% da população estava fora da 
escola em 2000, com regiões onde este percentual alcançava os 58%. Em Cametá a 

média de anos de estudo de responsáveis pelos domicílios era de quatro anos próximo a 

sede, de três anos nas margens do rio Tocantins e menor que isso no restante do 

domicílio. Nas porções noroeste, sudeste e algumas ilhas o percentual de população fora 
da escola excedia os 50%. Em Igarapé-Miri estes percentuais alcançam 79%, níveis mais 

elevados de toda a região, e em geral são superiores a 45% em todo o município, e a 

média predominante de anos de estudo do responsável pelo domicílio é de 1 e 2 anos.  

Em Mocajuba a situação é semelhante, predominariam médias de anos de estudo de 

responsáveis pelos domicílios de 2 e 3 anos, com áreas próximas às margens do 
Tocantins com 40 a 53% da população fora da escola, correspondendo à região onde se 

concentram as aglomerações urbanas. Em Baião predominariam as médias de 2 e 3 anos 

de estudo do responsável pelo domicílio, com uma situação pior na região das ilhas (1 

ano de estudo) e melhor (4 anos de estudo) próximo à sede. Em 2000, o percentual de 
pessoas fora da escola alcançava os 75% em Baião, mas no município predominavam os 

percentuais intermediários de 16 a 50%. Tais dados revelam que a situação da educação 

é bastante grave, comprometendo os prospectos de desenvolvimento da região tendo em 

vista a baixa qualificação da mão-de-obra local e capacitação para a exploração de 
recursos e vocações naturais daquele território. Muitas destas interpretações foram 

contestadas pelas administrações atuais, que reclamam da defasagem destas 

informações censitárias e prometem desempenhos muito melhores para 2010. Mas a 

constatação de que há necessidade de investimentos massivos em educação, incluindo a 
disponibilidade de escolas em locais onde há maior demanda, a provisão de transporte 

para a freqüência de alunos que vivem nas localidades mais afastadas, e de políticas de 

educação apropriadas para a realidade cultural e sócio econômica das populações 

beneficiadas (ribeirinha, quilombola, rural, etc.) é algo patente.  

A observação da evolução do Índice de Desenvolvimento Humano, que considera 
avaliações de nível de renda, escolaridade e expectativa de vida, demonstra que Limoeiro 

teve um crescimento do índice em termos absolutos (de 0,59-0,60 em 1991 para 0,64 

em 2000)  mas apresentou declínio em relação à região (passando de situação 

intermediária em 1991 para situação mais desfavorável em 2000). Cametá sofreu 
processo semelhante, em termos absolutos evoluiu de 0,588 para 0,64-0,66, mas desceu 

um nível dentro da estratificação da região. Igarapé-Miri evoluiu em termos absolutos 

(de 0,588 para 0,64-0,66) e em relação a região (subiu um nível). Mocajuba apresenta a 

melhor situação da região, com elevação em termos absolutos (de 0,622-0,631 para 
0,678-0,70) e manutenção da mesma situação dentro da região, possivelmente devido a 

suas dimensões e quantidade de população reduzidas. Baião apresentou melhora em 

termos absolutos (de 0,589 para 0,67-0,70) e relativos (subiu dois níveis). 

O cruzamento entre dados sócio-econômicos e mapas revela o predomínio do padrão de 

acessibilidade fluvial na região, e forte presença da identidade ribeirinha, contudo a 
abertura de estradas tem favorecido a exploração de terras firmes (exploração de 

madeira, cultivo de pimenta e lavoura branca), o que gerou uma alternância da 

produção, ora com destaque para a exploração do açaí, ora com destaque para a 

produção de pimenta, conforme os ciclos econômicos e rentabilidade destes produtos. A 
população da várzea procura ter propriedades nas terras firmes e alterna o domicílio 
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conforme as possibilidades de remuneração, tal fato se sobrepõe ao investimento nas 

vilas ou na sede, caracterizando considerável rotatividade da população e dificultando o 

planejamento e implantação de políticas públicas baseadas na concentração. 

A ocupação dos territórios dos municípios é diferenciada. Em Cametá a população está 

pulverizada no território, especialmente nas margens dos rios Tocantins e Moju (?), 
caracterizando uma hierarquia de aglomerações (sede, vilas, comunidades) que se 

organiza em três áreas distintas do município (margem esquerda, entre ilhas e margem 

direita do Tocantins) e apresentam dinâmicas determinadas pelas condições de 

acessibilidade. 

Onde há estradas e entrepostos rodo-fluviais há uma maior tendência de crescimento, 

favorecendo, inclusive, especulações relativas à futura subdivisão dos municípios (que 

tem ocorrido processo naturalmente sempre que uma sub-região prospera e se destaca 

em relação ao município como um todo). 

As características de sítio físico, relacionamento com o rio Tocantins, e disponibilidade de 

estradas melhor com melhor infra-estrutura, caracterizam diferentes sub-regiões à 

jusante da UHE Tucurui: Igarapé-Miri estaria mais próximo da realidade de Barcarena e 

Moju; Mocajuba e Baião formariam uma segunda área temática e Limoeiro do Ajuru e 

Cametá uma terceira (com forte influência de Oeiras do Pará). Em municípios com maior 
extensão de várzea, somadas à existência de reservas indígenas, assentamentos 

agrícolas e áreas de proteção (como Baião), a população encontra-se mais concentrada 

no território, em menor número de aglomerações além da sede.  

Nas cidades localizadas na margem do rio, há uma maior susceptibilidade à mudanças no 
regime hidrológico por causa da barragem, especialmente nos lugares onde a formação 

fisiográfica estreita o rio ou cria canais, acelerando a velocidade das águas e a derrubada 

de sedimentos e matas ciliares (margens). Destacam-se nas cidades de Limoeiro do 

Ajuru e de Igarapé-Miri, as ocupações de áreas alagáveis (orla/maré) a partir de estivas, 
sem que exista solução de saneamento adequada para o problema de contaminação das 

águas do rio por esgoto e lixo. Nas demais sedes, a água do rio é poluída pelo 

lançamento de dejetos de matadouros ou por infiltração do chorume produzido no lixão, 

além do lançamento de esgoto e lixo nos canais que desembocam no rio. Neste particular 
Mocajuba apresenta o quadro mais grave.  

Os municípios não compartilham mecanismos de gestão de águas, tais como comitês de 

bacia (no caso da bacia do Tocantins). E a definição arbitrária de limites municipais que 

não coincidem com acidentes geográficos, dificulta a controle de ações contaminantes (o 

foco de contaminação pode estar em um município, gerando impacto em outro). Cada 
cidade conta com aparato legal diferenciado. A Lei Orgânica, o PPA, o Balanço e 

Conselhos Municipais são os instrumentos mais comuns.  

 

2.4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL URBANA 

Em todos os municípios a transição urbano-rural é difusa. Normalmente o limite 
assumido para a zona urbana é um corpo g’água, parcialmente aterrado e com margens 

desmatadas e a expansão acontece através de loteamentos promovidos pela própria 

prefeitura, com orientação rural (Cametá) ou urbana (Limoeiro, Mocajuba). 

Em todos os municípios a transição urbano rural é difusa. Nas sedes municipais o limite 
da área urbana via de regra é definido por cursos d’água que uma vez transpostos 

marcam diferentes estágios de expansão urbana. À exceção de Limoeiro do Ajurú, 

observam-se aglomerações urbanas fora da sede, correspondentes às vilas sedes de 

distrito, mesmo sem uma administração instalada nem reconhecidas oficialmente como 
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tal, que constituem um segundo nível hierárquico formando o que poderia ser chamado 

de redes urbanas municipais, formadas em função da acessibilidade fluvial e rodoviária.  

Este segundo nível urbano dentro da hierarquia de ocupações não tem recebido 

investimentos em infra-estrutura física (redes de abastecimento de água, energia, 

telefonia, drenagem, saneamento, pavimentação) e social (escola, posto de saúde, 
equipamentos sociais) compatíveis com sua importância sócio-espacial, ocasionando 

transferências de população e de investimentos privados diretamente para as sedes 

municipais. 

Diante das limitações administrativas e de recursos nas prefeituras para responderem às 
suas competências definidas pela Constituição, as prefeituras têm preferido promover a 

expansão urbana na sede através de loteamentos que abrigam os migrantes oriundos do 

campo, no lugar de viabilizar uma ocupação mais equilibrada de todo o território 

municipal. Como desdobramentos dessa situação tem-se a ocorrência acelerada da 
expansão urbana nas sedes, e a pressão política em distritos com maior representação 

política e maior potencial econômico pela emancipação prematura dos mesmos (como 

novos municípios). 

A área comercial corresponde ao centro histórico localizado na vila. Existe uma 

articulação entre o mercado, serviços e o comércio que atende a população como um 
todo, mesmo nas cidades maiores. Nas cidades mais antigas, a inexistência de políticas 

de preservação manifesta-se na descaracterização dos edifícios (especialmente os 

privados) e a inexistência de planos de expansão urbana pode ser observada através da 

fragmentação do traçado. 

Existem áreas de risco associadas ao sitio físico (desmoronamentos) em áreas centrais e 

de alagamento em áreas periféricas das cidades, especialmente Cametá e Mocajuba e na 

Vila de Ituquara (desmoronamentos). 

Na região, políticos se prevalecem de sua posição para adquirirem terras ou tornarem-se 
empresários, interferindo fortemente na dinâmica de produção do espaço da cidade. 

Normalmente a cobrança de impostos é evitada, ainda que existam cadastros 

imobiliários, o que se atribui à cultura clientelista da população. 

Os preços do aluguel e venda de imóveis são mais elevados em Cametá e Igarapé-Miri e, 
de um modo geral, decrescem bastante do centro para a periferia, traduzindo a 

desigualdade sócio-espacial existentes nas sedes dos municípios. 



Planos Diretores Municípios a Jusante da UHE Tucuruí – Diagnóstico regional 

 23 

 

   

Figura  5 Imagem de satélite da sede municipal de Cametá. Fonte: Satélite Quick Bird, 2005. 
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3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICAS SOCIAIS 
 
3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Considerando que a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade fundamentam 

certos princípios que podem contribuir para reverter o processo histórico de 
desenvolvimento desigual nas cidades brasileiras, torna-se inprescindível que a 

elaboração dos Planos Diretores sejam baseados num processo de participação popular 

dos que vivem a realidade social das mesmas. É nessa perspectiva que a elaboração dos 

Planos Diretores dos municípios a jusante da Hidrelétrica de Tucuruí: Baião, Cametá, 
Igarapé-Miri, Mocajuba e Limoeiro do Ajuru tiveram como ponto de partida a 

identificação dos principais atores sociais presentes em cada município e as suas formas 

de organização social, objetivando  conhecer como se manifesta a diversidade de todos 

os setores sociais atuantes no mesmo3. 

 

  

Figura  6 Participação comunitária em Cametá 

 

A metodologia adotada para a elaboração dos Planos Diretores dos municípios acima 

referidos tem como base o processo de elaboração de um diagnóstico preliminar da 

situação sócio-econômica dos mesmos, no qual destacam-se os principais problemas e 
dificuldades sociais vividas pelos diversos segmentos populacionais, as políticas sociais 

desenvolvidas pelo poder público local, assim como os canais de participação da 

sociedade civil na lutas pelos seus interesses e necessidades sociais.  

 

Sendo assim, inicialmente, foi efetuado um esforço de identificar e analisar os principais 
problemas sociais vivenciados pela maioria da população, para então, posteriormente, 

verificar as respostas dadas pelo poder municipal através das políticas sociais e os seus 

impactos na solução desses problemas e as formas pelas quais se organizam para lutar 

pelos seus direitos sociais.      
 

O quadro que se segue apresenta uma síntese dos dados obtidos nas diversas  reuniões 

realizadas com as organizações sociais, instituições e representantes do poder local. 

                                         

3 Este procedimento metodológico está em conformidade com os princípios de participação estabelecidos no 
PPDS-Jus (2003). 
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Quadro 3 

. PRINCIPAIS PROBLEMAS SOCIAIS IDENTIFICADOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ, LIMOEIRO DO AJURU, BAIÃO, IGARAPÉ-MIRI E MOCAJUBA. 

Problemas Sociais  

Saúde e 

saneamento/Me
io Ambiente 

Segurança 

Pública 

Educação Segurança Social/outros Cultura e lazer Trabalho 

-inexistência de 
água potável ;  

-lixo à céu 
aberto: falta de 

limpeza pública ; 

-alagamento de 
ruas  no inverno; 

-falta de coleta de 
lixo na área 

ribeirinha/falta de 

fiscalização 
sanitária nas 

embarcações; 

-desmoronamento 
de terra nos 

bairros de Santa-
Maria e Brasília ; 

-Falta de Gestão 

de recursos 
hídricos  

-ausência de 
postos de Saúde 

no meio rural;  

-ausência de 
instrumentos de 

proteção do meio 

ambiente; 

-violência no trânsito 
(mortes por acidentes no 

de trânsito); 
-violência contra a mulher; 

-formação de gangues 

(migração da cidade p/o 
campo); 

-tráfico de drogas; 
- condições inseguras das 

embarcações; 

-ausência de ônibus 
urbano. 

 

 

- carência de transporte 
escolar (rural) ; 

-anafabetismo; 
-falta de ações educativas 

para jovens; 

-esgotamento de cursos de 
graduação existentes 

(Pedagogia, Mat. e etc); 
-contratos temporários de 

professores do Município; 

-necessidade de 
adequação dos currículos 

escolares à situação de 

campo; 
-interferência política 

partidária na gestão do 
sistema de educação 

municipal; 

-necessidade do. Prog. de 
Educ. Continuada do Corpo 

Docente Municipal; 
-precárias condições dos 

estabelecimentos escolares 

no meio rural (escolas de 
piso de terra batida e em 

residências particulares); 

-fragilidade política do 
sindicato de professores e 

precariedade na gestão do 
ensino. 

 

-prostituição e violência infantil/periferia da 
cidade; 

-exôdo rural/crescimento desordenado da 
cidade (construção da barragem e queda da 

produção da pimenta); 

-migração do campo p/cidade; 
-reduzida partic.popular na luta pelos direitos 

sociais; 
-ausência de prog.p/jovens, crianças e idosos; 

-preconceito de classe social/desrespeito ao 

ser humano/desigualdades sociais; 
-descrédito do povo ao governo fed./local 

(projetos aprovados não executados; 

-legislativo local pouco atuante;  
-popul.cética em relação à melhoras; 

-capital social não renovado (luta dos Mov. 
Sociais)/lutas fragmentadas; 

-Precário funcionamento da Previdência  

Social no Munic.; 
-pouco diálgo entre o poder público e a 

sociedade civil; 
 

-comportamentos 
arraigados a 

tradição cultural/ 
trabalho; 

-ausência de 

iluminação pública 
em área de 

assentamento na 
cidade ; 

-falta de 

pavimentação nas 
ruas 

impossibilitando 

maior convívio no 
espaço urbano. 

