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APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Assim que chegamos à SUDAM no segundo semestre de 
2014 e fomos designados para compor a recém-criada Co-
ordenação-Geral de Avaliação dos instrumentos da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), logo per-
cebemos o leque de possibilidades e a riqueza de informações 
que poderíamos obter com o trabalho.

À medida que o labor foi evoluindo, a articulação dos re-
sultados obtidos com o tripé: história econômica da Amazô-
nia, teorias desenvolvimentistas e gestão de políticas públicas, 
nos permitiu extrapolar os muros da instituição e apresentar 
artigos em eventos científicos até mesmo de porte interna-
cional.

Da junção de sete desses artigos apresentados em con-
gressos científicos é que nasceu o livro “Reflexões acerca do 
Desenvolvimento da Amazônia no século XXI”, referendado 
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e prefaciado pelo Professor Mário Vasconcellos Sobrinho, 
PhD em Desenvolvimento pelo Centre for Development Stu-
dies da University of Wales Swansea (Reino Unido).

E foi assim, contando com o apoio de importantes insti-
tuições regionais, quais sejam: Superintendência do Desen-
volvimento da Amazônia/SUDAM, Conselho Regional de 
Economia do Pará e Amapá/CORECON PA-AP e do Progra-
ma de Pós-Graduação em Administração da Universidade da 
Amazônia/PPAD-UNAMA, que efetuamos o lançamento do 
livro inspirador desse projeto.

Este segundo volume, diferentemente do primeiro onde 
os artigos eram assinados exclusivamente pelos servidores 
da Coordenação de Avaliação da SUDAM, apresenta refle-
xões Amazônidas dentro de outro prisma, mais pontual e no 
olhar de profissionais e pesquisadores externos à SUDAM e 
já aproveitando o ensejo, registramos nossos agradecimentos 
aos Economistas André Cutrim e Rodrigo Portugal por te-
rem aceito nosso convite, acreditado em nosso projeto, e se 
engajado na organização deste segundo volume da obra.

  Por fim, nossa perspectiva é concluir o projeto com a 
organização e publicação de um terceiro volume do livro, 
que deverá conter, dentre outros, um capítulo sobre a Matriz 
Insumo-Produto na perspectiva regional, dentro da parceria 
realizada entre o Grupo de Estudos em Desenvolvimento da 
Amazônia/GEDAM e a Fundação Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas  FIPE/USP e um outro capítulo construído a partir 
das discussões realizadas no curso de Mestrado Profissional 
em Gestão Pública, mediante parceria entre a Escola do De-
senvolvimento Regional e o Núcleo de Altos Estudos Amazô-
nicos NAEA da UFPA. 
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Com essas ações, esperamos contribuir para ampliar o 
debate técnico e acadêmico, provocar reflexões e melhorar 
o resultado das políticas públicas para a Amazônia em suas 
questões desenvolvimentistas.

Desejamos a todos uma boa leitura.

Em 21/06/2019

 

Sérgio Felipe Melo da Silva
Economista da SUDAM/Ministério do Desenvolvimento Regional
Coordenador do Grupo de Estudos sobre desenvolvimento da Amazônia/SUDAM
Mestre em Desenvolvimento Econômico Regional pela UFPA
Conselheiro do CORECON PA/AP

Prof. Kleber Antonio da Costa Mourão
Economista da SUDAM/Ministério do Desenvolvimento Regional
Coordenador do Projeto Escola do Desenvolvimento Regional/SUDAM
Doutorando em Administração pela Universidade da Amazônia/PPAD-UNAMA
Membro Titular do Colégio de Vogais da Junta Comercial do Estado do Pará
Foi Presidente do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá em 2018
Foi Economista do Banco da Amazônia de 2002 a 2015
Foi Professor de Economia da Universidade da Amazônia entre 1998 a 2017
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PREFÁCIO

De início, é preciso destacar o título provocativo e insti-
gante da obra, intitulada: “REFLEXÕES ACERCA DO DE-
SENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA NO SÉCULO XXI”. 
São apresentados, desta forma, sete importantes trabalhos 
com um objetivo em comum: traçar uma análise multidisci-
plinar sobre os atuais problemas da Amazônia brasileira no 
âmbito do desenvolvimento econômico, por assim dizer. 

Em linhas gerais, o desenvolvimento econômico pode ser 
traduzido como um conceito-chave de um movimento dialé-
tico em constante alteração, ou seja, de um processo histórico 
e complexo em torno da própria metamorfose evolutiva das 
formações econômicas, sociais, culturais e institucionais no 
âmbito de análise do modo capitalista de produção. Em uma 
perspectiva analítica, porém, o desenvolvimento econômico 
de uma país não deve ser confundido com o seu crescimento 
econômico. 

De fato, o crescimento econômico, por si só, não é su-
ficiente para reduzir todas as formas de desigualdades (seto-
rial, espacial e regional) devido à natureza política e social do 
sistema capitalista contemporâneo. Logo, o desenvolvimento 
econômico envolve o tripé: crescimento econômico no sen-
tido da eficiência e da melhoria dos indicadores macroeconô-
micos, notadamente o PIB e o PNB; melhoria da distribuição 
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de renda e diminuição da pobreza em busca da equidade so-
cial em um país como o nosso; e, atualmente, a preservação 
ambiental circunscrita, especialmente, na sustentabilidade da 
Amazônia brasileira.

Nesse contexto, não bastam os incentivos fiscais-finan-
ceiros – muito comuns no passado –, e o crédito de longo pra-
zo como fatores propulsores dessa lógica de desenvolvimento 
na região. São outros tempos, por conta disso é imprescindí-
vel a criação de externalidades positivas redutoras dos custos 
de implementação dos investimentos produtivos no âmbito 
privado e estatal. 

Para isso, além dos investimentos em infraestrutura eco-
nômica tradicional (energia, saneamento e transporte) e so-
cial (educação e saúde), é preciso investir em infraestrutura 
econômica moderna e de fronteira como, por exemplo, a in-
formática-computacional e, principalmente, na formação de 
capital humano e em P&D, para que seja possível conduzir, 
no futuro, a região para uma nova forma de organização e 
capitação do setor empresarial em bases competitivas sistê-
micas. 

Além disso, o Estado, em parceria com o setor privado, 
deve buscar a compatibilização das políticas macroeconômi-
cas com as políticas industriais e agrícolas de curto, médio 
e longo prazos. Isso, é claro, acompanhado de uma política 
de distribuição de renda e redução da desigualdade abissal 
existente em nosso país e na região amazônica, o que reme-
te à necessidade de realização de reformas fiscais, financei-
ras, previdenciárias, administrativas e patrimoniais, desde 
que elas estejam enquadradas em um projeto de recuperação 
do modelo vigente de capitalismo no Brasil, algo próximo 



14
| REFLEXÕES ACERDA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA NO SÉCULO XXI

do que foi visto no New Deal de Franklin Delano Roosevelt, 
tendo como base teórica de aplicação o grande economista 
John Maynard Keynes, e sua Magnum opus: “A Teoria Geral do 
Emprego, do Juro e da Moeda”.

Outro aspecto assaz importante, além dos investimentos 
em infraestrutura, é a modernização tecnológica do parque 
industrial emergente na região, com vistas a possibilitar no-
vos investimentos produtivos na ampliação e diversificação 
da empresa nacional, aspirando com essa ação a sua transfor-
mação, no futuro, em uma empresa de porte transnacional de 
acordo com os Ciclos de Vernon. 

Para isso, a força de atração dos investimentos deve dis-
por de poderosos mecanismos financeiros alternativos para a 
alavancagem do financiamento, algo que seja necessário aos 
investimentos privados nos setores produtivos da economia 
regional – a exemplo dos incentivos fiscais, dos mercados 
de capitais e dos bancos privados de investimentos de longo 
prazo – com o intuito de minimizar os riscos e as incertezas 
embutidas nas decisões cruciais dos empresários investidores 
quanto aos resultados futuros dos rendimentos esperados de 
um determinado empreendimento na região.

Meu sucessor, o também professor André Cutrim Car-
valho, chamaria a minha atenção para a importância das Ins-
tituições, fundamentalmente o aspecto jurídico-institucional, 
ao pensarmos nessas novas formas de desenvolvimento. Nas 
palavras dele: um sistema institucional evoluído e complexo 
pode ajudar na promoção do desenvolvimento ao estruturar 
o entorno, estimulando a cooperação, inovação e aprendiza-
gem em uma região, inclusive aquelas periféricas do ponto de 
vista do capital.

Percebe-se, portanto, que dada a complexidade do as-
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sunto, apenas uma plêiade de cientistas reuniria condições de 
debater tais questões sob uma égide interdisciplinar e plural. 
Talvez o termo hiperbólico, no sentido de exagerado, sirva 
para melhor descrever com certa precisão e sob diferentes 
vertentes aquilo que é revelado nos estudos e observações, 
a seguir, sobre o contexto de análise em torno da Amazônia 
brasileira. 

As dimensões geográficas, hídricas, biológicas, fauna e 
flora, e a variedade de culturas humanas são elementos que 
conferem à Amazônia brasileira expressiva grandeza. Esses 
prolegômenos devem servir para destacar a complexidade 
da reflexão levada a cabo pelo grupo de estudiosos sobre o 
desenvolvimento da Amazônia no século XXI. Prefaciar um 
livro que aborda esses aspectos sobre a Amazônia é uma sa-
tisfação muito prazerosa, especialmente por enxergar nesta 
nova geração tanta altivez e determinação em suas concep-
ções ao se libertarem de velhos dogmas.

Por tudo isso, este Livro constitui um importante con-
junto de reflexões e experimentos diversos na Amazônia bra-
sileira, com o propósito de fornecer os instrumentos de po-
lítica econômica e de governança ambiental adequados para 
o fortalecimento da sociedade civil organizada, que continua 
sua luta secular por inovações tecnológicas e organizacionais 
voltadas à busca de soluções dos problemas criados pelo pro-
cesso de ocupação da fronteira amazônica. 

Para isso, a adoção de uma política nacional de desenvol-
vimento regional à Amazônia, sustentada na participação dos 
governos estaduais e municipais, em especial dos membros 
representativos da sociedade civil regional e local, deve re-
presentar o começo de uma trajetória sui generis de mudanças 
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do status quo, particularmente com o suporte administrativo-
-institucional da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (SUDAM).

Por fim, não menos importante, não posso deixar de 
agradecer o convite para prefaciar este Livro, em especial aos 
talentosos economistas que demonstraram tamanha deferên-
cia para com este docente. São eles: André Cutrim Carvalho, 
Kleber Antônio da Costa Mourão, Rodrigo Portugal da Costa 
e Sérgio Felipe Melo da Silva.

Belém-PA, 20 de abril de 2019.

David Ferreira Carvalho

(Doutor e Pós-Doutor em Economina pelo Instituto de Economia 

da UNICAMP. Docente da UFPA)
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INTRODUÇÃO
 

Em tempos de informação instantânea, big data e Bu-
siness Intelligence (BI), o Estado e os governos se renovam 
para tratar a questão regional em geral, e da Amazônia em 
particular. O que tinha um cunho fortemente econômico se 
expande para outras dimensões como a ambiental, a social e a 
institucional. Com isso, o livro se propõe a refletir sobre algu-
mas opções e problemas que se colocam sobre os agentes que 
vivem, pretendem ou são legitimados para modificar a nossa 
realidade e alargar o horizonte de oportunidades daqueles que 
moram e gostam da Amazônia. É uma ideia de State Intelli-
gence ou Inteligência de Estado, em bom português, para o 
melhor uso de seus instrumentos, formas de planejamento e 
efetividade das ações. 

Nesse sentido, o desenvolvimento regional da Amazônia 
é o pano de fundo e a questão estrutural para essa reflexão. 
A redução das desigualdades regionais há muitas décadas é 
um dos objetivos da nação brasileira e os governos sempre 
agiram para amenizá-las. Várias estratégias foram montadas, 
como a ênfase no setor industrial, seja de grande ou pequeno 
porte, nas formulações hídricas ou no apoio à inovação e in-
fraestrutura.

O auge de intervenções modificativas no território fi-
nanciadas e planejadas pelo Governo Federal se realizaram 
entre os anos 1950 e 1980, do qual até hoje estão incorpora-
das as regiões de planejamento, principalmente as macrorre-
giões Nordeste e Amazônica, com instituições responsáveis e 
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grandes recursos atribuídos para diminuir os desequilíbrios, 
fortemente marcados pelo cunho econômico. A ideia pre-
ponderante que se processou era de aproximar a renda das 
regiões brasileiras, o que contribuiria para a redução de dese-
quilíbrios de toda ordem, como a social. 

Naquele período, a política econômica de longo prazo era 
guiada pelo crescimento, que pelas características da econo-
mia, e em particular da brasileira, tende a ser concentradora, 
se não houver participação governamental. Pensadores como 
Richard Musgrave, que inaugurou o pensamento sobre as 
funções dos governos na Economia, e Celso Furtado, o gran-
de pensador e ativista das políticas regionais no Brasil, já pen-
savam dessa maneira.

Entretanto, quando a ação se corporificou no Estado ela 
se transformou, sobretudo, em uma ação econômica. Mas 
isso não quis dizer que fora de forma permanente. Ao longo 
do tempo as estruturas e os indivíduos foram se alterando e se 
sobrepôs o modelo tradicional de ações governamentais dos 
anos 1960 e 1970 (Fundos de Investimento para Amazônia - 
FINAM e Nordeste - FINOR, Superintendências regionais, 
objetivo de crescimento econômico, apoio à grandes indús-
trias como motrizes do desenvolvimento) com outras formas 
de ação (Arranjos Produtivos Locais, pequenos produtores, 
objetivo de estabilidade de preços, Fundos Constitucionais de 
Financiamento). 

Nos anos 2000, o choque entre estes dois padrões se tor-
na mais claro, uma vez que o Governo Federal propôs políti-
cas que integrassem os dois movimentos, assim como ações já 
existentes dentro da estrutura Federal e dos entes subnacio-
nais. O que se propôs foi um movimento multiescalar, o que 
Clélio Campolina nomeou de terceira geração de teorias do 
desenvolvimento regional. 



19
RODRIGO PORTUGAL | ANDRÉ CUTRIM CARVALHO (ORGANIZADORES) |

O Brasil retomou em alguns momentos (e anos) o obje-
tivo de crescimento econômico nos anos 2000, mas diferente 
do passado consolidou e ampliou políticas de redistribuição 
de renda. Porém, a principal locomotiva do país já não era 
a indústria, mas sim o setor agropecuário. Nesse sentido, a 
infraestrutura, um problema que o Brasil sempre enfrentou, 
apresentou um forte viés logístico e para escoamento da pro-
dução de bens primários, seja minério de ferro, cujas princi-
pais minas estão no Pará e Minas Gerais, ou de grãos, cujo 
maior produtor é o Mato Grosso. 