-desemprego; 
-falta de acesso ao crédito; 

-carência de assist.técnica 
aos agricultores; 

-trabalho infantil; 

-trabalho precário e informal 
-êxodo rural; 

-carência de postos de 
trabalho; 

-ausência de programas de 

qualificação. profissional; 
-ausência de políticas.de 

emprego e renda; 

-falta de infra.p/escoamento 
dos produtos agrícolas.; 

-inexistência do trabalho. na 
agricultura devido a tradição 

extrativista na região; 

-desintegração das ações do 
setor agrícola;  
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Os quadros acima mostram que determinados problemas são comuns a todos os 

municípios, embora cada um guarde as suas particularidades. A exemplo, destacam-se: 

a falta de água potável;  o precário atendimento à saúde (carência de médicos, falta de 

equipamentos especializados, etc); o aumento da violência urbana, contra a mulher e 

infantil; as condições precárias de ensino infantil e médio (instalações físicas inadequadas 
ao padrão MEC, professores com baixa qualificação; a falta de escolas e de transporte 

escolar na zona rural (ilhas, várzea e terra firme); analfabetismo; desemprego/limitadas 

alternativas de geração de trabalho e geração de renda; etc. 

           Embora, dentre esses municípios, Cametá e Limoeiro do Ajuru não tenham 
apresentado declínio do índice de desenvolvimento humano na década de oitenta e na 

década de 1990 e todos os demais municípios tenham avançado no IDH, com um 

aumento médio de 40%, a região a jusante da “UHE Tucurui apresenta baixos 

indicadores sociais e pobreza devido a estagnação da base regional, como também à 
concentração da pouca renda gerada”(PPDS-Jus, p.23: 2003). Este fato, aliada à 

instalação da UHE e o comportamento arraigado à certos valores tais como: a cultura 

clientelista e as desigualdades regionais podem ser alguns dos elementos explicativos do 

aumento e agravamento dos problemas mais visíveis nesses muncípios, levando as 

condições de vida da população à situar-se entre as mais pobres dessa região.  
            As desigualdades regionais podem ser compreendidas pela implantação de 

modelos de produção baseados no processo de industrialização brasileiro. Esse processo 

se implementou  de forma desconectada da perspectiva dos territórios produtivos locais, 

haja vista que este território é um enclave entre dois grandes projetos: o da UHE de 
Tucuruí para a produção de energia que se destinada principalmente para os outros 

projetos de metalurgia Albras/Alunorte e Pará-Pigmentos. Nesse processo não foram 

mobilizados os esforços necessários à potencialização das experiências vinculadas às 

dinämicas produtivas da população (agricultura familiar, extrativismo e pesca), ao 
contrário, verifica-se que a subsunção das práticas sócio-econômicas locais efetivou-se 

de forma bárbara, provocando o aumento da violência e dificultando que a maioria da 

população tenha acesso ao atendimento aos seus direitos sociais. Ademais, o Estado do 

Pará possue uma divisão agrária injusta a qual é reproduzida também nesses municípios. 
Em Baião,  por exemplo, existe grande concentração de terras, em que as grandes 

cpropriedades ocupam cerca de 51.383,1 hectares, enquanto que as pequenas 

propriedades ocupam 30,8% das áreas exploráveis (Plano Plurianual de Assistência 

Social de Baião, 2005).  

        Além disso, as reuniões participativas (como podemos ler nos quadros acima) 
fornecem indicações de que as políticas sociais não tem respondido às necessidades da 

população local. Essa constatação remete à necessidade de um exame mais minucioso 

das políticas sociais existentes nos municípios em estudo. 

 

3.2. POLITICAS SOCIAIS PÚBLICAS NOS MUNICÍPIOS DO BAIXO TOCANTINS 

Examinar as políticas sociais nos municípios, conduz inicialmente à precisão acerca do 

entendimento sobre essa temática. Assim, cabe ressaltar que, do ponto de vista 

conceitual existem várias concepções de políticas sociais. Se nos atermos à uma análise 
sociológica sobre essa temática constataremos que pelo menos duas concepções de 

políticas sociais têm sido recorrente ao longo dos anos: a tradicional e a crítica 

(Pastorine: 1997). Neste trabalho optamos pela perspectiva crítica, a qual concebe as 

políticas sociais como espaço, consequência de lutas sociais e como uma unidade 

político-econômico-social, não podendo serem vistas como meros instrumentos de 
prestação de serviço, mas, pelo contrário, é necessário analisar sua contrapartida política 

e econômica. Se compreendermos os seus vínculos com a economia e a política constata-

se o equívoco em conceber as políticas sociais somente com aquelas ações que tendem à 

diminuir as desigualdades sociais e restabelecer o equilíbrio social por meio da 
distribuição dos recursos. Por isso, a perspectiva crítica entende as políticas sociais como 

mecanismo de articulação, tanto de processos políticos, que visam o consenso social, a 
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aceitação e legitimação da ordem, a mobilização/desmobilização da população, a 

manutenção das relações sociais, a redução de conflitos etc., quanto econômicos, 

procurando a redução dos custos de manutenção e reprodução da força de trabalho, 

favorecendo a acumulação e valorização do capital (Ibid, 1997). 

            Partindo desse entendimento, as políticas sociais têm como alvo as seqüelas da 
questão social, ou seja, aquele conjunto de problemáticas sociais, políticas e econômicas 

que se gestam com o surgimento da classe operária, dentro de uma sociedade capitalista 

para  cumprirem funções sociais, econômicas e políticas. No que concerne à função 

social, as políticas sociais têm por objetivo a geração de certa redistribuição dos recursos 
sociais, por um lado, prestando serviços sociais e assistênciais e, por outro, outorgando 

um complemento salarial às populações carentes. 

                        No que tange à sua função econômica, as políticas sociais, juntamente 

com os seus programas de “ajuda social”, como por exemplo os programas de 
transferência de renda, bens, subsídios e subvenções têm como um dos objetivos 

principais contribuir para a reprodução da força de trabalho. Contudo, esses programas 

são financiados com recursos públicos, provenientes dos impostos (principalmente 

indiretos) pagos pela população – é assim que, no processo de produção, todos, e não só 

aqueles que são mais favorecidos, subsidiam e contribuem para a produção dos recursos 
que serão destinados à sobrevivência dos trabalhadores e suas famílias, assim como 

àqueles que encontram-se fora do mercado de trabalho. 

            As políticas sociais cumprem uma função política na medida em que possibilita a 

integração de determinados segmentos sociais subalternos à vida política e social e, 
portanto, à ordem sócio-econômica, estabelecendo assim padrões de participação, 

instâncias onde participar, mas ao mesmo tempo que gera uma maior adaptação à 

ordem estabelecida. Por meio dessa integração e adaptação dos indivíduos ao sistema, 

conjuntamente com as alianças entre os diferentes setores, o Estado obtém um maior 
controle social: as políticas sociais são produtos de uma relação multipolar que envolve 

diferentes sujeitos – principalmente o Estado, as classes hegemônicas e as classes 

subalternas; esses produtos são determinados pela correlação de forças presentes na 

sociedade. Contudo, o Estado apresenta-se como mediador de conflitos, condensando as 
relações de forças sociais e as expressões das contradições sociais, incorporando, para 

obter legitimação, algumas reivindicações e demandas dos setores subalternos. Isto 

significa dizer que as políticas sociais não podem ser pensadas de forma linear, ou seja, 

do Estado para a sociedade civil e vice-versa, mais implica em um processo mais amplo, 

onde diferentes atores envolvidos encontram-se relacionados e movidos por interesses 
contraditórios. Esse processo, em geral, tem como ponto de partida as necessidades dos 

sujeitos, parte das quais transformam-se em demandas que serão reivindicadas perante 

os organismos e instâncias competentes, valendo-se das mobilizações e pressão dos 

segmentos sociais interessados, constituindo dessa forma, verdadeiras lutas entre as 
diversas classes sociais. Em síntese esse processo apresenta-se da seguinte forma:  

 

DEMANDA -  LUTA  - NEGOCIAÇÃO - OUTORGAMENTO     

                    

           Tomando por base a compreensão crítica acerca das políticas sociais, considera-

se pertinente se interrogar como têm sido implementadas algumas das políticas sociais 

públicas nos municípios de Cametá, Limoeiro do Ajurú, Baião, Igarapé-Miri e Mocajuba e 

quais as respostas que essas políticas têm dado para resolver os problemas sociais e 

responder aos interesses dos diversos segmentos da população desses municípios.   
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Quadro 4 POLÍTICAS SOCIAIS POR MUNICÍPIO. 

Município Políticas Sociais 

Trabalho Educação Assistência Social 

Cametá Federal 

-Programa de  Agricultura 

Familiar (PRONAF) ; 

-Seguro Desemprego 
(época do defeso); 

Municipal 

 

- Banco do Povo; 

 

 

 

Federal 

- Programa de Educação p/Jovens e 

Adultos (EJA); 

- Cursos Universitários UFPA(Letras e 
Pedagogia) e UEP); 

- Programa Pescando Letras 
(Pescadores); 

 

Municipal 

-Ensino Pré-escolar,  fundamental e 

médio;  

(escolas de ensino de 1a. à 8a. 

Série); 

-merenda escolar (alimentação 
regional); 

-Cametá Tapera (Programa municipal 

de aumento do nível de escolaridade 
da população adulta); 

- Programa educativo de apoio de 
deficientes físicos e mentais. 

Privado (ONG) 

-Casa Familiar Rural/Escola Agrícola 
(Assoc. De Apoio as Comunidades 

Carentes-APACC) ; 

- Universidade Vale do Acaraí 

Federal 

- Programa de 

Erradicação ao Trabalho 

Infantil (PETI); 

-Bolsa Escola; 

 

 

 

 

 

 

Municipal 

 

-Plantão Social; 

 

 

No que refere-se aos programas de Assistência Social desenvolvidos nos municípios em 

estudo são, em maioria, relacionados à determinados programas federais, embora 

existam alguns serviços formulados nas secretarias de Assistência Social. Como se sabe, 

a assistência social a partir da Constituição Brasileira de 1988 passou ser concebida como 
uma política social, portanto um direito social, um direito do cidadão e um dever de 

Estado, integrada à Seguridade Social, juntamente com a saúde e a previdência social, 

priorizando grupos como a família, maternidade, infância, adolescência e velhice. A partir 

janeiro 2003, no programa do governo Lula foi anunciado o Programa “Fome Zero” como 
estratégia de enfrentamento da fome e da miséria, que atinge mais de 40 milhões de 

brasileiros. Apesar de que a pobreza não será certamente erradicada com programas de 

assistência social, eles têm se expandido significativamente no âmbito dos programas 

federais de Transferências de Renda, dentre os quais são executados pelas secretarias de 

Assistência Social dos municípios. Assim, os principais programas federais executados 
nos municípios são:      

1) Benefícios de Prestação Continuada (BPC) representado por uma transferência 

mensal no valor de um salário mínimo. Esse Programa destina-se a pessoas idosas a 
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partir de 67 anos de idade e a pessoas portadoras de deficiências, que vivam com renda 

per capta inferior à ¼ do salário mínimo; 

          2) Agente Jovem, direcionado a jovens de 15 à 17 anos de idade desde que 

originários de famílias pobres e que estejam submetidos a situação de risco social. A 

contrapartida ao programa é a matrículas desses jovens na escola e a garantia de sua 
freqüência à escola e de sua inserção em atividades comunitárias. O valor do benefício é 

de R$65,00;  

          3) Auxílio Gás, cujo critério de acesso é a família integrar os programas do 

governo federal, ou ter uma renda per capta mensal familiar de até ½ salário mínimo. O 
benefício é representado pela transferência de R$7,50 por mês; 

         4) Bolsa Escola, é direcionado para as famílias com renda per capta familiar de até 

meio salário mínimo e com filhos/dependentes de 07 a 14 anos. Este benefício é de 

R$15,00 por criança, até trê crianças na família; 

         5) Bolsa Família, o critério para acesso à esse benefício é a renda familiar para o 

que foram estabelecidos dois grupos de beneficiários: um de famílias vivendo em 

extrema pobreza, com renda capta familiar de até R$50,00 e outro de famílias pobres 

com renda per capta familiar até R$100,00; 

         6) Programa Fome Zero, cuja proposta de atendimento se considera inovadora na 
medida em parte do pressuposto de que a segurança alimentar é um direito que deve ser 

assegurado a todos os cidadãos. 

            Além desses programas federais com execução municipal, existem certos 

programas de Assistência Social que foram formulados e são mantidos com recursos dos 
municípios4 a saber: Plantão Social, Expedição de Documentação, Cesta Básica e 

Atendimento Social ao Idoso. Estes serviços, sem dúvida constituem-se em ações 

paliativas e imediatas que não respondem às necessidades da população usuária. 

Contudo, as informações obtidas pelos executores desses programas, dentre os quais os 
assistentes sociais, indicam que há muitas demandas que estendem-se de aviamento de 

receitas médicas, auxílio-funeral, passagens sede-zona rural/Belém, enxoval de bebê, 

etc., sem contudo gerar impactos reais nas condições de vida das famílias. Isto posto, 

torna-se importante referir que, apesar de não ter sido possível até então obter dados 
precisos que possam demonstrar quantitativamente o número de beneficiários, esses 

programas de assistência social expressam a precária situação social e econômica que 

vivem determinados segmentos da população desses municípios, resultante da 

desarticulação existente entre as políticas sociais e as políticas econômicas de 

concentração de riqueza e redutora de geração de emprego e de elevação de renda. 

                  Ademais, essas políticas em geral não tem sido implementadas com base em 

reivindicações e negociações entre o poder público municipal, isto é, elas não forma 

formuladas com a participação social, contudo, por razões evidentes, elas parecem 

cumprir uma função política e econômica. 

 

 

 

 

                                         

1. 4 Os municípios que desenvolvem programas de Assistência Social com os seus próprios recursos são: 

Cametá, Igarapé-Miri e Limoeiro do Ajurú. 
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3.3.  AS ORGANIZAÇÕES  SOCIAIS NO MUNICIPIO DE CAMETÁ 

3.3.1. ASPECTOS CONCEITUAIS 

            As preocupações em garantir a elaboração dos Planos Diretores segundo os seus  

princípios, cuja base é a participação popular, conduziram à necessidade as formas de 

organização social da população residente nesses municípios, na medida em que é 
através dessas organizações socais que vários segmentos da população participam da 

vida em sociedade, embora segundo Brandão (1984), a participação não signifique 

apenas estar presente, mas criar com o poder da presença o direito à intervenção 

daqueles à quem a lógica do arbítrio destina lugares à margem da vida e da cultura da 
sociedade. Isto significa dizer que a participação não pode ser medida em termos de uma 

integração ou não em uma associação ou desempenho passivo nela, mais sim pela 

qualidade da participação na produção, gestão e usufruto de bens e serviços da 

sociedade como um todo. Assim, a participação pressupõe a concepção de homem como 
sujeito de sua história, o que significa dizer que o processo de elaboração dos Planos 

Diretores Participativos exige necessariamente uma ampla articulação com as 

organizações sociais para que esses planos possam responder três perguntas chaves: 

Que município temos? Que município desejamos? Que acordo podemos firmar para 

alcançar essa situação desejada? (Ministério das Cidades, 2004, p.71.     
          