A forma como o governo interage se apresentou de vá-
rias formas. Os governos (Federal, estaduais e municipais) 
buscam uma maior coordenação das iniciativas, seja interna-
mente ou externamente, como na prestação de serviços pú-
blicos através de organização sociais (OS), ou interagir como 
regulador do mercado. 

O que era o problema do financiamento se tornou o pro-
blema da qualidade do gasto público. Com isso, instituições 
de controle, monitoramento e avaliação de desempenho ga-
nharam espaço dentro da estrutura governamental, como o 
Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral 
da União (CGU).

O Estado interage com a questão regional não somente 
pelo Executivo, mas também através do legislativo e judiciá-
rio. Não apenas na clássica forma de freios e contrapesos de 
Montesquieu, mas através de gastos por emendas parlamen-
tares (legislativo), decisões judiciais que direcionam a ação do 
executivo ou cumprimento de regras que garantam segurança 
jurídica para a livre transação entre os indivíduos (judiciário)

A crise institucional, política e econômica deflagrada na 
década de 2010 mostrou o acirramento das visões de Estado 
e trouxe de volta o objetivo de estabilidade de preços na polí-
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tica econômica em contraposição ao crescimento econômico. 
Por um lado, alguns defendem uma social democracia e por 
outro um liberalismo pleno. E no meio disso estão os serviços 
públicos, consubstanciados pela secular desconfiança quanto 
a sua eficácia. 

Nesse sentido, entende-se por política regional uma ação 
coerente em múltiplas frentes, todas relacionadas à melhor 
qualidade de vida da sociedade. É uma operação em várias di-
reções sob o amparo de uma estratégia, que nem de longe é 
algo predeterminado, definido e inercial.  

O desafio principal para o planejador/gestor é analisar 
quais as áreas são mais adequadas ao território e saber como 
isso pode se refletir em melhoria para a sociedade, sem des-
cuidar da perspectiva relacional que envolve a sociedade, que 
não somente é ouvida, mas também participa. A democracia 
impõe governança e coordenação para os governos (Execu-
tivo, legislativo e judiciário), num ambiente político, com 
objetivos claros e aferições de eficácia e efetividade quanto 
a ação pública, de forma a legitimar, construir e consolidar 
uma imagem positiva sobre o que a Administração pública 
desenvolve. 

A Amazônia continua com uma série de problemas e de-
safios, econômicos ou não. Tráfico de drogas, prostituição in-
fantil, falta de saneamento básico, de titulação agrária, dificul-
dade de acesso à internet, transportes, energia elétrica e baixa 
inserção produtiva da população são alguns deles. Minimizar 
cada um é o grande desafio e refletir, assim como agir e inte-
ragir sobre os problemas, é necessidade básica do Estado, dos 
governos e de todos nós. De forma pensada e processual, mas 
sempre com eficácia no curto e no longo prazo. 

A Amazônia não é um inferno verde, não é pulmão do 
mundo e nem os habitantes vivem em um vazio demográfico, 
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sem povo e sem cultura! Ela é viva, ativa e recheada de pro-
blemas e oportunidades. 

Partindo dessa premissa, o livro reúne uma série de re-
flexões, técnicas e experiências pelas quais podem ser visua-
lizados possíveis formas de enfrentar dificuldades em várias 
frentes na Amazônia. O escopo é apresentar à seletividade ao 
qual se depara o gestor público, que também é um cidadão, e 
que vive a realidade sensorial da região. 

A partir disso, foram convidados 15 pesquisadores de 
instituições como a Universidade Federal do Pará (UFPA), 
do Sul e sudeste do Pará (UNIFESSPA), de Tocantins (UFT), 
de Roraima (UFRR) e do Estado do Pará (UEPA), assim como 
pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que contri-
buíram com 07 textos, que debatem por diferentes ângulos 
aspectos na Amazônia que influenciam as funções estatais. 
Ressalta-se a presença feminina em um meio predominante-
mente masculino, uma vez que o livro conta com seis autoras. 

A macroeconomia é debatida no primeiro capítulo “Cres-
cimento econômico, distribuição de renda e emprego em 
Kaldor: uma abordagem econométrica de cross-section” pe-
los professores André Cutrim Carvalho e David Ferreira Car-
valho, este último prefaciador do livro e grande referência em 
estudos macroeconômicos no Brasil e na Amazônia. Os auto-
res discutem modelos de crescimento econômico, mas com 
preocupação quanto a distribuição de renda e emprego e tem 
como base os estudos de Nicholas Kaldor sobre a questão. Os 
pesquisadores atestam o crescimento econômico um tema 
central em política econômica e importante para a redução da 
pobreza e melhoria da distribuição de renda, mas não sendo, 
por si só, suficiente para reduzir todas as desigualdades, visto 
a sua natureza social, política e de capacidades humanas. 
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No segundo capítulo “O planejamento multiescalar como 
superação das desigualdades regionais da Amazônia: O diálo-
go entre a PNDR - PAS e os PPAs do Pará”, Rafael Gumiero 
mostra as articulações, em termos de planejamento multies-
calar, entre o Governo Federal e estadual para desenvolver 
uma política de desenvolvimento regional. O seu foco de es-
tudo foi a região sudeste do Pará e os Planos plurianuais entre 
2008 e 2019, no qual atestou as dificuldades em descentralizar 
ações da administração pública. 

Nessa mesma direção, só que voltada para as relações in-
ternacionais dos estados amazônicos, Paula Moreira Gomes 
do IPEA e da UFRR mostra no terceiro capítulo “Governos 
subnacionais amazônicos: Novos padrões de relacionamento 
na conjuntura internacional contemporânea” o rearranjo das 
dinâmicas burocráticas e a ascensão de unidades subnacionais 
na região Amazônica através de ações que visavam, em espe-
cial, o desenvolvimento regional, para dentro e fora do país, 
além da melhora nas relações com os países vizinhos ao Brasil 
por meio de acordos de cooperação e da adoção de políticas 
conjuntas. 

No quarto capitulo, o livro desce a escala municipal no 
texto “O desenvolvimento da Ecoeconomia aliada ao marke-
ting ambiental”, escrito a 08 mãos pelos pesquisadores Ana 
Beatriz Matos Rodrigues, Nathalia Melo Giuliatti, Fabrini 
Quadros Borges, Antonio Pereira Junior da UEPA, que ana-
lisam o município de Paragominas no Pará, sob o enfoque 
da economia, mas também do meio ambiente, ressaltando a 
participação e protagonismo do governo municipal no pro-
jeto “Paragominas: Município verde “para reversão de traje-
tórias de desmatamento e esgotamento dos recursos naturais 
no município.

O quinto capítulo “Avaliação econômica de tecnologias 
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de agricultura de baixo carbono em regiões de cerrado” es-
crito por Waldecy Rodrigues e Juliana Melo da UFT, mostra 
relação similar entre economia e meio ambiente, mas se afas-
ta do debate sobre os níveis de governo. Os pesquisadores se 
debruçam sobre o Tocantins, partícipe da Amazônia Legal, 
da região Norte, mas que apresenta vegetação de cerrado, e 
analisam o custo benefício de uma Agricultura de Baixa Emis-
são de Carbono (Plano ABC), um dos programas financiados 
pelo Banco da Amazônia S.A, a partir da comparação entre 
os resultados econômicos de sistemas especializados (pecuá-
ria, soja e milho) com sistemas integrados (lavoura-pecuária e 
pecuária-floresta). Os resultados apontaram para uma maior 
atratividade dos sistemas integrados em relação à pecuária, 
enquanto para a soja e o milho, os sistemas especializados são 
mais atrativos economicamente. 

O sexto capítulo “Acesso à água e esgotamento sanitário 
na região norte” mostra uma simultânea maldição e dádiva 
amazônica: A água. Os pesquisadores vinculados a Fiocruz 
Anna Cristina Pinheiro de Lima, Leonardo Adler e Bianca 
Silva oportunizam um portfólio de tecnologias simples e com 
custo reduzido para aplicação em sistemas de tratamento de 
água e esgoto sanitário em diversas regiões e comunidades 
amazônicas. O texto buscou unir a tecnologia para o enfren-
tamento da baixa nível de tratamento da água e esgoto, um 
problema bizantino na região.

O sétimo capitulo “Informação jornalística e estereóti-
pos: abordagens para o jornalismo independente na Amazô-
nia a partir da experiência do portal outros400”, Moises Sar-
raf e Abilio Dantas, editores do portal Outros400, mostram 
a metodologia e formatos utilizados por eles para conseguir 
expressar a voz de grupos marginalizados na Amazônia. Suas 
demandas, suas vontades e seus hábitos, como um contra-
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ponto aos estereótipos dominantes e construídos ao longo 
dos séculos sobre a região, de uma Amazônia absolutamente 
verde, em que sempre a natureza submete o homem. 

Diante do exposto, o livro se constitui de um cardápio 
de reflexões e experimentações na região com intuito de for-
talecer o nosso povo, a nossa gente, no sentido de inovações 
voltadas para resolução dos nossos problemas. Pragmatismo 
em certos tons podem se sobrepor aos discursos e olhar para 
dentro é tão imprescindível quanto perceber os movimentos 
externos, não somente produtivos, mas inclusive dentro da 
administração pública. 

Rodrigo Portugal

Economista da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia SUDAM
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Capítulo 1

CRESCIMENTO ECONÔMICO, DISTRIBUIÇÃO 

DE RENDA E EMPREGO EM KALDOR: uma 

abordagem econométrica de cross-section

André Cutrim Carvalho
David Ferreira Carvalho

 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o debate no Brasil em torno do tema 
“crescimento econômico e distribuição de renda e emprego” 
tem ocupado um papel importante no noticiário na imprensa 
falada, escrita e televisada. Em linhas gerais, a principal hipó-
tese defendida é a de que quanto mais poderosa se torna uma 
classe social, tanto maior será a habilidade político-institucio-
nal para aumentar o seu poder político e, principalmente, a 
sua participação na renda de uma economia nacional. 

De fato, a direção que toma a distribuição de renda é in-
fluenciada pelo potencial efeito a ser produzido sobre o cres-
cimento econômico do país, logo, em uma economia puxada 
por salários, a participação dos salários no produto tenderá 
a aumentar. Assim, numa economia liderada por lucros, a 
participação dos mesmos tenderá a crescer ou decrescer de-
pendendo da dimensão mercado e da necessidade de efetivar 
investimentos para continuar crescendo, ou reduzir os inves-
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timentos se a redistribuição de renda aumentar a propensão 
a consumir da classe trabalhadora para bens de consumo de 
subsistência e das famílias dos empresários para bens de con-
sumo de bens duráveis. 

Mas a distribuição de renda esperada apenas pelo cresci-
mento econômico de uma economia contém as sementes de 
sua própria destruição, como visto em Nikiforos (2014). Isso 
porque o crescimento econômico pode ser gerado tanto pelo 
aumento dos salários quanto pelo aumento dos lucros, des-
de que os empresários destinem parcela substancial dos seus 
lucros para investimentos produtivos e uma parcela menor 
para gastos das famílias com a compra de bens de consumo 
de luxo. 

O crescimento liderado por essas duas forças gera flutua-
ções no crescimento e na distribuição de renda a longo prazo, 
sustenta Nikiforos (2014). Esse argumento é estabelecido em 
termos da versão despojada do modelo kaleckiano – em que 
a reação da economia para mudanças na distribuição depen-
de das propensões a investir e poupar lucros.  Assim sendo, 
o mecanismo proposto de crescimento econômico é basea-
do em mudanças nessas propensões, principalmente no fator 
distribuição de renda. 

O presente trabalho foi estruturado em seis seções, além 
desta seção introdutória, a saber: na segunda seção é realiza-
do uma revisão da literatura sobre crescimento econômico e 
distribuição de renda; na terceira o modelo teórico de cres-
cimento e distribuição de renda de Kaldor é apresentado; na 
quarta seção o debate gira em torno da pobreza, automação 
e do desemprego como algo crônico; na quinta a formulação 
do modelo econométrico de cross-section, bem como os seus 
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resultados estatísticos e econômicos; por fim, na sexta seção, 
são apresentadas as considerações finais.

REVISÃO DA LITERATURA SOBRE CRESCIMENTO 

ECONÔMICO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 

Do ponto de vista da história, Smith (1981), por exemplo, 
foi o primeiro economista a discutir os fatores determinantes 
do produto nacional; Ricardo (1965), por sua vez, considerava 
a distribuição do produto como sendo o principal problema 
da economia capitalista; Marx (1980) admite a distribuição 
de renda sob as formas de salários (trabalhadores), lucros (ca-
pitalistas) e da renda da terra (proprietários de terra) – todas 
criadas pela força de trabalho.  

Keynes (1930, 1936), embora não tenha desenvolvido 
uma teoria da distribuição de renda, observa que a distribui-
ção de renda na economia capitalista é um fator condicionan-
te do crescimento econômico. Samuelson (1999) discute a 
teoria da distribuição de renda – por meio de uma versão ne-
oclássica – a partir da produtividade dos fatores de produção 
e das forças de mercado, que produzem as desigualdades de 
renda com diferentes capacidades dos trabalhadores, distintas 
qualificações de trabalho, diversas intensidades de trabalho, 
dessemelhantes modalidades de emprego e, especialmente, de 
regulações institucionais. 

Kalecki (1977), porém, foi um pioneiro ao formular uma 
teoria do crescimento econômico com distribuição de renda. 
Nesse modelo econômico de Kalecki, a distribuição de renda é 
o fator determinante do crescimento econômico e do desem-
penho macroeconômico da economia capitalista. O modelo 
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de Kalecki de crescimento econômico com distribuição de 
renda foi, posteriormente, apresentado em sua forma moder-
na por Amadeo (1986), Barbose-Filho e Taylor (1983, 1990), 
Dutt (1990), Gordon (1995), Kurz (1990), (1955), Kuznets 
(1974), Rowthorn (1981), Steindl (1952) e de Taylor (1990). 

No Brasil, entretanto, a discussão sobre distribuição de 
renda é bastante controversa quando se trata de estabelecer os 
elos entre distribuição funcional de renda entre classes sociais 
e distribuição pessoal de renda entre indivíduos. Essa discus-
são começou depois que divulgaram os dados do Censo de 
1970. 