Com esse entendimento, os Planos Diretores só terão legitimidade pela via da construção 

coletiva, o que implica necessariamente na participação dos sujeitos coletivos residentes 

nos municípios na elaboração dos referidos planos, na medida em que terá como ponto 
de partida a elaboração de um diagnóstico social que indicará as estratégias de ação que 

responderão as demandas apresentadas pela população local na perspectiva do 

desenvolvimento regional, como exemplo a implantação de determinados hospitais, 

centros culturais, escolas, bibliotecas, etc. Dessa forma, estes planos poderão se 
constituir num instrumento capaz de construir novas institucionalidades na relação entre 

o poder local e a sociedade civil, e em conseqüência, alterar a relação de poder nesses 

municípios que até então, vem se efetuando sob a forma de uma relação clientelista, 

paternalista e autoritária. A participação das organizações sociais na elaboração dos 
Planos Diretores reforça a responsabilidade de todos os atores envolvidos no processo de 

planejamento e gestão dos municípios e microrregião como parte da elaboração dos 

Planos Diretores articulando a elaboração dos referidos planos diretores com a formação 

do Conselho  Gestor do PPD-jus.   

             
Nesta perspectiva, o levantamento de dados realizado nesses municípios que subsidiará a 

elaboração dos Planos Diretores possibilitou a identificação das principais organizações 

sociais e seus respectivos membros/diretores, o que permitiu uma visão mais 

aprofundada acerca das forças sociais e políticas, das práticas e lutas sociais locais. 
Sendo assim, para coletar informações sobre essas organizações, foi elaborado um 

formulário (em anexo) específico, no qual constaram as seguintes questões: direção, 

identificação, objetivos e recursos, lutas principais e os resultados obtidos com as 

mesmas, a opinião dos dirigentes acerca das políticas sociais existentes nos municípios. 
Além desses dados, procurou-se conhecer também as contribuições que essas 

organizações poderiam aportar à elaboração dos Planos Diretores Municipais.         

Para a identificação e análise dessas organizações nesses municípios, torna-se 

importante definir o que se entende por organização social. Para tal, tomamos como 

ponto de partida, o significado da palavra organização, para, a seguir precisar a 
compreensão do termo organização social. A palavra organização é de origem grega 

organon para designar instrumento. Segundo Vieira (1979), organização, no sentido 

amplo é entendida como a ação de criar um sistema estável de relações entre diversos 

elementos, capaz de desempenhar determinadas funções ou produzir determinado efeito. 
Embora uma organização possa ser estudada sob vários pontos de vista, 

sociologicamente, organização “é uma unidade social ou agrupamento humano 

construído ou reconstruído deliberadamente para a consecução de objetivos previamente 

estabelecidos e satisfação de necessidades”. (Etzoni In Vieira, p.87: 1979).  
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Com esse entendimento, a organização social este trabalho é compreendida como a 

forma pela qual determinados segmentos da população dos municípios acima referidos se 

mobilizam e se organizam coletivamente para lutarem pela garantia de subsistência, do 

acesso à terra, do financiamento de agricultura e dos seus direitos de cidadania: saúde, 

trabalho, educação, habitação e lazer, assim como pela emancipação social e para 
exercerem controle social e político em âmbito local, estadual e regional nesses 

municípios. Por isso, a concepção de organização social aqui adotada inclui associações 

de bairros, sindicatos e associações de trabalhadores, associações de mulheres e 

conselhos municipais voltadas para a busca de alternativas para a resolução de 
problemas do município, e em conseqüência o desenvolvimento regional. Registra-se que 

a natureza dessas organizações determina os seus objetivos, as suas estruturas, a sua 

abrangência e as suas atividades em determinado momento histórico. 

Assim, constatou-se que nesses municípios existem uma diversidade de organizações 
sociais que foram constituídas na busca de respostas à determinados problemas vividos 

pela população residentes nos mesmos, cujas ações estendem-se entre as lutas mais 

gerais as mais específicas de cada município. Isto é, essas organizações se mobilizam 

para exigir tanto do poder local, estadual e federal, quanto da empresa ELETRONRTE (em 

decorrência dos impactos da hidrelétrica de Tucuruí à determinados segmentos dos 
mencionados municípios) respostas às questões sociais relacionadas, quer seja ao acesso 

aos direito sociais - numa perspectiva imediata de melhoria de condições de vida dos 

segmentos populacionais mais vulneráveis do ponto vista social; quer seja para exigir a 

formulação e execução de políticas que visem o desenvolvimento dos municípios do baixo 
Tocantins.         

Ressalta-se ainda que a natureza e a extensão dessas organizações sociais são 

determinadas pelas condições geográficas, econômicas, políticas e sociais do Baixo 

Tocantins. A exemplo, destaca-se a existência de sindicatos e associações de 
trabalhadores rurais, de colônia de pescadores, associações de produtores rurais, 

conselhos municipais, etc.    

3.3.2   A ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ 

1.ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS 

ORGANIZAÇÃO OBJETIVO (S) No. de 

associados 

Associação Comunitária dos Jovens 
Cametaenses 

- Desenvolver atividades culturais (Teatro 
JUBANO); 

- Danças de Rua e Capoeria.  

100 

Associação Comunitária de Preservação do 

Meio Ambiente das Localidades de MUPI                                                         

-desenvolver ações voltadas para a preservação do 

meio ambiente através do trabalho comunitário. 

? 

 

2.ASSOCIAÇAO  

ORGANIZAÇÃO OBJETIVO (S) No. de 
associados 

Associação Gente Fraterna (AGENFRA) - Apoiar o trabalho de Jovens ? 
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3. ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

ORGANIZAÇÃO OBJETIVO (S) No. de 
associados 

Associação Cultural e Ambiental- LANÇAL   Desenvolver atividades culturais e de preservação 

do meio ambiente que envolvam o trabalhador 

camponês. 

15 

 

4. ASSOCIAÇÕES DE MULHERES 

ORGANIZAÇÃO OBJETIVO (S) No. de 
associados 

Associação de Mulheres do Município de 
Cametá –ADAMU 

- Organizar grupos de trabalhos para a geração de 
emprego e renda, assim como a capacitação e a 

formação de mulheres; 

- Representar as mulheres em todos os segmentos 

cametaense. 

- criar estratégia de articulação politicamente com 
as organizações sociais, econômicas e instituições 

municipais públicas e privadas.  

          330 

Associação das Mulheres da Aldeia   

Associação Geral das Mulheres de Cameta   

 

 

5. CENTROS DE MIRITI 

ORGANIZAÇÃO OBJETIVO (S) No. de 
associados 

Centro Miriti de Assessoramento às 

Mulheres 

- Assessorar as mulheres rurais e urbanas de baixa 

renda na luta pela igualdade de direitos; 

- Contribuir para o fortalecimento das mulheres no 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais.    

50 grupos de 

15 à 20 

mulheres. 

 

6. COOPERATIVA AGRÍCOLA 

ORGANIZAÇÃO OBJETIVO (S) No. de 

associados 

Cooperativa Agrícola Resistência de 

Cametá- CART 

-fortalecer a agricultura familiar através do 

melhoramento da produção para o mercado 
(quantidade e qualidade); 

-representar os trabalhadores locais associados em 

todas as instâncias: sociais, legais e de 
financiamento.  

250 
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7. CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS 

ORGANIZAÇÃO OBJETIVO (S) No. de 
associados 

Clube de Diretores Lojistas de Cametá-CDL -Representar politicamente os comerciantes e 

lojistas de Cametá. 

100 

empresas de 

Cametá e 20 
de Mocajuba 

 

8. COLÔNIA DE PESCADORES 

ORGANIZAÇÃO OBJETIVO (S) No. de 

associados 

Colonia dos Pescadores Artesanais de 

Caneta “A- Z16” 

-Institucionalizar, Organizar, Assessorar os 

pescadores no âmbito da: capacitação para a 
época do defeso; formação relacionada a pesca 

com o meio ambiente; acesso ao seguro-

desemprego. 

- Incentivar a criação do Acordo da Pesca      

7000 

 

9. SINDICATO DE TRABALHADORES  

ORGANIZAÇÃO OBJETIVO (S) ASSOCIA 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais-STRC                                                      

 

- Organizar os trabalhadores rurais na luta pelos 
direitos do Trabalhador Rural;                           

-Desenvolver ações articuladas com Federação de 

Agricultura do Pará. 

17. 000 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
– SINTEPP                                        

-Representar a categoria dos Trabalhadores da  
Educação; lutar por melhorias salariais; formação 

profissional.    

600 

Sindicato dos Trabalhadores da Saúde                                                              - Lutar pelas melhorias das condições de Trabalho 

dos trabalhadores da Saúde. 

? 

  

10. SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS 

ORGANIZAÇÃO OBJETIVO (S) No. de 
associados 

Sindicato dos Produtores Rurais de Cametá                                                  

 

- Apoiar os produtores rurais na melhoria da 

qualidade da Produção Regional (farinha de 

mandioca, açai e frutos tropicais), através da 
parceria com a Federação de Agricultura do Pará e 

Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa-

SEBRAE. 

600 a 700 

 

        Os quadros acima demonstram que o município de Cametá possui vários tipos de 

organizações sociais as quais foram constituídas de acordo com as necessidades de cada 

segmento populacional. Nota-se por exemplo, a organização das mulheres no campo, dos 

jovens, dos trabalhadores de diversas categorias, a saber: rurais (produtores rurais), 
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feirantes, taxistas, pescadores, condutores de moto, professores de 1° e 2° grau, 

agentes de saúde. Essas organizações se apresentam com denominações diferentes, tais 

como Associações, Sindicatos, Centro e Colônias, contudo, o motivo de formação das 

mesmas são, em geral, a luta pelos direitos sociais, assim como pela emancipação social. 

Dentre os outros tipos de organização social destaca-se a do comerciantes através do 
Clube de Diretores Lojistas.   

        No que se refere aos direitos sociais, constata-se que há uma preponderância das 

organizações cujos objetivos estão relacionados à garantia do trabalho e das condições 

de trabalho (salário, capacitação profissional), à geração de renda, é caso das 
organizações das diversas categorias de trabalhadores. Essas organizações de um lado, 

expressam que os tipos de trabalho que desenvolvidos em Cametá estão diretamente 

relacionados à atividade econômica e geográfica (ilhas) do mesmo (agrícola e pesca 

artesanal)  e que se constituem os meios encontrados para garantir a sobrevivência 
desses trabalhadores; de outro, indicam as condições desses tipos de trabalhos, pois 

dentre os objetivos de várias organizações são recorrentes a busca de oportunidades 

para a melhoria da produção, seja através da capacitação profissional, seja pela 

institucionalização de certas normas, como é o caso dos pescadores através do Acordo da 

Pesca. Ainda no que concerne aos direitos sociais, observa-se também a luta das 
mulheres e dos jovens; estes se organizando na perspectiva de criar oportunidades de 

desenvolvimento social e cultural, e, aquelas lutando pela conquista de espaço na 

sociedade, ou seja, lutam pela igualdade entre os homens e mulheres, principalmente no 

campo. 

        A forma como se apresentam estas organizações indicam que as suas lutas são 

ainda corporativas, embora constate-se que os objetivos de algumas organizações 

extrapolam o âmbito das lutas corporativas, na medida em que lutam por questões mais 

gerais ou coletivas. A propósito, é ilustrativo a Associação Cultural e Ambiental- 
LANÇAL na questão do meio ambiente.  

       Em que pese, as ações dessas organizações em certos momentos serem 

desenvolvidas em articulação com outras organizações e entidades governamentais 

(Federação de Agricultura do Pará) e não governamentais (SEBRAE), não podemos que 
as mesmas garantam a participação da população no que respeita a gestão local, 

sobretudo se considera-se as suas particularidades históricas e geográficas, pois: “ (…) 

Cametá é o terceiro o município mais antigo do estado do Pará, depois de Vigia e Belém. 

Possui 368 anos e a sua realidade é diferente de todos os municípios da região devido a 

sua dimensão geográfica, pois na margem do Tocantins existem inúmeras ilhas e 
igarapés habitados por 280 comunidades e 513 localidades. Além dessas comunidades, 

existem 08 vilas com maior concentração populacional, como Carapajó, e mais 02 vilas 

situadas na margem esquerda do rio Tocantins”. (Quaresma, prefeito de Cametá/reunião 

da equipe da Ufpa. realizada em setembro 2004).  

       Para o referido prefeito a particularidade geográfica de Cametá dificulta a 

administração do município, sobretudo para levar os serviços sociais (saúde, educação, 

lazer e cultura).  

       Contudo, essas organizações, sem dúvida, constituem-se os sujeitos coletivos do 
município e como tal, uma força social e política que poderá influir na elaboração do 

Plano Diretor. Segundo entrevista realizada com assistentes sociais da prefeitura desse 

município, as organizações sociais que possuem maior peso político local são o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais (11.000 associados) e a Colônia dos Pescadores (7.000), não 

somente pelo número de associados, mais principalmente pela sua organização, visto 
que as mesmas possuem delegais em diversas localidades. 

       O STRC, segundo um de seus diretores, possui  260 delegacias. Contudo o motivo 

maior que tem levado à filiação nessa organização sindical é o interesse pela 

aposentadoria, pois o sindicato tem facilitado o acesso à certos documentos exigidos pela 
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previdência social para liberar a aposentadoria, como por exemplo, o comprovante do 

trabalho na atividade rural, título da terra ( maioria são posseiros); além do comprovante 

eleitoral.    

       Esse depoimento, conduz a constatação  de que a filiação ao STRC  tem se dado em 

busca de acesso aos direitos previdenciários. Entretanto, o plano de ação dessa 
organização não se limite apenas ao apoio à aposentadoria na medida que o seu plano de 

trabalho indica 03 linhas básicas de ação, conforme demonstra o gráfico abaixo: 
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           Gráfico 1 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMETA - STRC 

Política Adminsitrativa/Financeira 

 

 

    Negociar o pagamento    Informatização           Criação do Departamento    Construção  

  das mensalidades          do atendimento            de Idosos (melhoria de        do prédio sede 

       atrasadas                     do sindicato            atendimento nos bancos) 

                    Política de Formação Permanente aos Trabalhadores Rurais 

                                                                            

 

           

           Formação técnica                              Alfabetização dos                      Formação para  

              os agricultores                             trabalhadores rurais                         mulheres 

 

  

                     Reivindicação de transporte para o ensino médio  

                                                               Política Agrícola 
 

 

 

  Acesso ao crédito para                  Renovação dos Escritórios           Política de Vicinais           

 Cooperativas associações                      do INCRA e ITERPA                                                Recuperação de                                 

 de Quilombos e Assentados                                                                                             pontes e estradas                    

                                                                                       Limpeza dos furos 

                                                                                       e igarapés (Ilhas) 

 

Extinção do atravessador      Acesso à terra/melhorias de condições de trabalho no campo 

                               (estrada TRANSCAMETA –Pa 151 para escoar os produtos) 
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As linhas de ação do plano de trabalho do STRC indicam uma certa ausência de 

determinadas políticas sociais voltada para os trabalhadores rurais, como por exemplo a 

educação, o envelhecimento e a geração de renda, o que implica na articulação com o 

governo local e instituições estaduais e federais.  
       No que concerne a Política de Formação Permanente aos Trabalhadores Rurais, mais 

especificamente a alfabetização dos trabalhadores rurais/ assentados, assim como a 

formação técnica desses trabalhadores remetem a necessidade de negociação com 

INCRA, dada a existência do Programa Nacional do Ministério de Desenvolvimento 
Agrário- PRONERA e parcerias com outras entidades. 

       Como pode ser observado, as ações do STRC possuem uma dimensão de luta 

coletiva e sua história tem sido construída em articulação com outras entidades 

nacionais, a exemplo, o sindicato de São Bernardo do Campo, bem como a prelazia local 
e os sindicatos do baixo Tocantins.  

As considerações acima permitem afirmar que essas organizações sociais têm 

possibilitado práticas sociais coletivas em Cametá, contudo observa-se a necessidade de 

fortalecimento desse processo haja vista que determinadas organizações sociais não se 

encontram em um estado avançado de organização coletiva: é caso por exemplo da 
existência dos Conselhos Muncipais nas áreas de saúde, educação, assistência social, etc. 

Constata-se assim que os objetivos pelos quais foram instituídos esses conselhos, 

necessitam de maior fortalecimento, enquanto canais de controle social e político local: “ 

O Conselho Municipal de Assistência Social em Cametá é formado por 04 representantes 
da sociedade civil e 04 representantes governamentais, mas dificilmente ele se reúne 

para tomar decisões e deliberações. As organizações sociais de maior peso político no 

município é o STRC e a Colônia dos Pescadores”. ( Assistente Social da Prefeitura de 

Cametá, entrevista realizada em setembro, 2004).  

A exemplo do STRC, a Colônia dos Pescadores de Cametá também desenvolve atividades 

que extrapolam o âmbito da categoria, visto que possui em sua agenda de trabalho, as 

ações de interesse  coletivo, como por exemplo, a luta pela efetivação dos Acordos da 

Pesca, que apesar de ser praticada em todos os municípios do baixo Tocantins, há 
evidências de estarem mais estabelecidos em Cametá. (ver seção  3) 

As considerações acerca da necessidade de maior fortalecimento das organizações sociais 

no município de Cametá apontam a dificuldade de participação na elaboração do plano 

diretor da cidade, na medida em torna-se imprescindível a construção de uma agenda 

coletiva.  
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4.2. BASE ECONÔMICA DOS CINCO MUNICÍPIOS – UMA ANÁLISE REGIONAL: 

As principais atividades econômicas dos cinco municípios estudados, à jusante da 

barragem de Tucuruí (Baião, Mocajuba, Cametá, Igarapé-Miri e Limoeiro do Ajuru), são o 

extrativismo, a pesca artesanal e a agricultura. Pela natureza dessas atividades, observa-

se que a base econômica dos cinco municípios estudados está no espaço considerado 
rural, muitas vezes nas ricas regiões de várzea, já que boa parte da região é cortada por 

diversos rios, como destacam Ribeiro, Santana & Tourinho (2004: 2): 

“A várzea amazônica é um ecossistema rico e distinto no que se refere à biodiversidade e 

diversidade dos recursos naturais, com potencial de uso de madeira, castanha, borracha, 
palmito, frutos, essências aromáticas, sementes oleaginosas e pescados. Esse 

ecossistema possui cerca de 400 anos de exploração, com a população local mantendo 

uma forte inter-relação de dependência com o ambiente aquático e terrestre”. 

 

Nas relações do homem amazônico com esses rios, mais precisamente no ecossistema de 

várzea, algumas atividades econômicas se destacam: “cultivos agrícolas temporários e 

permanentes, exploração das florestas com extração madeireira e coleta de produtos 

não-madeireiros, criações de animais domésticos e pesca” (Ribeiro, Santana & Tourinho, 

2004: 2).  

Os produtos básicos da economia da região são a pimenta-do-reino, o açaí (e o palmito, 

especialmente em Igarapé-Miri) e a madeira, sendo freqüente a produção de lenha, 

conforme os dados do Projeto GESPAN (2004) e das diretrizes econômicas traçadas pelo 

Plano de Desenvolvimento Regional já existente, o PPDJUS (2003) – Plano Popular de 
Desenvolvimento Sustentável da região a Jusante da UHE Tucuruí: a agricultura familiar 

(arroz, feijão, mandioca, cacau, pimenta-do-reino, etc); pesca artesanal e piscicultura; 

extrativismo (madeira, palmito, açaí, etc); turismo (cultura popular, patrimônio cultural, 

artesanato, etc); economia popular (associações, cooperativas, atividades informais, 
etc). 

O cacau (de várzea, em muitos casos), bem como o cultivo da laranja, do maracujá e do 

coco-da-baía, também representam, pelo menos em parte, o sustento de muitos 

agricultores. A produção de subsistência, especialmente a “lavoura branca” (arroz, milho, 
feijão, mandioca), se faz presente em todos os municípios. 

Produtos não-madeireiros, como a andiroba e a copaíba são importantes para o sustento 

de diversas famílias na região. Já a pecuária não tem o mesmo destaque, embora a 

criação de suínos e aves (galinhas, codornas e frangos) esteja presente em toda a 

região. 

A pesca (peixes e camarão), é outra atividade muito importante para a região. O Pará é 

o maior produtor pesqueiro do Brasil, tendo sua produção sido estimada em 154.546 

toneladas, correspondendo a cerca de 15,6% do total nacional e 63% de toda a região, 

em 2003. Essa atividade é predominantemente artesanal, característica que vem se 
acentuando, já que em 2000 ela correspondia a 60% da produção pesqueira paraense 

contra 77% em 2003. 

No Baixo Tocantins, região com uma forte tradição cultural ribeirinha, além de 

importante atividade econômica, o peixe é considerado o mais importante alimento, com 
seu consumo per capta atingindo cerca de meio quilo por dia. 

Entretanto, essa produção passa por uma situação de crise prolongada desde da década 

de 80, período que coincide com a entrada em operação da barragem de Tucuruí em 

1984. Além disso, há outras práticas predatórias que contribuem para o aumento da 

erosão fluvial, como a retirada da vegetação de bordadura (aturiá, por exemplo), 
conforme será detalhado adiante.  
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É importante destacar que na região, mais especificamente em Igarapé-Miri, também 

existem pequenas olarias, bem como alguns estaleiros. São empreendimentos 

familiares que, no caso das olarias, produzem especialmente material de construção 

(telhas e tijolos), além de tradicionais artefatos de cerâmica. Os estaleiros, por sua vez, 

em negócios de décadas de tradição familiar produzem barcos pesqueiros, botes e 
embarcações de até 30 ton, conforme apurado nas entrevistas com os produtores.  

Localizadas em propriedades familiares situadas em áreas de marinha, geralmente não 

possuem os títulos das propriedades, encontrando nesse um dos vários obstáculos para 

alavancar a produção e melhorar a qualidade de vida na região (Costa, 2003). 

Como em boa parte dos empreendimentos da área estudada, uma de suas principais 

características é enfrentar problemas como: a carência de assistência técnica, 

refletindo-se na baixa capacidade de internalizar o conhecimento já disponível; o baixo 

grau de integração horizontal (formação de redes entre os produtores e o movimento 
social) e verticais (com o poder público, as instituições de ensino e pesquisa da região e 

outras organizações da sociedade civil); rentabilidade e capacidade de realizar 

investimentos prejudicadas pelo alto grau de intermediação mercantil (atravessadores) e 

de acessos a mercados; deficiências de infra-estrutura (transporte, água e energia 

elétrica, por exemplo); necessidade de elevar o nível de escolaridade formal e de 
potencializar o conhecimento tácito; além do alto custo e a escassez de crédito. 

Diante desses problemas, na área à jusante da Usina Hidrelétrica de Tucuruí é crescente 

o surgimento de “agroflorestas” manejadas por famílias ribeirinhas. Essas assumiram 

“uma importância singular na vida das famílias moradoras, fornecendo os alimentos 
básicos, ocupando a mão-de-obra familiar e possibilitando renda monetária, gerando a 

dependência dos sistemas agroflorestais (SAF's) para a sobrevivência” (Ribeiro, Santana 

& Tourinho, 2004: 2). 

Nesse contexto, outra forte característica regional é a predominância da pequena 
produção familiar e a alternância da produção agrícola com a pesca e outras 

atividades, o que implica afirmar a não especialização do produtor, na maioria dos 

casos. Esse fato se deve à sazonalidade de alguns produtos, especialmente a do açaí e 

da pimenta-do-reino, à existência de uma série de problemas que impedem o avanço da 
agricultura e/ou o aperfeiçoamento do manejo, como será referido adiante, bem como a 

existência de acordos de pesca em algumas áreas que, por terem o objetivo da 

recuperação do estoque de peixes nos rios, levam os pescadores a diminuir a intensidade 

da pesca em algumas épocas do ano nessas áreas, tendo que tirar seu sustento de 

outras fontes. 

 

4.2.1- BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

DA REGIÃO 

a) PIMENTA-DO-REINO 

O Brasil está entre os países tradicionais ofertantes da pimenta-do-reino no mercado 

internacional, juntamente com a Índia, a Indonésia e a Malásia, há mais de cinco 

décadas5. A produção brasileira dessa especiaria concentra-se no Pará6, maior produtor 

nacional. 

Desde os anos oitenta, a pimenta-do-reino vinha representando uma importante cultura 

agrícola permanente na Região do Baixo Tocantins. Introduzida no Pará no município de 

                                         

5 No entanto, desde a década de oitenta, surgiram novos países exportadores dessa especiaria: Tailândia e 
Vietnã (anos 1980) e a China (anos 1990), conforme dados da International Pepper Community. 

2. 6 Em 1999, o estado contribuiu  com 87,2%  do total da pimenta-do-reino produzido  no  país. 
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Tomé-Açu7, em 1933 (Pereira, 1999), a partir dos anos 1950 passou-se a observar o 

deslocamento da produção dessa área tradicional, para novas regiões: ao longo das 

rodovias Belém–São Luiz e Belém–Brasília, além do Baixo Tocantins, no nordeste 

paraense (Flohrschütz et al., 1983; Homma, 1981b). 

Concentrada no nordeste paraense8 desde os anos noventa, essa produção está em 
queda, como se observa na tabela 21, pois vem atravessando uma série de problemas. 

Tabela 21. Evolução da produção de pimenta-do-reino nas principais 

messorregiões paraenses  

(1990 a 2000) 

Messorregiões 

199

0 

199

1 

199

2 

199

3 

199

4 

199

5 

199

6 

199

7 

199

8 

199

9 

200

0 

Nordeste Paraense 

48.2
61 

47.0
68 

17.0
74 

20.9
16 

15.1
54 

12.7
11 

11.7
76 

8.19
7 

6.95
6 

12.6
19 

13.9
95 

Sudeste Paraense 
2.08

9 
3.08

1 
1.29

2 
3.06

2 
3.41

7 
4.48

9 
4.65

4 
3.42

0 
7.16

5 
5.41

0 
7.79

8 

Baixo Amazonas 
71.4

41 

5.80

6 
519 

1.23

5 

1.32

9 

1.32

6 

1.37

4 

1.07

2 
802 

1.68

6 

2.82

8 

Sudoeste Paraense 
12.3

56 

16.5

21 

4.96

6 

6.39

3 

6.86

2 

8.29

4 

7.10

7 

3.00

6 

2.03

5 

2.35

2 

2.79

7 

Metropolitana de 
Belém 

2.48
7 

2.74
0 

1.39
5 

2.82
8 

1.05
4 

958 
1.03

5 
827 954 

1.28
8 

1.61
4 

Marajó 10 83 42 30 20 2 30 40 40 40 40 

Total 

71.4

41 

75.2

99 

25.2

88 

34.4

64 

27.8

36 

27.7

80 

25.9

76 

16.6

38 

17.9

52 

23.3

95 

33.2

85 

Fonte: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (1990-2000). 

 

Na região estudada, em 2001, os maiores produtores foram Baião (745 mil frutos), 

Mocajuba (560 mil frutos) e Cametá (410 mil frutos). Já em Igarapé-Miri e Limoeiro do 

Ajuru, a produção é bem menos significativa para a economia local: 40 mil e 4 mil frutos, 

em 2001 (IGBE/Produção Agrícola Municipal). 

Um dos principais problemas relatados pelos produtores entrevistados é a forte redução 
do preço da pimenta-do-reino, que em setembro de 2004 estava abaixo de 

US$1,00/Kg. Essa situação é completamente diferente da observada no mercado 

internacional na segunda metade dos anos oitenta ou em 1998, quando esses preços 

                                         

7 Com a chegada de mudas da variedade Cingapura ao município de Tomé-Açú, em 1933, foi possível 
reintroduzir a pimenta-do-reino no Brasil, e dar um novo rumo à agricultura da Amazônia (Homma, 1998b). 

O “boom” da pimenta-do-reino, em Tomé-Açú, foi em meados de 1952 e entre 1953 e 1954, quando a 

colônia japonesa no Pará conheceu o verdadeiro período de ouro, sendo chamada de “diamante negro” da 
Amazônia. Apesar da segunda guerra mundial e dos transtornos causados aos imigrantes japoneses na 

Amazônia, a destruição e o abandono das plantações de pimenta-do-reino na Malásia e Indonésia, 
permitiram que o Brasil pudesse usufruir de uma maior parcela do mercado (Homma, 1998b). 

8 Em 2000, os principais municípios produtores de pimenta-do-reino foram: Tomé Açú, Paragominas, Dom 

Eliseu, Acará, Rurópolis, Concórida do Pará, Ipixuna do Pará, Mocajuba, Igarapé-Açú, Capitão Poço e 
Uruará. Estes municípios concentraram nesse ano 62,31% da produção paraense, conforme dados do IBGE-

PAM (Produção Agrícola Municipal). 
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acalcaram patamares de US$4,79/Kg e US$5,15/Kg, respectivamente, como se pode 

observar no gráfico a seguir. 

 

      Fonte: International Pepper Community (1992-1996) 

 

 
Essa elevação dos preços da pimenta no mercado mundial no final da década de 80 fez a 

produção paraense apresentar uma safra recorde em 1991, incentivando o ingresso de 

produtores não tradicionais no mercado. Na década de 90, essa produção alcançou níveis 

elevados, superior a 200 mil toneladas, levando a uma superprodução, com a 
conseqüente queda de preços e o abandono de muitos  plantios. 

 

Dessa forma, em meados da década de 90, a tendência de queda dos preços de mercado 

da pimenta, chegando a ficar abaixo dos custos de produção, levou o setor a uma crise 
severa (Okajima, 1996). Em 1992, o preço da pimenta alcançou US$ 1.075/ton (ou 

US$1,07/Kg). Esta queda causou um colapso na produção brasileira, que, aliado à 

inexistência de políticas adequadas para o setor, levou os produtores não tradicionais a 

abandonarem suas plantações, conforme já mencionado. 