Os dados de distribuição de renda do Censo de 1970, 
quando comparados com os dados do Censo de 1960, de-
monstravam que a distribuição de renda tinha se tornado mais 
regressiva. No entanto, os dados dos censos não demonstra-
vam por quais mecanismos ocorriam a concentração da renda 
e nem que grupos sociais eram beneficiados ou que grupos 
ficaram de fora dos frutos do desenvolvimento econômico. 

Tavares (1975), inspirada no modelo de Kalecki, desen-
volveu uma teoria de distribuição de renda associada à acu-
mulação de capital e aos padrões de industrialização; já Sin-
ger (1975) desenvolveu uma teoria do desenvolvimento e da 
repartição da renda associada ao processo de acumulação de 
capital como motor do desenvolvimento, porém como uma 
consequência (in)direta dos processos de industrialização e 
urbanização. 

No campo da análise empírica, Fishlow (1975), fazendo 
uso dos dados dos censos de 1960 e 1970, debateu os procedi-
mentos necessário para derivar uma estimativa da distribui-
ção de renda no Brasil, em 1960. O referido autor procurou 
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discutir o quadro de pobreza da época, revelando os fatores 
causadores das distorções na distribuição de renda nas déca-
das de 1960 e 1970. 

Langoni (1973) tratou a distribuição de renda e desenvol-
vimento econômico no Brasil com o objetivo maior de esti-
mar a magnitude e as características das mudanças nos perfis 
de renda entre 1960 e 1970 para o Brasil, por regiões e por se-
tores. Autores como Amadeo e Camargo (1991) priorizaram 
nas suas pesquisas as relações entre o mercado de trabalho e 
a distribuição de renda no Brasil; já para Bacha (1978) o cres-
cimento e a redistribuição de renda foram estudados a partir 
reformas do sistema educacional e do mercado de trabalho, 
visando facilitar a geração de emprego e renda. 

Keynes (2009), ao criticar a teoria clássica do emprego, 
define três tipos de desemprego: 1º) O desemprego do tipo 
voluntário, que ocorre com a recusa ou incapacidade de deter-
minada unidade de mão de obra em aceitar uma remuneração 
equivalente à sua produtividade marginal, em decorrência da 
legislação ou dos costumes sociais, ou de um entendimento 
para contrato coletivo de trabalho, ou, ainda, da lentidão em 
adaptar-se às mudanças ou, simplesmente, em consequência 
da obstinação humana; 2º) o desemprego do tipo friccional, 
que decorre da transferência de um emprego para outro em 
razão da concorrência no mercado de trabalho; e 3º) O de-
semprego involuntário, que acontece sempre quando há mais 
disponibilidade de empregos do que trabalhadores desempre-
gados procurando emprego. 

Mas o que conta mesmo, em última instância, é o desem-
prego involuntário, que pode ser definido como pessoas que 
não conseguem encontrar trabalho, embora sejam capazes 
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e desejam trabalhar ao salário vigente para o tipo de traba-
lho para o qual estão qualificados. O desemprego voluntário 
ocorre quando as pessoas não se interessam por trabalhar ou 
só venham trabalhar por um salário vigente mais alto do que 
o salário no mercado de trabalho para o tipo de trabalho que 
podem fazer. 

Dessa forma, a distinção entre desemprego voluntário e 
desemprego involuntário consiste da distinção entre aquelas 
pessoas que estão e as que não estão na força de trabalho dis-
ponível no mercado de trabalho. Estas últimas pessoas pode-
riam trabalhar, mas não procuram emprego no mercado de 
trabalho por diversas razões (HARBELE, 1976).

MODELO TEÓRICO DE CRESCIMENTO E DISTRIBUI-

ÇÃO DE RENDA DE NICHOLAS KALDOR: UMA BRE-

VE EXPLICAÇÃO

A teoria (neo) keynesiana, que liga a distribuição de ren-
da ao crescimento econômico, é a principal rival da teoria da 
distribuição de renda neoclássica. As hipóteses são:

a) Os parâmetros básicos do crescimento são a poupança, 
a acumulação e o consumo;

b) Os coeficientes técnico-econômicos fundamentais, por 
exemplo, o coeficiente capital-produto, estão intimamente li-
gados e dependem das proporções na distribuição do produto 
social entre as principais classes da sociedade;

c) O tipo de progresso técnico e a dinâmica capital-tra-
balho dependem das dinâmicas relativas do lucro e salário; e

d) O próprio equilíbrio econômico não pode ser determi-
nado sem a categoria da distribuição.
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Variações da distribuição de renda podem influenciar os 
preços, o volume de produção, a renda agregada e o empre-
go, modificando assim de maneiras diversas o significado e as 
características quantitativas do equilíbrio. O objetivo da teo-
ria (neo) keynesiana, desse modo, é determinar as condições 
de crescimento estável da produção capitalista, o que implica 
a manutenção das proporções existentes na distribuição da 
renda nacional entre lucro e salário ou a sua variação para 
promover o aumento da produção capitalista. 

Kaldor (1955) desenvolveu uma teoria do crescimento 
econômico com distribuição de renda. O modelo de KAL-
DOR foi construído por meio da hipótese de que em equilí-
brio o investimento ex ante ( é igual à poupança esperada ex 

ante (). Em virtude de o rendimento da economia ser distri-
buído entre diferentes classes, cada uma das quais tem a sua 
própria propensão para consumir de forma que o equilíbrio 
somente pode ser conseguido em condições apropriadas de 
distribuição de renda. 

O crescimento e distribuição de renda são categorias 
interligadas. Por um lado, as relações de distribuição deter-
minam o nível de poupança, e, por conseguinte, do investi-
mento e a taxa de crescimento econômico. De outro lado, a 
obtenção de um certo nível de investimento, de poupança e 
de uma distribuição de renda correspondente, desde que se 
mantenha inalterada a propensão a poupar em cada classe de 
titulares dos rendimentos. 

Kaldor (1987) usou sua teoria da distribuição de renda 
como uma parte integral do seu modelo de crescimento de 
longo prazo – que foi primeiro designado de “fatos estiliza-
dos” da história econômica. Essa teoria constitui também uma 
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parte do desafio (neo) keynesiano para a teoria neoclássica. 
Primeiro, no modelo de Kaldor a função de demanda por 
investimento não é independente, ou seja, o investimento é 
assumido como sendo passivamente adaptado à poupança; e, 
nesse sentido, a teoria é profundamente antikeynesiana, com 
o problema da demanda efetiva “sendo varrido para debaixo 
do tapete”. 

No mundo real, as decisões dos empresários governam a 
taxa de investimento, que determinam a dinâmica do sistema 
econômico; segundo, assume-se a hipótese da taxa de cresci-
mento de longo prazo ser exógena e determinada pelo cresci-
mento da oferta de trabalho e do progresso técnico; terceiro, 
a massa de poupança provém do lucro e que a participação 
dos lucros na renda pode mudar; e quarto, é rejeitada a fun-
ção de produção da teoria neoclássica. O modelo de Kaldor é 
representado pelas seguintes expressões:

Y=W+P                       (1)

I=S                        (2)
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Dividindo (7) por Y temos:
A participação do investimento na renda nacional 
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    é dada pela equação (9):
 = (sp-sw)   +sw    (9)
E a participação dos lucros na renda nacional     é dada 

pela equação (10):

      (10)

Onde: 
Y = renda nacional;
W = renda dos trabalhadores (salários);
P = renda dos empresários (lucros);
I = Investimento dos empresários
Poupança dos trabalhadores provenientes dos salários;
Poupança dos empresários provenientes dos lucros;
Propensão a poupar proveniente dos salários;
= Propensão a poupar proveniente dos lucros.