 
Entretanto, não é apenas o comportamento instável dos preços da pimenta-do-reino que 

atinge o produtor regional. Muitos fatores freqüentemente relatados nas entrevistas com 

os mesmos no Baixo Tocantins estão relacionados à carência de assistência técnica 

nos municípios: as doenças na planta (a fusariose, por exemplo) e a contaminação da 
pimenta (salmonela, em muitos casos), pela falta de controle de qualidade na secagem e 

armazenamento. 

 

O aparecimento de pragas nos pimentais paraenses vem sendo permanentemente 
observado. Em 1957, durante a euforia da expansão dessa cultura, surgiu uma doença 

chamada Fusarium, que provoca a redução imediata da vida útil dos pimentais (Homma, 

1998b; Flohrschütz et al., 1983). E, na década de 70, surgiu outra doença chamada de 

Mosaico do Pepino, que caracteriza-se por causar o secamento dos ramos da planta 
(Duarte & Lemos, 1999). 

 

Esses problemas provocaram transformações na estrutura econômica e social dos 

plantadores de pimenta. Até o final da década de 50, a cultura da pimenta-do-reino 
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caracterizou-se pelo monocultivo, mas após o aparecimento maciço dessas doenças, a 

atividade passou a caracterizar-se pelo policultivo, através da introdução de novas 

opções agrícolas, como alternativa para reduzir os custos de produção dos pimentais e 

minimizar os riscos, especialmente em Tomé-Açú. 

Experiências bem-sucedidas de consórcio com produtos florestais, como o mogno e o 
cedro, foram relatadas nas entrevistas com produtores de Mocajuba, porém houve 

fracasso no consórcio com produtos de várzea (cupuaçu, açaí, cacau). Entretanto, a 

carência de assistência técnica faz com que predomine na região, ainda, a 

monocultura (pimenta solteira), o que torna a mortalidade das plantas muito elevada, 
assim como seus custos de produção.  

O reduzido número de técnicos da EMATER e da CEPLAC, por exemplo, revelam a baixa 

capacidade que tem o poder público na região para fornecer a assistência necessária 

para o produtor. Ainda que em alguns municípios estejam presentes importantes 
iniciativas para tentar suprir essa carência de apoio técnico, com a presença de algumas 

organizações da sociedade civil, como o IDEAS (Instituto de Desenvolvimento, Educação 

Ambiental e Assistência Social) e a APACC (Associação Paraense de Apoio às 

Comunidades Carentes), essas têm se revelado insuficientes para reverter o quadro de 

decadência da pimenta-do-reino na região e, conseqüentemente, conter o êxodo rural e 
outros problemas sociais relacionados às dificuldades que atravessam os produtores 

dessa cultura. 

Com a rentabilidade reduzida diante desses problemas, muitos pimentais têm sido 

abandonados. Em Igarapé-Miri, por exemplo, a área colhida em 2001 foi apenas 33% da 
colhida em 1997: 40ha e 120ha, respectivamente. O maior produtor do município possui 

apenas 10.000 pés, conforme apurado nas entrevistas (janeiro de 2005), onde também 

foi relatado que seu custo de produção é cinco vezes maior que o do açaí, podendo já ser 

observada a substituição do plantio da pimenta-do-reino pela produção desse produto. 

Um terceiro problema freqüentemente observado na região está relacionado ao 

crédito produtivo. Além da escassez de linhas de financiamento e até mesmo de 

estabelecimentos bancários na região, observa-se uma dificuldade do acesso do produtor 

às linhas disponíveis. 

Apesar de, entre 1989-2000, quase metade (47,88%- tabela 22) dos valores contratados 

dos financiamentos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Norte (FNO) na 

região serem para essa atividade, os valores são pequenos diante da necessidade de 

recursos.  
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Tabela 2 FINANCIAMENTOS DO FNO - VALOR CONTRATADO ENTRE 01/01/1989 A 30/06/2000 

MUNICÍPIO 

TOTAL 

R$ 

PIMENTA-DO-
REINO 

R$ 

PIMENTA/TOTAL 

% 

Igarapé Miri 7.778.064,13 1.598.446,51 20,55% 

Mocajuba 8.917.085,26 6.075.059,23 68,13% 

Limoeiro do Ajuru 1.354.076,87 0,00 0,00% 

Baião 11.537.935,59 7.727.684,94 66,98% 

Cametá 8.456.847,23 2.812.718,93 33,26% 

TOTAL 38.044.009,08 18.213.909,61 47,88% 

Fonte: Projeto GESPAN   

Elaboração própria   

 

No caso da pimenta-do-reino, considerando-se sua queda de preço e a falta de 

assistência técnica, essa concentração crédito gera um enorme risco de inadimplência 

para o produtor e a conseqüente perda de recursos e, até mesmo, de suas propriedades. 

Nesse contexto, a má gestão do crédito na região pode vir a criar uma séria distorção: ao 
invés de funcionar como instrumento promotor do desenvolvimento econômico, pode 

estar agravando o quadro de pobreza da região e levando o agricultor a um processo de 

proletarização, com a expropriação de seus bens e a sua concentração nas áreas 

urbanas. 

O quarto problema identificado nos relatos dos produtores à equipe da UFPA é quanto ao 

esquema de comercialização. Nesse ponto, o comércio da pimenta-do-reino também 

não difere dos demais problemas enfrentados pelos produtores da região quanto à 

dependência dos intermediários mercantis. São nítidas as fragilidades dos produtores no 
momento da comercialização, já que esse comércio é dominado por atravessadores (e 

“baiuqueiros”, intermediário que compra no local da produção antes de repassar para o 

atravessador na sede do  município).  

Diferente dos produtores de pimenta em Tomé-Açu, reunidos em uma cooperativa mais 

organizada – a C.A.M.T.A. (Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu), o nível de 
organização desses produtores é muito baixo, sendo comum que seu associativismo não 

esteja pautado nos pilares do cooperativismo. Unidos, na maior parte dos casos, por 

interesses imediatistas, como é a reivindicação sobre o crédito, por exemplo, os 

produtores de pimenta-do-reino têm mostrado baixa capacidade de organização da 
produção em redes horizontais e, conseqüentemente, de obter melhorias na mesma e 

nas vidas de suas famílias. Quanto à formação de redes verticais, e como conseqüência 

da primeira, pôde-se observar que os contratos se fazem individualmente entre cada 

produtor e o atravessador (ou “baiuqueiro”), o que reduz mais ainda a lucratividade 
desses produtores. 

A falta de equipamentos de trabalhos adequados para melhorar a produtividade, 

reduzir desperdícios, melhorar a qualidade da pimenta-do-reino na região e/ou elevar 

seu preço, é o quinto problema identificado. Conforme já referido, é freqüente sua 

contaminação por salmonela, resultado da inadequação no processo de secagem, 
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realizado sem as adequadas condições de higiene (contato manual e com animais, já que 

o processo é rudimentar, constituindo-se no espalhamento da pimenta em uma lona 

estendida no chão).  

Para um manuseio adequado, faz-se necessária a construção de uma secadora. 

Entretanto, até o momento parece ser improvável a aquisição desse equipamento, posto 
que seu custo é muito alto (cerca de U$ 900.000,00), sendo, ainda, necessário adquiri-lo 

no exterior (Holanda), conforme relatos de autoridade pública municipal. Nesse sentido, 

reforça-se a necessidade de organização dos produtores para tornar viável sua aquisição, 

seja na busca do financiamento, seja para atingir uma escala ótima de utilização do 
equipamento. Assim, faz-se necessário definir estratégias de integração desses 

produtores: entre eles, junto ao poder público (crédito e assistência técnica) e com as 

instituições de pesquisa da região (essas poderiam, por exemplo, desenvolver um 

equipamento de custo mais acessível). 

 

b) EXTRATIVISMO:  

 

Como principais produtos do extrativismo na região, destacam-se o açaí e a madeira. 

Nas visitas realizadas pela equipe da UFPA, não foi possível manter contato com os 
produtores de madeira (em tora e em lenha), posto que esses empreendimentos estão 

em locais de difícil e caro acesso, por estarem em áreas mais afastadas da sede do 

município.  

Entretanto, a tabela 23 mostra a importância da atividade para a região, considerando o 
valor gerado pela produção. 



 

Tabela 3 Quantidade e valor dos principais produtos da extração vegetal na região – 1997-2001 

MUNICÍPIO
/ 

PRODUTO 

BAIÃO CAMETÁ IGARAPÉ-MIRI  LIMOEIRO DO AJURU MOCAJUBA 

Quantidad

e 
Produzida 

(t) 

Valor (em 

R$1.000,0
0) 

Quantidad

e 
Produzida 

(t) 

Valor (em 

R$1.000,0
0) 

Quantidad

e 
Produzida 

(t) 

Valor (em 

R$1.000,0
0) 

Quantidad

e 
Produzida 

(t) 

Valor (em 

R$1.000,0
0) 

Quantidad

e 
Produzida 

(t) 

Valor (em 

R$1.000,0
0) 

199

7 

200

1 

199

7 

200

1 

199

7 

200

1 

199

7 

200

1 

199

7 

200

1 

199

7 

200

1 

199

7 

200

1 

199

7 

200

1 

199

7 

200

1 

199

7 

200

1 

Açaí (fruto) 1.14

1 

848 685 805 20.0

00 

30.0

00 

10.0

00 

21.9

00 

9.20

0 

9.80

0 

1.84

0 

2.94

0 

15.8

72 

14.4

91 

7.93

6 

13.0

42 

5.72

7 

3.99

8 

3.43

6 

3.99

8 

Madeira em 

tora (m3) 

710.

455 

525.

018 

27.7

08 

42.0

11 

85.7

85 

25.0

00 

3.04

5 

2.25

0 

34.0

00 

30.0

00 

90 200 10.0

00 

9.55

0 

355 860 204.

368 

142.

642 

7.97

0 

12.8

38 

Lenha (m3)  359.

810 

294.

032 

3.02

2 

3.52

8 

273.

250 

150.

000 

1.91

3 

1.80

0 

20.0

00 

20.0

00 

1.12

0 

990 95.2

50 

67.9

18 

6 5 127.

940 

84.6

02 

896 1.01

5 

Fonte: Elaborado pela equipe da UFPA, conforme dados da FIBGE disponíveis em Projeto GESPAN (2004). 
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Não obstante a importância anteriormente referida da madeira, as dificuldades de 

liberação dos recursos para a realização do presente trabalho explicam porque 

nessa seção não são abordadas as características da produção da madeira em tora 

e da lenha na região. Esse pré-diagnóstico versa apenas sobre as características da 
produção do açaí, mais especificamente da produção in natura e da polpa.  

Um importante produto do açaizeiro, o palmito, também não terá as 

características de sua produção abordadas, por razões semelhantes às do caso da 

madeira, conforme já citado. Registre-se, no entanto, o crescimento da sua 
produção na região, bem como a existência de várias unidades de beneficiamento 

(número provavelmente superior a 40). Em sua maioria, funcionam em situação 

irregular frente aos órgãos ambientais e de saúde, adotando práticas predatórias ao 

meio ambiente e inadequadas quanto ao manejo de alimentos, conforme relatos. 
Sua produção está voltada para o mercado de Belém e até mesmo do sudeste do 

país, assim como é o caso do fruto e da polpa de açaí da região. 

Em todo o estado do Pará, o hábito alimentar de consumo de açaí é arraigado nas 

populações tradicionais. Mais recentemente, especialmente após 2000, incorporado 

à idéia de bebida natural e energética da Amazônia, iniciou-se um largo consumo 
dessa tradicional fruta (sob a forma de bebida) nas academias de ginástica, 

inclusive no sudeste do Brasil e em outros países, especialmente nos Estados 

Unidos (EUA). Paralelamente, iniciou-se um interesse de grupos internacionais em 

explorar este “novo” produto.  

Esse crescimento da demanda provocou um forte impacto nos produtores de açaí 

do Estado. Cametá, Igarapé-Miri e Limoeiro do Ajuru destacam-se como grandes 

ofertantes dessa fruta na região estudada.  

Esses municípios estão entre as áreas tradicionais da produção de açaí do Estado: 
Região Metropolitana de Belém, Nordeste Paraense (caso das microrregiões de 

Cametá e de Tomé Açú) e Marajó. Nelas tem-se observado um rápido crescimento 

da oferta do fruto graças à adoção de técnicas de manejo, como a tabela a seguir 

mostra.  
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Tabela 4 Evolução da produção extrativa, agrícola e total de açaí1, por região, 1996-2001 (em kg) 

Região  

Produção 
Variação na 

produção 

Taxa de 
crescimento 

anual 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 

Média Anual 
Variação 

C=  
(B-A) 

% da 

variação 
C 

 

C 

1996-

1998 

(A) 

1999-

2001 

(B) 

Açaí Extrativo 

 Cametá  54.862 40.347 45.306 40.916 51.704 47.806 46.838 46.809 (30) -0,03% -0,06% 

 Marajó  49.598 86.237 94.099 100.401 104.055 106.707 76.645 103.721 27.077 23,34% 5,69% 

 Tomé 
Açu  

30.354 51.556 53.539 44.997 51.937 51.937 45.150 49.624 4.474 3,86% 3,19% 

 Belém  4.197 945 1.149 1.005 1.361 1.330 2.097 1.232 (865) -0,75% -5,76% 

 Outros  5.202 5.185 9.060 9.373 5.036 5.573 6.483 6.661 178 0,15% 0,36% 

 Total 

Pará  

144.213 184.27

0 

203.153 196.692 214.094 213.354 177.21

2 

208.046 30.834 26,58% 2,99% 

Plantio 

 Cametá  19.861 19.861 35.068 81.665 94.443 96.306 24.930 90.805 65.875 56,79% 18,11% 

 Marajó  5.222 5.222 5.222 4.701 1.691 12.791 5.222 6.394 1.172 1,01% 1,24% 

 Tomé 
Açu  

7.017 7.017 168 570 581 928 4.734 693 -4.041 -3,48% -18,38% 

 Belém  128 128 128 193 926 926 128 682 553 0,48% 22,28% 

 Outros  12.238 60.784 37.036 28.505 47.985 98.352 36.686 58.281 21.595 18,62% 12,44% 

 Total 

Pará  

44.467 93.012 77.622 115.634 145.625 209.303 71.700 156.854 85.154 73,42% 12,50% 

Total 

 Cametá  74.722 60.207 80.374 122.581 146.147 144.112 71.768 137.613 65.845 56,77% 8,22% 

 Marajó  54.820 91.459 99.321 105.102 105.746 119.498 81.867 110.115 28.249 24,35% 5,60% 

 Tomé 

Açu  

37.371 58.573 53.707 45.568 52.518 52.865 49.883 50.317 433 0,37% 1,55% 

 Belém  4.325 1.074 1.277 1.198 2.287 2.257 2.225 1.914 (312) -0,27% -1,29% 

 Outros  17.441 65.969 46.096 37.878 53.021 103.925 43.169 64.941 21.772 18,77% 10,54% 

Total 

Pará  

188.679 277.28

2 

280.775 312.326 359.719 422.657 248.91

2 

364.900 115.988 100,0% 6,30% 

  Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 1995-96. CD-ROM. IBGE, Produção Agrícola Municipal. IBGE, 

Produção Extrativa Municipal. IN: Costa, Andrade e Silva (2004: 42).  

Nota: 1 Utilizaram-se os valores do Censo para o ano de 1996, calculando os demais anos pelos 

Números Índices da PAM e PEM, tomando 1996=100. 2 Encontradas por regressão linear, para captar 

melhor o efeito das flutuações. 

 

Pela tabela, observa-se que houve, entre 1996 e 2001, um acelerado ritmo de 

crescimento da produção total de açaí no Estado do Pará (6,30% a.a.), sendo maior 

na microrregião de Cametá (8,22% a.a.). O crescimento da produção estadual 
originada de plantações, ou manejo, como preferimos denominar, foi de 12,5% 

a.a., ao passo que o crescimento da produção extrativa foi de 3% a.a. 

Como afirmam Costa, Andrade e Silva (2004: 12):  “57% da variação são 

explicados pelos plantios de Cametá, 23% pela expansão extrativa no Marajó e 
18% pelos plantios em áreas novas”. 

Observe-se que na região estudada houve uma queda da produção do açaí 

extrativo (de 54.862 Kg, em 1996, para 47.806 Kg, em 2001), enquanto que o açaí 

de manejo (ou “plantio”) cresceu a uma taxa anual de 18,11%. 
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Em 2004, a produção dos municípios estudados chegou à quase metade da 

produção de açaí do Estado: 44,96%, conforme tabela 25. 
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Quadro 5 Identificação das atividades econômicas de Cametá 

TEMÁTICA CAMETÁ 

IDENTIFICAÇÃO 
DAS PRINCIPAIS 

ATIVIDADES 
PRODUTIVAS NO 

MUNICÍPIO 

- Agricultura familiar,   
- Extrativismo e   

- Pesca artesanal. 
 

PRINCIPAIS 

PRODUTOS 
 

- Agrícolas: pimenta-do-reino, açaí (e palmito), lavoura branca (arroz, milho, feijão, mandioca), farinhas, hortaliças, cacau (nativo), laranja, 

banana., essências florestais, seringa, hortigranjeiros (couve, coento, alface, cheiro verde, maxixe), apicultura (mel), coco, abacaxi 
- Extrativos: madeira-em-tora e lenha, andiroba e copaíba, jabaranga (tucumã-açu). 

- Rebanhos: suínos e aves 

- Pesca: peixes e camarão; pisicultura 
- Movelaria 

- Artesanato (produção de paneiros) 
- Construção Naval – estaleiros locais que atendem a demanda local (profissionais – carpinteiros navais) 

 
CARACTERIZAÇÃO 

PRELIMINAR DAS 
ATIVIDADES 

ECONÔMICAS NO 

MUNICÍPIO 
 

- Sazonalidade na produção agrícola familiar, com o extrativismo e a pesca (área de várzea) 
- Pimenta-do-reino: produção solteira, porém com algumas experiências de consórcio; venda controlada por atravessadores; produtores que . 

- Andiroba e copaíba: são vendidas para atravessadores para o mercado local e Belém. 
- Na área agrícola, observam-se novos incentivos à produção de verduras (hortaliças) e criações (Assentamento Novo Norte)  

- Produção de farinha de mandioca e de farinha de tapioca também vendidas a atravessadores  

- Feira municipal: de grande porte (em redor de 800 feirantes), falta de fiscalização sanitária, sem padronização das barracas, sem equipamento 
de resfriamento para carnes. 

- Matadouro: Trata-se de um equipamento urbano gerador de significativos impactos ambientais e funcionando em precárias condições de 
higiene.  

AGLOMERAÇÕES DA 
PRODUÇÃO 

Classificação geográfica geral:  
- Terra-firme: produção consociada de cacau, coco e maracujá. 

- Ilhas Cima: açaí e cacau 
- Ilhas Baixo: açaí – projeto certificação (verificar com a  CART) 

- Ilhas Médio açaí  

- Estrada: casa de farinha 
Aglomerações por produto 

- Açaí:  
- nas várzeas e ilhas, com destaque para a Região das ilhas de Baixo (maior produtividade) 

 

- Pimenta-do-reino: projeção de 6 mil toneladas no município para o ano que vem, com base nos financiamentos. 
- Vila do Carmo; Porto Grande; Carapajó; Curuçambaba 

 

- Mandioca 
- Areião 
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- Bucubarana (região do Cupijó – estrada Transcametá) 
 

- Arroz  

 
- Buriti; 

- áreas de várzea (potencial) 
 

- Cacau 

- várzeas 
 

- Maracujá; 
- faltou subsidiar transporte (Prefeitura falhou) 

- Carapajó, Bom Jardim  

 
- Serrarias 

- ilha Grande de Juabá 

- Panité 
- Boca do Guajurá 

- Rio Anuará 
- Cupijó 

 

Plamito 
- duas fábricas (uma na cidade e outra em Curumçambaba) 

Classificação 

geográfica 

Região de Ilhas (Igreja e STR - classificação) 

Baixo – limites: ilhas dos Distritos de Joana Coeli e parte de Curuçambaba; área de várzea, mais próximo, sob a influência do Rio Pará, com a 

fertilidade maior, com influência das marés e com maior quantidade de nutrientes; produtividade maior; o valor de terras é mais elevado por 
causa da qualidade de açaí; açaí e pesca (camarão); açaí (vendem para duas cooperativas). 

Médio – limites: ilhas dos Distritos de Cametá e Carapajó e Curuçambaba; criação de peixes: Cuxupiari, Paruru Médio; açaí; buriti 
Cima – limites: Distritos de Juabá e Vila do Carmo; cacau, andiroba, madeira 

 

Ecossistemas (SDR): 
- várzeas; 

- terra firme; 
- rio 

 

Mercado de terras: 
- verificar EMATER 

 

Açaí: 
- influência do açaí Pará (desenvolvido pela EMBRAPA para a terra firme) 

- cultivo de 300 mil pés financiados na terra firme (calendário de 2005/6); maduro a partir de 3 anos e 8 anos para produção 
comercializada (770 produtores financiados – proposto para o BB – Pronaf C – R 5.000,00 em média por produto – junto com açaí, banana e 

essência florestais) 
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- projeção de 10 toneladas / há a partir do oitavo ano (aparentemente baixa) 

Certificação 
orgânica 

Uso de basquetas de plásticos 
Uso da rasa – o principal problema é o de ferir o açaí 

Recuperação de Sistemas Agro-florestais (SAF) do Baixo Tocantins (áreas degradadas do Baixo Tocantins – 20% de reflorestamento de espécies 

nativas) – busca de parcerias com o BASA – carvão vegetal –, COSIPAR e CCM 

CONJUS LOCAL - a estrutura é a mesma do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
- composto por16 membros (8 do Governo; 8 da sociedade civil) 

- presidente: Danúsio (IBGE) 

- vice-presidente: Lúcio (Colônia de Pescadores) 
- regularidade das reuniões: uma vez por mês 

- os projetos chegam muito em cima da hora 
- sociedade civil: STR, SINDIPROC (Prod. Rurais), Colônia Z-16, APACC, CFR (Família rural), CART, COMAC, IDEAS (suplente), APAVIN 

(supelnte -Ass. Da Vila Moiaraba e vizinhas), Assoc. dos Mini e Pequenos Produtores da Terra Firme (titular), Assoc. 25 de Julho (suplente-

trabalhadores rurais – Bucubaram), Instituto Aturiá, IPED (Inst. Desenvolv. e educação), Assoc. dos moradores do Baixo Cupijó 
- governamentais: IBGE, ADEPARÁ (suplente), IBAMA, SEMAGRI, SEMA, SEMED, SMS (Saúde - suplente), EMATER, CEPLAC, BASA e BB 

(suplente) 

- discute as políticas do setor agrícola 

FORMAS DE 
ORGANIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO 

  
 

- Colônia de Pescadores: projetos de piscicultura, acordos de pesca e formação de associações de produtores, especialmente para acesso à 
crédito. 

- Cooperativa de Resistência dos Trabalhadores Rurais – CART: certificação de açaí 

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR): atua no auxílio à obtenção de financiamento e acesso à previdência  e assistência social (INSS). 
 

FINANCIAMENTO À 

PRODUÇÃO 

FNO/PRONAF – BASA: o acesso a esses recursos passa pelo STR. Como o FNO não financia a assistência técnica e não permite consociar culturas, 

os agricultores enfrentam problemas financeiros em caso de pragas e queda no preço de mercado. 
          PRONAF A – assentamentos – 60 famílias financiadas (até 2004)  

          PRONAF B – custeio – 6000 famílias financiadas (até 2004). 

Banco do Brasil: também através do STR. 
Prefeitura Municipal – Programa de geração de emprego e renda do Banco do Povo (2004). 

 

APOIO TÉCNICO  

 

APAAC (Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes) – ONG que funciona com recursos da União Européia e, dentre outras 

atividades, atua na extensão rural. Uma de suas ações é através da Casa Familiar Rural, uma escola de formação profissional que objetiva evitar 
o êxodo rural, valorizando o trabalho na agricultura. Atende os filhos de trabalhadores rurais (4ª à 8ª série) e ensina técnicas agrícolas, de 

avilcultura, preparação do solo, etc. 
 

Instituto de Desenvolvimento, Educação Ambiental e Assistência Social (IDEIAS) – Tem como finalidade a formação de lideranças e 

multiplicadores de ações voltadas para: educação para gerenciamento e renda; educação ambiental;  educação de gênero. Existem várias 
entidades associadas ao Instituto, dentre elas a Colônia dos Pescadores Z-16 (de Cametá). A base territorial de atuação são os municípios de 

Baião e Cametá 

 
STR – parcerias, para assistência técnica aos produtores, com Prefeitura (17 técnicos e 2 agrônomos), com a EMATER (16 técnicos), com a 

CEPLAC (2 técnicos + 2 agrônomos) e a APAAC. 
CEPLAC  

EMATER 
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IBAMA: formação de agentes ambientais voluntários.  
Cooperativa de Resistência dos Trabalhadores Rurais – CART 

Instituto Aturiá: formação de agentes ambientais voluntários 

PRINCIPAIS 

GARGALOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS 

- Agricultura e pecuária: monocultura da pimenta-do-reino, precariedade do transporte às ilhas, condições de tráfego e asfaltamento da PA-151 e 

falta de frigorífico.  
- Pesca: cerca de 200 tanques ociosos – devido à falta de alevinos (distância muito grande dos centros de reprodução) e diminuição de cardumes 

desde a implantação da UHE Tucuruí. 

- Arroz – qualidade inferior, comercialização local; melhorar sistema de cultivo; região do Areião (Cima - várzea- próximo de Mocajuba) 
- Mandioca – abastecimento de matéria-prima em quantidade suficiente; mal dimensionamento da indústria (casa de farinha), cuja estrutura é 

mais adequada para o Nordeste (capacidade de 1200 kgs por forno) mais com baixa produção para a farinha local (cerca de 700 kgs/dia), para 
compensar sua rentabilidade, teria de produzir 2 toneladas/ dia. Estimativa de consumo de 40 toneladas/ dia no município todo; produtividade 

baixa; o solo não é trabalhado; produção itinerante; produtividade média baixa (10 toneladas/ha). 

OPORTUNIDADES - Certificação ecológica: elevação do preço dos produtos (Ex: CART/APAAC/SAMBAZON já pagam o dobro do preço para produtos certificados). 

- Manejo sustentável. 
- Uso da marca Amazônia.  

- Piscicultura:  

a) projeto para 2005 (de centro de reprodução). 
-  acordos de pesca: essas experiências têm sido consideradas bem-sucedidas, com localidades conseguindo recuperar espécies praticamente 

dizimadas, possibilitando um  “ressarcimento do pescado” ou “re-povoamento dos rios”. O mapará, por exemplo, é praticamente hoje somente 
capturado em regiões onde se praticam os “acordos de pesca”. Os “acordos de pesca” são praticados em quase toda a região, mas é 

particularmente forte em Cametá, mas tem peso também em Limoeiro do Ajuru e Igarapé-Miri, além de Abaetetuba.  
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5.0 Aspectos Sócio-Ambientais 
 

5.1. Aspectos Gerais 

 

As atividades desenvolvidas no eixo sócio-ambiental tiveram como referencial a identificação junto às 
autoridades dos agentes locais, Executivo e Legislativo, de ações de saúde e meio ambiente. A primeira 

viagem de campo realizada pela equipe sócio-ambiental teve como principal objetivo avaliar através de 

levantamento junto as secretarias de Meio ambiente, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras aspectos 
relacionados a  esgotamento sanitário, água, manejo de resíduos sólidos e infra-estrutura hospitalar e o 

perfil nutricional. Como metodologia de trabalho para avaliação do perfil nutricional, utilizamos formulários 
específicos sobre o padrão de dieta da população dividida em população urbana e rural além de homens, 

mulheres e crianças (anexo 2) de maneira a obtermos o perfil alimentar. Uma próxima etapa, consistirá de 

realizar medidas antropométricas nos indivíduos já entrevistados de maneira a obtermos como resultado 
final o perfil nutricional. 

 

Os quadros a seguir ilustram os dados obtidos pelo Atlas de Desenvolvimento Urbano (2003), IBGE (2002, 
2003) e DATASUS (2003) sobre os indicadores de saúde dos municípios a serem analisados. Utilizamos 

esses dados como preliminares para obtenção dos índices de mortalidade, morbidade, recursos humanos 
disponíveis na área de saúde e número de estabelecimentos de saúde antes que as missões de trabalhos aos 

municípios fossem realizadas. 