POBREZA, AUTOMAÇÃO E DESEMPREGO: UM 
PROBLEMA CRÔNICO

A persistência da pobreza em meio de uma capacidade 
verdadeiramente esmagadora de produzir mercadorias é, cer-
tamente, o problema fundamental das economias capitalistas 
contemporâneas desenvolvidas, em desenvolvimento e sub-
desenvolvidas. A saída, em tese, seria a adoção de políticas 
sociais que buscassem o fim da pobreza e da extrema pobreza. 

Além disso, o desemprego é um problema grave que 
pode aumentar a pobreza, sobretudo por ser outra fonte de 
pobreza. Assim, tanto o desemprego quanto a pobreza podem 
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agravar a discriminação racial, a segmentação de gênero e 
violência, conforme visto em Minsky (1964). A pobreza tem 
duas faces: 1ª) A baixa renda privada; e 2ª) A baixa qualidade 
do ambiente público que empobrece a todos. 

Essas duas faces da pobreza poderiam ser atacadas, si-
multaneamente, com medidas tomadas pelo governo com o 
intuito de aumentar a renda privada e melhorar, por tabela, 
a qualidade de vida das pessoas que estão abaixo da linha de 
pobreza. Percebe-se que, na ausência de um forte ataque di-
rigido contra a pobreza e o desemprego, a unidade para igual 
oportunidade de trabalho fracassará. 

Na verdade, qualquer integração alcançada na ausência 
de pleno emprego será somente uma partilha da pobreza e do 
desemprego. Além do que, como problema prático, devemos 
reconhecer que a resistência para igual oportunidade de em-
prego depende da extensão do desemprego. Numa economia 
de pleno emprego a resistência dos trabalhadores será menor, 
dessa maneira o mais importante pré-requisito à conquista de 
direitos civis é um mercado de trabalho restrito. 

Para Minsky (1964), quando há vagas de emprego não 
preenchidas e trabalhadores com uma ampla variedade de 
habilidades procurando trabalho, então a possibilidade de 
ocupação dessas vagas de emprego poderia contribuir para 
o progresso mais rápido na eliminação da discriminação no 
trabalho.

A política fiscal do governo federal é o mais importante 
instrumento que pode contribuir para solução da pobreza e 
do desemprego. A política fiscal consiste de dois programas 
básicos: 1º) Um programa de gastos sociais voltado para a 
eliminação da pobreza; e 2º) Um programa de impostos go-
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vernamentais para financiar o programa de gastos sociais. A 
política monetária de aumento do crédito com taxas de juros 
reduzidas pode contribuir para o surgimento de micro e pe-
quenas empresas empreendedoras. 

Ademais, o crescimento e a distribuição de renda podem 
contribuir para acelerar a redução da pobreza e do desem-
prego crônico e transicional, sendo que a eliminação do de-
semprego crônico pode contribuir à eliminação da pobreza 
quando o mercado de trabalho rebaixa os altos salários. 

Nessa situação, os programas sociais do governo podem 
contribuir, certamente, para a eliminação da pobreza mais 
rapidamente, até porque o crescimento econômico depende 
de fatores importantes, tais como: aumento na quantidade do 
trabalho e do capital usados na produção e um melhoramento 
na qualidade do trabalho e do capital, que são resultado do 
progresso técnico e do aumento do investimento em educa-
ção. 

Do ponto vista da tecnologia, desemprego e pobreza não 
são explicados pela automação, do mesmo modo que a mu-
dança tecnológica não é novidade no sistema capitalista. De 
fato, a automação é um tipo particular de mudança tecnoló-
gica e é, tão somente, uma outra etapa de progressão da tec-
nologia capaz de aumentar a produtividade per capita desde 
quando começou a Revolução Industrial.

A visão que a automação cria emprego é errada; a sua 
maior “virtude”, na verdade, é destruir emprego por meio de 
um processo mais geral conhecido como destruição criadora. 
Para Schumpeter (1984, p. 112-113):

(...) a abertura de novos mercados, estrangeiros ou 
domésticos, e o desenvolvimento organizacional – 
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da empresa individual ao conglomerado – ambos 
servem para ilustrar o processo de mutação indus-
trial que incessantemente muda a estrutura indus-
trial endogenamente destruindo a velha e criando 
uma nova pelo processo de destruição criadora.

Cutrim Carvalho e Carvalho (2014, p. 145) afirmam:

O processo de destruição criadora é o fato essen-
cial do sistema capitalista e é aí que todas as em-
presas têm que viver, mas é costume dos econo-
mistas neoclássicos examinarem, de certo ponto 
no tempo, a dinâmica interior de uma indústria 
oligopolista quanto aos movimentos dos preços e 
das barreiras à entrada, mas dentro da forte hipó-
tese de uma eterna estabilidade. 

Cutrim Carvalho e Carvalho (2014), tendo como base 
Schumpeter (1982), introduzem o conceito de desenvolvi-
mento econômico, diferente daquele que é usado pelos eco-
nomistas estruturalistas – para os quais o desenvolvimento 
econômico compreende um processo histórico de crescimen-
to econômico com mudanças estruturais profundas que le-
vem a distribuição da renda e melhoria do bem estar social 
– e pelos economistas neoclássicos que tratam o crescimento 
econômico, que para eles se confunde com o desenvolvimen-
to econômico, como algo sendo impulsionado pelo progresso 
técnico por meio do mercado. 

Por desenvolvimento econômico, Schumpeter (1982) 
leva em consideração tão somente as mudanças do sistema 
econômico que não são exógenas, isto é, que não vem de fora 
do sistema econômico, mas aquelas que surgem endogena-
mente e por própria iniciativa de empresários incomuns, ou 
seja, o desenvolvimento econômico é definido pela realização 
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de novas combinações de materiais e forças produtivas, logo 
produzir outros bens, ou os mesmos bens com métodos dife-
rentes, significa combinar de forma diferente materiais (insu-
mos) e forças produtivas.

Nota-se que o progresso técnico, ou a automação, é um 
processo social que é encorajado pelo governo com investi-
mentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Portanto, é 
falacioso o argumento de que no futuro só haverá emprego 
em trabalhos sofisticados e para trabalhadores altamente trei-
nados.

FORMULAÇÃO DO MODELO ECONOMÉTRICO DE 

CROSS-SECTION

Um agrupamento independente de cross-section (corte 
transversal) é obtido fazendo-se uma amostragem aleatória 
de dados de uma população grande, em distintos períodos de 
tempo, geralmente, mas não necessariamente, em anos di-
ferentes. Em suma, uma aglomeração independente e cortes 
transversais difere de uma amostra aleatória única pelo fato 
de que criar uma amostragem de uma população grande em 
períodos diferentes, provavelmente, levará a observações que 
não são identicamente distribuídas. 

Por exemplo, distribuições de salários e educação estão 
mudando ao longo do tempo na maioria dos países. Uma ra-
zão para usar agrupamentos independentes de cortes trans-
versais é aumentar o tamanho da amostra. De fato, ao se 
agrupar amostras aleatórias extraídas de uma mesma popula-
ção, mas em períodos de tempo diferentes, podemos com isso 
obter estimadores mais precisos e estatísticas de testes mais 
poderosas. 
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O agrupamento de cortes transversais é útil, nesse sen-
tido, somente se a relação entre a variável dependente e pelo 
menos uma das variáveis independentes permanecer cons-
tante ao longo do tempo. O uso de cortes transversais agru-
pados provoca só pequenas complicações estatísticas. 