 

Quadro 6 Indicadores de saúde nos cinco municípios da sub região do Baixo Tocantins 

Município 

Mortalidade até 

cinco anos de 

idade, 1991 

Mortalidade até 

cinco anos de 

idade, 2000 

Mortalidade até 

um ano de 

idade, 1991 

Mortalidade até 

um ano de 

idade, 2000 

Número de 

médicos 

residentes 
por mil 

habitantes, 

1991 

Número de 

médicos 

residentes 
por mil 

habitantes, 

2000 

Baião 63,85 39,32 51,99 36,52 0 0 

Cametá 54,91 39,32 44,63 36,52 0,1 0,32 

Igarapé-Miri 54,91 27,59 44,63 25,61 0 0 

Limoeiro do 

Ajuru 54,91 39,32 44,63 36,52 0 0 

Mocajuba 56,33 27,59 45,8 25,61 0 0 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2003) 
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Figura  7 Comparativo de Infra Estrutura Hospitalar nos municípios estudados 

Estabelecimentos de 

Saúde 

Limoeiro do 

Ajuru 

Mocajuba Cametá Baião Igarapé-

Miri 

Públicos 10 11 19 9 10 

Privados 0 0 4 0 3 

Com internação 1 1 2 1 2 

Públicos com internação 1 1 1 1 1 

Privados com internação 0 0 1 0 1 

Sem internação 9 10 18 8 8 

Públicos sem internação 9 10 18 8 8 

Privados sem internação 0 0 0 0 0 

Total 10 11 23 9 13 

Fonte: IBGE, 2002 

 

Figura  8 Comparativo de mortalidade nos municípios estudados 

Número de Óbitos Baião Cametá Igarapé-

Miri 

Limoeiro 

do Ajuru 

Mocajuba 

Mulheres em idade fértil de 
10 a 49 anos 

- 13 - - 3 

Menor de 1 ano de idade 5 25 - 5 13 

Menor de 28 dias de idade - 1 -   1 

Menor de ano 3 4 - 3 7 

Total 8 43 - 8 24 

Fonte: Datasus, 2003 
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Quadro 7 Comparativo de nascidos vivos com baixo peso nos municípios estudados, 

2002 

Municípios Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total 

Baião 2 2 7 1 4 0 4 0 20 

Cametá 17 15 9 24 19 23 16 17 140 

Igarapé-Miri 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Limoeiro do Ajuru 2 0 6 4 4 3 9 3 31 

Mocajuba 1 1 5 3 2 3 6 1 22 

Fonte: Datasus,2003 

 

 

A partir da primeira missão de trabalho, os dados obtidos inicialmente foram sendo 

atualizados. Isto se deveu ao fato de que em todos os municípios, a Secretaria de 
Saúde disponibilizou de imediato os dados do município na área da Saúde para análise 

e atualização. O Quadro 3 demonstra um exemplo disso, no município de Limoeiro do 

Ajuru. Os números em parênteses correspondem aos valores fornecidos pela 

Secretaria municipal de saúde em outubro de 2005 à nossa equipe, que contrariam os 

valores relatados pelo IBGE em 2003. 

 

Quadro 8 Comparativo de recursos humanos da área de saúde nos municípios estudados 

Postos de Trabalho Limoeiro do 

Ajuru 

Mocajuba Cametá Baião Igarapé-

Miri 

Nível Superior 10 (7) 20 (11) 90 17 73 

Médico 3 (2) 9 (4) 41 7 42 

Enfermeiros 4 (2) 5 (5) 26 4 14 

Odontólogos 3 (1) 3 (03) 5 1 4 

Nível técnico/ auxiliar  29 (23) 33 204 24 73 

Auxiliar de enfermagem(hosp) 25 (12) 20 (15) 156 13 53 

Técnicos de enfermagem (hosp) 4 (10) 3 (13) 4 2 1 

Fonte: IBGE, 2002. os números em parênteses correspondem aos valores fornecidos pelas Secretarias 

Municipais de Saúde em outubro de 2005. 
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Gestão de Saúde. 

As administrações municipais prestam assistência à população nas áreas urbanas e 
rurais dos municípios buscando promoção, proteção e recuperação à saúde, atendendo 

todos os grupos alvos nas diversas faixas etárias. 

A NOB-96 (NOB – Norma Operacional Básica) avança na responsabilidade dos 

municípios pela gestão da política de saúde com a criação do Serviço Único de Saúde 

(SUS) municipal, que consiste em subsistemas, um para cada município, que devem 
responder pela totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde no âmbito do 

SUS. O SUS municipal responde ainda pela relação entre o SUS e os estabelecimentos 

prestadores de serviços – sejam estatais, sejam privados sendo sua gerência da 

competência do poder público e exclusivo da esfera municipal de governo. Com a 
criação do SUS municipal e o conseqüente aumento da responsabilidade dos 

municípios quanto à gestão da política de saúde, fez-se necessária a redefinição das 

atribuições dos Estados e da União na gestão do SUS. Quatro atribuições básicas – não 

exclusivas ou seqüenciais – foram direcionadas aos Estados: 

 exercer a gestão do SUS no âmbito estadual; 

 promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão 

da atenção à saúde de seus munícipes, sempre na perspectiva da atenção integral; 

 assumir em caráter transitório a gestão da atenção à saúde das populações 

pertencentes a municípios que ainda não tomaram para si essa responsabilidade; 

 ser o promotor da harmonização, da integração e da modernização dos sistemas 
municipais, compondo assim o SUS estadual (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997). 

Dentre as mudanças definidas pelo Ministério da Saúde por meio da edição da NOB-96, 
destaca-se a alteração nos modelos de gestão municipal da saúde. Essa nova 

normalização cria duas novas categorias distintas de gestão às quais os municípios 
podem se habilitar. Os modelos diferenciam-se diante das responsabilidades que serão 

atribuídas ao gestor municipal, dos requisitos necessários para sua aprovação e das 

prerrogativas relativas a cada uma dessas modalidades. Os dois novos modelos são: 

Gestão Plena da Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema Municipal. O 
modelo da Gestão Plena do Sistema Municipal é mais complexo e exige maior 

capacidade do município em geri-lo do que o modelo da Gestão Plena da Atenção 

Básica, mas, nos dois formatos, transfere-se uma significativa parcela da 

responsabilidade pelas condições de saúde das populações para os municípios. 

Além de redefinir a inserção no Sistema Único de Saúde, a NOB-96 redefine os 
mecanismos de financiamento de ações e serviços de saúde até então vigentes, na 

tentativa de reverter a lógica anterior, fundada na compra e venda de serviços entre a 

União e os demais prestadores do SUS, enquadrando-se nessa categoria os municípios. 

Nos moldes da NOB-93, revogada com a edição da NOB-96, apenas os municípios 
habilitados na gestão semiplena recebiam recursos via transferência regular e 

automática – fundo a fundo – e eram os únicos a possuírem maior autonomia na 

gestão do sistema local de saúde. A NOB-96 objetiva reverter essa prática, 
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aumentando a participação na transferência entre fundos dos recursos federais a 

Estados e municípios e reduzindo a transferência por remuneração por serviços 

produzidos. O financiamento do SUS continua de responsabilidade das três esferas de 

governo e cada uma delas deve assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo 
Fundo de Saúde. 

No novo sistema de transferência de recursos passam a existir o Incentivo ao 
Programa de Saúde da Família – PSF e o Incentivo ao Programa e Agentes 

Comunitários de Saúde – PACS. O Programa de Saúde da Família consiste na criação 
de equipes de saúde residentes nos municípios em regime de dedicação exclusiva para 

exercerem a atenção a uma comunidade de 800 e 1.000 famílias, priorizando as ações 

de proteção e promoção à saúde dos indivíduos e da família de forma integral e 

contínua (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1994). O Programa de Agentes Comunitários da 
Saúde tem como objetivo, mediante ação de lideranças locais, contratadas e 

capacitadas para atuarem como agentes visitadores na sua região melhorar a 

capacidade da população de cuidar da sua saúde individual e da saúde de sua 

comunidade, transmitindo-lhe informações e conhecimentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1994). 

O PSF significa reorientação na política de saúde, permitindo que as ações focalizem 
adequadamente os problemas, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde 

e aumentando a cobertura assistencial, em especial em áreas de baixa renda, nas 

quais a oferta é mais escassa. O PACS é considerado, nessa proposta de governo, um 
componente da estratégia de saúde da família. 

Atenção básica 

A Gestão Plena da Atenção Básica é um conjunto de ações em saúde que englobam a 
promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. É desenvolvida através 

do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a 

forma de trabalho em equipe, dirigido a população de territórios bem delimitados, 

pelas quais assumem responsabilidade. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e 
baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde das populações de maior 

freqüência e relevância. É o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde. 

Orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade (ao sistema), 

continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, eqüidade e 

participação social. 

 Tal gestão deve considerar o sujeito em sua singularidade, complexidade, 

inteireza e inserção sócio-cultural, além de buscar a promoção de sua saúde, a 

prevenção e o tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que 

possam estar comprometendo suas possibilidades de viver de modo saudável. 

 No documento final de Atenção Básica formulada pela Comissão de Avaliação da 

Atenção Básica, constituída pela portaria GM/MS Nº 676 de 03/06/03 publicada em 

04/06/03 e instalada em 02 de julho de 2003.  Foram ressaltados os seguintes 

aspectos: 

 O objeto da Atenção Básica apresenta uma dimensão coletiva – problemas de 

saúde de populações e potencialidades de organização social para a promoção da 

saúde – e uma dimensão individual – sujeitos portadores de problemas, projetos e/ou 

de sofrimentos; 
 O processo de trabalho da Atenção Básica deve se pautar, entre outros, pelo 

princípio da integralidade. Isto significa que: a) deve ser desenvolvido de modo a 
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promover a integração de práticas de promoção e recuperação da saúde, prevenção de 

doenças e agravos e reabilitação de seqüelas, incorporando ações de assistência 

promoção e vigilância da saúde; b) que a Atenção Básica extrapola seu âmbito de 

atuação e se articula com os outros pontos de atenção do sistema para assegurar a 
continuidade da atenção prestada à saúde da população; e c) que para que a Atenção 

Básica cumpra sua função é necessária a articulação do setor saúde com outros 

setores; 

 Os meios de trabalho da Atenção Básica necessitam articular ferramentas e 
instrumentos, bem como saberes e práticas de natureza diversa, incorporando tanto 

conhecimentos oriundos das ciências que constituem os diversos campos disciplinares, 

quanto o exercício concreto de habilidades e valores que envolvem a relação entre 

sujeitos; 
 Os agentes do processo de trabalho constituem uma equipe de saúde; 

 A finalidade da Atenção Básica deve ser a de resolver os problemas de saúde da 

população mais freqüentes e relevantes; 

 A Atenção Básica tem um papel fundamental na organização do sistema de 

saúde na medida em que constitui o contato preferencial do usuário com o sistema e 
favorece o acesso dos usuários a todo o sistema; nesse sentido, território e 

responsabilidade sanitária constituem conceitos fundamentais na formulação da 

concepção de Atenção Básica. 

 

Vigilância à saúde 

São todas as ações e serviços relacionados à vigilância epidemiológica e controle das 

endemias e vigilância sanitária. As Secretarias de Saúde mantiveram e implementaram 

nesses municípios todas as ações de saúde, referentes à vigilância epidemiológica ao 
controle das doenças relacionadas ao combate dos vetores e das controláveis por ação 

de saneamento básico ou por tratamento e acompanhamento (TB e MH) e vigilância 

sanitária, também foi implementado o programa de controle da infecção hospitalar e 

de prestação de serviços. 

A vigilância ambiental em saúde se configura como um conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, 

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle dos 

fatores de riscos e das doenças ou agravos relacionados às variáveis ambientais. 

As tarefas fundamentais da vigilância ambiental em saúde referem-se aos processos 
de produção, integração, processamento e interpretação de informações visando o 

conhecimento dos problemas de saúde existentes, relacionados aos fatores ambientais, 

sua priorização para tomada de decisão e execução de ações relativas às atividades de 
promoção, prevenção e controle recomendadas e executadas por este sistema além de 

sua permanente avaliação. A estrutura da vigilância ambiental em saúde abrange a 

diversidade de setores e instituições por meio das quais se cumprirão os objetivos e 

ações do sistema de vigilância.  

A seguir relatamos como os municípios contemplados pelo plano diretor estão 

habilitados em relação a gestão de saúde (Quadro 9). 

Quadro 9 DEMONSTRATIVO DE HABILITAÇÃO EM GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL 

Municípios Gestão Plena do 

Sistema Municipal 
Nº Portaria Data 
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Igarapé-Miri NOB 
NOAS 

Nº 003 Nº 1750 
06/01/1999 
04/09/03 

Baião NOB Nº 003 06/01/1999 

Cametá NOB 

NOAS 
Nº 706 Nº 731 

09/05/2001 

17/06/03 

 

 

 

 

Quadro 10 MUNICÍPIOS EM GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA - GPAB 

Municípios Gestão Plena do Sistema 
Municipal 

Nº Portaria Data 

Limoeiro do Ajuru 
PAB 

GPAB N° 279 27/02/2004 

Mocajuba PAB   

NOB – Norma Operacional Básica 

NOAS – Norma da Assistência a Saúde 

 

5.2. LEVANTAMENTO DE DADOS EM CAMPO 

Dentro da metodologia para a construção dos Planos Diretores dos municípios a 

jusante da UHE-TUC, o eixo Sócio Ambiental busca, no mapeamento da infra-estrutura 

hospitalar, na identificação do tratamento e destino dos resíduos sólidos, na análise 
microbiológica da água e no estabelecimento do perfil nutricional da população, 

encontrar indicadores que permitam nortear as ações a serem sugeridas na elaboração 

dos referidos Planos Diretores. Dessa forma, cada município alvo foi visitado e teve 

seus espaços pesquisados no sentido de fornecer dados para consolidar tais 
indicadores. Os resultados dessas pesquisas serão apresentados a seguir, juntamente 

com sugestões da comunidade local para inclusão nos Planos Diretores. 

 

5.2.1. NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ  

 Gestão do Meio-ambiente: Dentre as questões prioritárias, podemos relatar a 

necessidade emergencial de se estabelecer uma lei ambiental para gerenciar políticas 

publicas para preservação e uso sustentável do meio ambiente. Em entrevista 

concedida a nossa equipe Marcelo Nogueira, chefe do escritório regional do IBAMA de 
Cametá destacou vários pontos em relação ao plano diretor que precisariam ser 

relatados. Dentre a variedade de resíduos produzidos e existentes na natureza: 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos, o que mais se destaca no município de Cametá 

são os resíduos sólidos, mais visíveis e espalhados pela cidade. A resolução dessa 

questão envolve diversos fatores que causam a problemática do lixo em Cametá, mas 
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uma delas está relacionada à deficiência de um programa de Educação ambiental. 

Além disso, os mobiliários urbanos - lixeiras, os carros para coleta de lixo - apesar de 

existentes - só realizam a coleta do lixo. Nenhum trabalho é feito no intensivo de 

Educação Ambiental junto a Secretaria de Meio Ambiente, por falta de orçamento no 
treinamento de pessoal. A secretaria do meio ambiente dispõe de um Conselho de 

meio ambiente, A secretaria cuida da parte dentro do que rege a lei, da limpeza 

pública juntamente com a secretaria de obras também apresenta uma lei em vias de 

aprovação denominada de “Lei de Engenharia Ambiental”.  
 

A atual administração está dando os encaminhamentos de elaborar uma política de 

educação ambiental mais aberta . Na semana do meio ambiente, a rotina deste ano de 

2005, foi realizado um trabalho longo sobre a questão da educação ambiental, não só 
com as crianças como também com os jovens e os idosos. O desenvolvimento de 

parcerias, tanto com a educação quanto com a saúde, já está em implementação com 

a criação da Conferência infanto-juvenil do Meio Ambiente. A Secretaria de Meio 

Ambiente incentiva e apóia aulas sobre a legislação ambiental e as questões 

ambientais. Outra coisa que está acontecendo na secretaria é a participação em 
eventos sobre meio ambiente, como a Conferência Regional do Meio ambiente que 

aconteceu em Barcarena  

 

 Esgotamento Sanitário 
O município de Cametá não apresenta rede de drenagem ou esgoto sanitário. Em 

relação ao esgotamento sanitário pode-se afirmar que em seu destino final é lançado 

diretamente no rio e não existem sistemas de fossas. O Matadouro Municipal de 

Cametá está localizado as margens do rio e não dispõe das condições mínimas de 
infra-estrutura necessárias ao funcionamento adequado às normas de higiene e 

conservação do produto que vai para consumo(Ilustração 1) 

 

 
Figura  9 …Condições higiênicas do Matadouro municipal de Cametá. Os funcionários não utilizam 

vestimentas adequadas, o método de abate do animal fere completamente a lei de proteção dos animais 

domésticos, o matadouro não apresenta nenhum sistema de refrigeração da carne recém abatida, não há 

nenhum tipo de sistema de vigilância sanitária e os restos dos animais são despejados diretamente no rio. 
 

 Manejo de Resíduos Sólidos 
Cerca de 70% do lixo produzido no município de Cametá e orgânico, no ano de 2000 

foram produzidas 9 toneladas/dia. Atualmente, este número se elevou para 22 

toneladas/dia (2004), mais a coleta de lixo hospitalar. A infra-estrutura da coleta de 
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lixo dispõe somente de um caminhão do tipo  papa-lixo que não entra em áreas sem 

asfalto, 1 trator, 4 caçambas, 12 veículos e não possui um barco papa-lixo para coleta 

de lixo na região das ilhas. O destino final dos resíduos encontra-se perto de curso de 

igarapé, existindo uma população residente no entorno. O lixo hospitalar coletado, não 
recebe nenhum tratamento específico sendo incinerado na região do lixão sem nenhum 

cuidado adequado. Existe em fase de construção uma usina de reciclagem de lixo com 

capacidade de processar 40 toneladas de lixo/dia. O projeto dessa usina foi aprovada 

pela SECTAM e financiada pela Albrás mas ainda não está em funcionamento. Nas 
regiões das ilhas, não existe nenhuma forma de coleta, não ficando claro qual o 

procedimento tomado pela população em relação ao lixo.  

 

 

Figura  10 . Fotos do lixão de Cametá , onde todo o material orgânico e inorgânico e mistura e 

queimado. O lixão fica localizado a aproximadamente 10 Km da cidade, em uma região onde ainda se 

encontra vegetação densa. 

 

Existe também um projeto que envolve o ordenamento da coleta de lixo nos rios, 

através da utilização do barco Papa-lixo, que é um projeto que está sem 

funcionamento atualmente. 

Os serviços de coleta de lixo são realizados por caminhões de coleta com freqüência 

diária não existindo. no entanto, um calendário para tal coleta. No bairro Primavera, 

por exemplo, a freqüência da coleta é de dois ou três dias ou somente um dia na 

semana.. Além disso, a prefeitura conta com poucos containeres que são distribuídos 
na cidade.  

 Água: A água é fornecida pelo SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da 

Prefeitura em parceria com a SESPA, entretanto a abrangência desse serviço é limitado 

e ocorre somente em alguns bairros. Na maioria dos bairros da sede, a população 

utiliza-se da água de poço a céu aberto. Outro dado importante é que essa água que 

sai dos poços do subsolo segundo uma pesquisa SAAE, é uma das mais potáveis 

encontradas no estado do Pará. O problema é que a distribuição é feita em tubulações 
sem manutenção, ocorrendo assim a contaminação da mesma na rede. Se os 

moradores consumissem diretamente da caixa sem passar por essa tubulação, 

provavelmente a qualidade da água seria melhor. Ficou evidenciado que a distribuição 

de água pela SAAE é feita em quase a totalidade dos bairros menos no bairro da 
Primavera, que já dispõe de sistema de abastecimento de água pelo Projeto Alvorada. 
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O Projeto Alvorada, que ainda não foi inaugurado, consiste num sistema de 

abastecimento de água a partir de um conjunto de cisterna de água e um sistema de 

capitação.onde existem vários poços.  

A água utilizada no abastecimento é captada lençol freático, segundo o SAAE é de boa 
qualidade, mas não possui nenhum outro tratamento a não ser a partir de técnicas 

rudimentares de padrão de cloração da água que ocorre no poço, os problemas 

relacionados com água, segundo o SAAE, seria em relação a rede que se encontra 

contaminada devido a falta de manutenção. O monitoramento ocorre a intervalos de 6 
meses onde faz-se uma pesquisa microbiológica e físico-química da água pelos 

técnicos do Instituto Evandro Chagas. Na região das ilhas, a comunidade utiliza a água 

retirada do rio para consumo próprio. 

 

A Secretaria da Saúde encontra-se organizada em três coordenações: vigilância 

ambiental, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. O município possui dois 

hospitais (Filantrópico/SUS e Regional - SESPA), 7 postos de saúde, 10 unidades de 

PSF (Programa Saúde na Família), 2 ambulâncias (uma de cada lado do rio), 1 ambu-

lancha (sem equipamento, só transporte), 21 médicos, sendo que a maior necessidade 
encontra-se na especialidade de clínica médica, 230 agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) que realizam a distribuição de hipoclorito de sódio,  22 atendentes da 

PRELAZIA (s/ posto no interior) e 30 parteiras (treinadas e c/ material básico de 

atendimento). Foram relatados elevados índices de câncer estômago e garganta 
(dados no Offir Loyola, Belém) entretanto, a causa ainda permanece desconhecida. 

Entre os programas desenvolvidos pela secretária de saúde encontram-se o de 

combate à tuberculose e hanseníase (Quadro 5) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Figura 11 lustração do hospital 

municipal de Cametá. 
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Quadro 11 Quadro resumo das principais temáticas avaliadas no município de 

Cametá na Infra Estrutura Hospitalar. 

TEMÁTICA MUNICÍPIO DE CAMETÁ 

IDENTIFICAÇÃO DA 

INFRA- ESTRUTURA 

HOSPITALAR  NO 
MUNICÍPIO  

Estabelecimentos de saúde publica 

Número de leitos 70 

79 Postos de Saúde, 10 PSF, 1 PAISMC, 1 unidade de Vigilância Sanitária, 1 
unidade de Vigilância Ambiental, 1 Vigilância Epidemiológica, 1 Hospital  

Municipal 

PROGRAMAS DE 

SAÚDE 

EXISTENTES  

Vacinação, Criança, Câncer Uterino, Gestante, Hipertensão, Hanseníase, 

Tuberculose, Teste do pezinho 

ODONTOLÓGICA- Saúde Bucal 

Doenças mais relatadas): D. Respiratórias e D. Parasitárias 

EPIDEMIA RECENTE:Malária, Dengue e Câncer de Trato digestivo 

ENDEMIAS: Malária e Dengue 

CAUSAS DE 

MORBIDADE  

Aparelho Circulatório (12), Aparelho Respitarório (7) , Doenças Perinatais (6), 

Doenças Infecciosas e Parasitárias (4), Aparelho genitourinário (03), Doenças 
de Sangue (1), Doenças Endócrinas (01), Sintomas anormais (01) , causas 

externas (01) (Dados SMS, 2004) 

OUTROS SISTEMAS 

DE APOIO A 

SISTEMA DA SAUDE 

Não avaliado 

PROGRAMA 
NUTRICIONAL  

DIETA: açaí, peixe, frango, carne, poucas frutas e legumes  

A equipe ainda não fez avaliação através de questionários específicos  

RECURSOS 

HUMANOS 

Profissionais de Saúde com Curso Superior:  médicos (21), odontológos (2) 

Profissionais com Curso Médio c/ treinamento: técnicos de enfermagem (2) 

Profissionais s/ treinamento:parteiras (30), técnicos de enfermagem (5), 
Agentes comunitários de saúde (236), atendentes de saúde (22),   

Profissionais especializados: Nutricionistas, Biomédicos –(NÃO TEM) 

TRATAMENTO DO 

LIXO HOSPITALAR 

NÃO TEM – O lixo é incinerado do lixão da Cidade, sem separação  
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 Perfil Nutricional : A pesquisa neste campo baseada em observação da base 

alimentar da população. Nenhum questionário de avaliação alimentar ainda foi aplicado 

no município pela nossa equipe. Observamos que o açaí, peixe, frango, carne e a dieta 
básica da população. Há ingestão de poucas frutas e legumes. Existiram relatos de que 

este perfil foi alterado depois da construção da barragem uma vez que devido a 

diminuição de peixe (quantidade e tamanho), as pessoas começaram a ingerir mais 

carnes. 
 

Dentre as sugestões da comunidade para o plano diretor, podemos destacar: 

- Alternativas para utilização de água 

- Calendário de coleta de lixo 
- Tratamento de resíduos sólidos pelos ribeirinhos 

- Fortalecimento da gestão ambiental local 

- Estudos sobre remédios fitoterápicos 

- Incremento nos esforços para fixação de profissionais na área da Saúde ou 

treinamento de agentes comunitários de saúde. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As informações fornecidas neste diagnóstico são subsídios para que a 

elaboração dos planos diretores dos cinco municípios a jusante da UHE de 

Tucuruí. Como tal, serão objeto de discussões e proposições a serem feitas 

visando ampliar as discussões, pactos e demais desdobramentos do processo 

já iniciado na subregião.  
Embora de maneira preliminar, é possível indicar alguns pontos para a 

discussão: 

As análises já realizadas demonstram que a região é economicamente 

reprimida, em função das dificuldades de escoamento e negociação da 

produção local, da dependência de monoculturas (destacando-se a pimenta) e 

do extrativismo. As populações apresentam grande mobilidade entre a várzea 

e a terra firme para associar as atividades de agricultura, pesca e extrativismo 
como fontes de subsistência; nas propriedades agrícolas a educação e 

capacitação profissional são pouco valorizadas. 

 

A presença de migrantes é muito reduzida, e há dificuldade na condução de 

processos participativos em virtude da dispersão da população no território. O 

modo de vida ribeirinho ainda faz com que o prosseguimento dos estudos, na 
sede do município ou na capital, seja privilégio dos mais favorecidos. 

 

Face à grande extensão territorial dos municípios em questão, as vilas (sedes 

de distritos) favorecem o acesso da população a equipamentos sociais, mas  

não recebem tratamento compatível com sua importância das respectivas 

administrações municipais, do mesmo modo que os limites municipais são 
fatos abstratos nem sempre reconhecidos pela população, que busca apoio na 

localidade mais próxima, ainda que esta pertença a outro município. Traços 

culturais influenciam desde formas de apropriação do solo urbano e rural, até a  

alimentação da população, que se alimenta preferencialmente de açaí, farinha 

de mandioca e peixe; os habitantes locais também não associam a 

contaminação da água por esgoto in natura a problemas de saúde pública, mas 

reclamam bastante dos impactos da barragem sobre a oferta de pescado na 
região. 

 

A falta de informação referente à infra-estrutura disponível nos municípios, 

principalmente nas sedes municipais e demais áreas urbanas, limita a 

proposição de projetos pelas prefeituras a agentes financiadores, o que 

somado as pendências fiscais herdadas de gestões anteriores, agrava as 
limitações administrativas existentes. Observa-se também que a provisão de 

equipamentos públicos municipais em conformidade com as normas 
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brasileiras, tais como matadouros ou usinas de tratamento de lixo, está acima 

da capacidade financeira das prefeituras. 

 

Apesar das indicações provenientes de dados secundários, a respeito das 

limitações econômicas do município, observa-se inexplicável aquecimento do 
setor imobiliário nas sedes municipais, demonstração da importância da terra 

como mercadoria, de acesso limitado nas áreas minimamente  

infraestruturadas das cidades. Por outro lado, desde o ano 2000 existe uma 

tendência dos gestores municipais promoverem loteamentos expandindo as 

cidades como resposta ao êxodo rural, sem, no entanto definirem políticas ou 

parcerias que contribuam para a fixação do homem no campo. A regularização 

de terras e considerada muito mais importante nas áreas rurais do que nas 
áreas urbanas, para viabilizar o acesso às linhas de credito, que, via de regra, 

define as culturas e atividades de exploração da terra praticadas nos 

municípios; entretanto, tal expediente não se aplica as várzeas que ainda 

apresentam status de terras da união.  

 

Na cidade, as áreas de expansão urbana contrastam com as áreas centrais, 
expressando forte desigualdade sócio-espacial, mas ainda assim são atraentes 

para a população rural, que nessas periferias passa a ter acesso pelo menos à 

energia elétrica.  
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ANEXOS 

ANEXO I CALENDÁRIO (histórico) DE REUNIÕES DE 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 

ANEXO II MODELO DE FORMULÁRIO 

ANEXO III MAPAS MUNICIPAS E URBANOS 
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Anexo II. 

 

Formulário aplicado pelos alunos de graduação em Nutrição da UFPA para 

avaliação alimentar do município em todos os municípios estudados 

 

Anamnese (Histórico) Alimentar 

 

Entrevistador(a):           

Entrevistado(a):_________________________________________  

Data_______________________ Idade_______________________  

Escolaridade           

Composição da Família____________________________________   

Peso Atual__________________ Peso Usual  

Altura______________________ Modificações recentes de peso   

 

Alimentos 

Preferidos 

Alergias alimentares  Aversões 

Alimentares 

Alimentos não 
favoritos mas 

aceitáveis 

    

REGIME ALIMENTAR 

Tipo de Refeição Alimento Quantidade (gr) Obs. 

Desjejum 

Hora: 

   

Lanche I 

hora: 

 

 

  

Almoço 
hora: 

   

Lanche II 

hora: 

   

Jantar 
hora: 

 
 

  

Ceia 

hora: 
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Apresenta hábito de fumar? Há quanto tempo? Quantas vezes por dia?  

Você considera sua alimentação saudável?  Por quê?   

Recentemente, você mudou sua alimentação? Por quê? 

  

Costuma acrescentar sal no alimento já pronto?      

Apresenta qualquer dificuldade na mastigação e/ou deglutição:______   

Como se apresentam os dentes?______________________________   

Usa dentadura? Sim-Não 

Cite os alimentos que lhe causam: 

Perturbação digestiva Diarréia Flatulência Alergia 

 

 

 

 

 

   

Hábitos Intestinais da vida diária______________________________   

Histórico de doenças, processos cirúrgicos ou problemas de peso____   

Freqüência alimentar, por semana: 

Alimentos/Preparações Não 

consome 

1 vez 

 

2-3 

vezes 

 

4ou 

mais 

Outros 

Tacacá,maniçoba,pato-tucupi,vatapá, caruru      

Feijão, lentilha, soja, grão de bico, ervilha.      

Alimentos integrais      

Leite, iogurte, queijo      

Carne seca      

Carne vermelha      

Aves      

Peixes      

Marisco      

Frituras(coxinha,batata,bife)      

Alimentos industrializados(enlatados, sucos etc.)      

Refrigerantes      

Mortadela,presunto,lingüiça,etc.      

Açaí      

Outras frutas      

 