Em geral, para refletir o fato de que a população pode ter 
distribuições diferentes em períodos de tempo diferentes, é 
permitido que o intercepto da regressão difira ao longo dos 
períodos de tempo. Isso é facilmente conseguido com a in-
clusão de variáveis dummy para todos anos, menos onde o 
primeiro ano da amostra é habitualmente escolhido como 
ano-base, como sugerido em Wooldridge (2006).

Especificação do modelo econométrico de cross-section

As seguintes etapas devem ser adotadas. São elas:

a) Especificação do modelo econométrico de cross-section:

      (1) 

b) Descrição das variáveis do modelo econométrico de 
cross-section:

Y = Pobreza;
X117 = Taxa de Desemprego;
 X217= Taxa de crescimento do Produto Interno Bruto;
D1 = 0 para os meses de janeiro a junho de 2017;
 D2=1 para os meses de julho a dezembro de 2017.
c) Hipóteses teóricas do modelo econométrico de cross-

-section:
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H0: ß0 = 0 De que o aumento do desemprego não aumenta 
a pobreza;

H0: ß0 > 0 De que o aumento do desemprego aumenta a 
pobreza;

H0: ß1= 0 De que só aumento do produto interno bruto 
não reduz a pobreza;

 H0: ß1> 0 De que só o aumento do produto interno bruto 
reduz a pobreza;

H0: ß2 = 0 De que a distribuição de renda reduz a pobreza;
H0: ß2 = De que a distribuição d renda não reduz a pobreza.
Por último, não menos importante, a equação estimada 

(1) com o t de Student entre parênteses é dada por:
 Y = -1,0896 + 0,037903X117 - 0,00365X217 - 0,0193D

         (2,18)        (3,169)     (-0,0910)         (-0,4625)
Em que:

R
2=0,9898

R
2-Ajustado = 0,9860.

Estatística F(3,8) = 258,31.

Durbin-Watson (DW) = 0,811165.

Interpretação estatística e econômica dos resultados

O valor do intercepto (C) = -1,0896, com a estatística t de 
Student de 2,77, atribui certa significância a 5% de probabili-
dade de erro; o coeficiente da variável igual a 0,037903, com 
a estatística t de Student de 3,169, confere significância a 5% 
de probabilidade de erro; já o coeficiente da variável igual a 
menos 0,037903, com a estatística t de Student de -0,0910, 
representa não significância a 5% de probabilidade de erro. 
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Outrossim, o coeficiente da variável dummy (D) é igual 
a -0,0193, com estatística t de Student igual a menos 0,4625, 
confere insignificância a 5% de probabilidade; o coeficiente 
de determinação  0,9898, significa que 98,98% das variações 
da variável dependente são explicadas pelas variações simul-
tâneas do desemprego, do produto interno bruto e da variável 
dummy = 1 se existe distribuição de renda é igual;  = 0  se não 
há distribuição de renda; e, por conseguinte, a estatística F 
(3,8) = 258,31, estatisticamente significante a 5% de proba-
bilidade de erro, indica que a hipótese nula de que a pobreza 
não é influenciada pelas variáveis explicativas é rejeitada.

A heteroscedasticidade refere-se a uma situação que a 
variância do termo de erro não é constante para todas as ob-
servações das variáveis independentes, isto é, um fenômeno 
que está ligado aos dados do tipo cross-section. Na presença de 
heteroscedasticidade, entretanto, os estimadores de Mínimos 
Quadrados Ordinários (MQO) são afetados.

De fato, os estimadores continuam não-viesados e consis-
tentes, dado que essas propriedades dependem só da hipótese 
de média zero do termo de erro,, e de que as observações de  
são fixas. O teste de heteroscedasticidade de Breusch-Pagan 
consiste da aplicação da técnica para computar as estatísticas 
t, que seguem assintoticamente a distribuição t de Student 
com ou sem heterocedasticidade.

 

Y = 0,009368 – 0,000445X117 + 0,000416X217 + 0,004605D + 0,64033RESID (-1)                         
(0,2677)         (-0,1682)           (-1,1129)           (1,5615)            (1,6867)

+       0,1341RESID (-2)

                 (0,3336)
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R
2 = 0,5155;

R
2_Ajustado = 0,2386;

Por meio dos seguintes testes, temos que: 
a) Teste LM de correlação Breusch-Godfrey:                                                                                                                                 

       Estatística F (2,7) = 3,728259
Estatística Durbin-Watson = 1,484689
b) Teste LM de correlação de Breusch-Godfrey 
Estatística F (2,7) = 3,728259; Prob F(2,7) = 0,0790
 6,189472   Prob Qui-Quadrado = 0,0453

O teste de Chow é um teste F e somente é válido sob 
homocedasticidade. Em particular, sob a hipótese nula, as va-
riâncias dos erros dos dois grupos devem ser iguais, assim o 
teste de Chow é usado para determinar se uma função de re-
gressão múltipla difere entre dois grupos, portanto, ele deve 
ser usado em períodos de tempo diferentes. 

O resultado do teste de Chow é: F(3,6) = 4,4708; isto 
implica dizer que esse valor estimado é menor do que valor 
crítico = 311 a 5% de probabilidade de erro. Isto significa di-
zer que a hipótese nula de que as variáveis explicativas não 
influenciam a variação da pobreza é rejeitada.

Por meio da interpretação econômica dos resultados é 
possível constatar que os sinais dos coeficientes da regres-
são de cross-section estão coerentes com as teorias de Kaldor 
(2006) e de Minsky (1964), indicando que um aumento do 
desemprego no Brasil aumenta em termos proporcionais o 
número de pobres no país, ceteris paribus; o aumento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) da economia do Brasil reduz, pro-
porcionalmente, o número de pobres do Brasil, ceteris paribus. 
O aumento da distribuição de renda no Brasil, ceteris paribus, 
reduz, em termos proporcionais, o número de pobres no Bra-
sil.

+
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Nesse contexto, o crescimento econômico é importante 
para a redução da pobreza e pode contribuir para melhorar 
a distribuição de renda, contudo, o crescimento econômico, 
por si só, não é suficiente para reduzir a pobreza e a desigual-
dade de renda no país, como sustenta Nikiforos (2014). Por 
exemplo: a pobreza é uma mácula social que, embora esteja 
associado com desigualdade de renda e as capacidades huma-
nas, não pode ser resolvida apenas por intermédio políticas 
econômicas de redução das desigualdades.

Nos últimos anos, a questão da distribuição de renda tem 
ocupado um papel central tanto no debate político quanto no 
debate macroeconômico nos EUA, no Brasil e em outros pa-
íses. Um número crescente de economistas concorda que a 
redistribuição de renda em qualquer país é um pré-requisito 
para o crescimento econômico sustentável no presente e no 
futuro. 

Nesse sentido, a eliminação da pobreza e a redução da 
desigualdade de renda das pessoas devem ser tratadas por 
intermédio de políticas econômicas de combate à pobreza e 
à concentração de renda. A Tabela 1, por exemplo, revela a 
evolução do PIB a custo de fatores das regiões metropolitanas 
do Brasil entre 2000-2011. 

Dentre as taxas anuais de crescimento do produto das ma-
crorregiões metropolitanas, com exceção do Rio de Janeiro 
(1,43%) e São Paulo (2,71%), Belo Horizonte (4,50%), Goiânia 
(4,38%) e Fortaleza (4,19%) tiveram um bom desempenho; 
as metrópoles de Recife (3,99%), Salvador (3,26%) e Belém 
(3,26%) também tiveram um bom desempenho do ponto de 
vista da taxa de crescimento do PIB. 

Entre as economias metropolitanas, sem dúvida, a eco-
nomia da metrópole de São Paulo teve o seu PIB aumentado 
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de R$ 243,19 bilhões (2000) para R$ 296,06 bilhões (2009) e, 
por isso, é a economia líder em tamanho do produto interno 
bruto. Na sequência vem a metrópole do Rio de Janeiro e de-
pois a de Belo Horizonte.

Tabela 1 – Evolução do PIB das regiões metropolitanas do Brasil: 

2000-2011
                                      (Em bilhões de reais a preços de 2000)

Fonte: IBGE (2011). * Adaptação própria.

É bastante conhecido na literatura da economia da pobreza 
o fato de que os índices de pobreza baseados exclusivamente 
em insuficiência de renda são inadequados para identificar as 
populações pobres. A pobreza como um fenômeno social é de 
natureza multidimensional, na medida em que está relaciona-
da não só com as privações econômicas, em termos de bens 
materiais, mas também com as privações sociais, políticas, 
culturais e ambientais. 

Na perspectiva multidimensional, desse modo, a pobreza 
não se resume apenas à insuficiência de renda, mas privações 
habitacionais, de saneamento básico, energia elétrica, ilumi-
nação das ruas, a educação, saúde e inserção no mercado de 
trabalho. A linha de indigência é determinada normalmente 
pelo valor monetário necessário para a aquisição de uma cesta 
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básica que tenha a quantidade calórica mínima para a sobrevi-
vência do indivíduo; e a linha de pobreza é o valor monetário 
da linha de indigência acrescido do valor monetário neces-
sário para cobrir as despesas básicas em termos de vestuário, 
transporte e moradia. 

A Tabela 2 revela o percentual das pessoas que está lo-
calizada abaixo da linha de indigência e de extrema pobreza1. 
Nota-se que as metrópoles que tiveram aumentos percentuais 
de pobreza e de extrema pobreza foram as cidades de Belém 
e São Paulo. O percentual de indigentes (taxa de extrema po-
breza) na região da metrópole de São Paulo subiu de 3,34% 
(1970) para 6,53% (2000), e o percentual de pobres subiu de 
9,43% (1970) para 14,09% (2000).        
Tabela 2 – Percentual de Pessoas Indigentes e Pobres nas Áreas 
Metropolitanas do Brasil: 1991-2000

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), ano 2011. *Pobres repre-
sentam o percentual de pessoas com renda familiar per capita inferior a 
R$ 75,50, equivalentes a ½ do salário mínimo vigente em agosto de 2000. 
O universo dos indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios 
particulares permanentes. 

1     A linha de pobreza foi calculada com base no ano de 2001 em R$70,00 
e depois foi deflacionada pelo INPC para todos os anos da série estuda-
da, de forma que, por exemplo, em 2011 a linha de pobreza ficou em R$ 
36,055958 = 70*1776.9200/3449.7600.



45
RODRIGO PORTUGAL | ANDRÉ CUTRIM CARVALHO (ORGANIZADORES) |

Os referidos dados demonstram um quadro significativo 
de queda da pobreza no Brasil, ainda mais se levar em conta 
os dados do IBGE para o período de 2001-2011. Atualmente, 
não há dúvidas do importante papel das transferências públi-
cas na queda da desigualdade da renda no país, que tem levado 
à redução da pobreza e da extrema pobreza, especialmente 
nos Estados da Região Norte e nordeste, como defendido por 
Hoffmann (2000) e Barros et al. (2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Algumas hipóteses de Kaldor estão sujeitas a críticas, 
como a relação entre acumulação de capital e a utilização das 
potencialidades do progresso tecnológico nas várias fases do 
desenvolvimento econômico capitalista. É difícil aceitar, por 
exemplo, a hipótese de que o desenvolvimento do capitalis-
mo no século XIX foi creditado à utilização do potencial do 
progresso técnico, que teria igualado o aumento do produto e 
o aumento do capital, foi impedido pela escala da acumulação 
de capital. 

Na verdade, o aumento da razão capital-produto, pelo 
menos até a década de 1920, resultou do processo de indus-
trialização dos países ditos desenvolvidos, o que desencadeou 
uma mudança estrutural profunda na economia capitalista. 
Esse aumento verificou-se à medida que notáveis realizações 
tecnológicas – entre as duas últimas décadas do século XIX e 
as duas primeiras do século XX –materializaram-se com base 
no aumento da taxa de investimento. 

A redução da razão capital-produto e sua estabilização no 
século XX baseiam-se nas profundas mudanças da natureza 



46
| REFLEXÕES ACERDA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA NO SÉCULO XXI

do progresso técnico, resultantes de um grande aumento da 
eficiência das aplicações de novos materiais, capital crescente 
e produtividade do trabalho cada vez maior. 

A pretensão de Kaldor de colocar em um esquema rígi-
do de inovação tecnológica a compreensão de toda a com-
plexidade das mudanças socioeconômicas, que caracterizaram 
a transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo 
monopolista e deste para o capitalismo monopolista de Esta-
do, deixou de levar em consideração que essas mudanças tec-
nológicas e socioeconômicas tiveram efeito sobre a distribui-
ção da renda nacional nos países desenvolvidos desse período

Já sobre a dinâmica cíclica do crescimento econômico e 
de distribuição de renda, foi visto que a relação entre o cresci-
mento e a distribuição de renda muda ao longo do tempo. As 
flutuações econômicas devem ser levadas em conta quando 
estimamos empiricamente o efeito do crescimento econômi-
co sobre a distribuição de renda e o emprego no Brasil. 

Os resultados obtidos do modelo de cross-section indicam 
que o coeficiente de determinação de 0,9898% sugere que 
98,98% das variáveis explicativas do modelo determinam as 
variações da taxa de pobreza no Brasil. A estatística F(3,8) = 
3,728259 é estatisticamente significante a 5% de probabilida-
de de erro, o que indica que a regressão de cross-section é ade-
quada para estudar o fenômeno. 

Além disso, os resultados do teste Breusch-Pagan reve-
lam que o coeficiente de determinação igual a 0,5551 signi-
fica dizer 55,51% das variáveis independentes determinam 
as mudanças a taxa de pobreza no Brasil. A estatística F(2,7) 
= 3,728259 é estatisticamente significante a 5% de probabili-
dade de erro, que indica que a regressão do tipo cross-section 
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é adequada com resultado do teste LM de Breusch-Godfrey; 
por fim, o teste de Durbin-Watson (DW) = 1,484689 implica 
em dizer que não foi possível rejeitar da hipótese nula.

Mas, apesar da queda recente da desigualdade de renda no 
Brasil, a parte da renda total brasileira apropriada pela parcela 
1% mais rica da população permanece extremamente elevada. 
Isto significa que 1% da população mais rica se apropria do 
equivalente à renda apropriada pelos 50% mais pobres. Além 
disso, os 10% mais ricos detém mais de 40% da renda total, 
enquanto os 40% mais pobres respondem por menos de 10% 
da renda total, conforme visto nos dados mais recentes do 
IBGE e em outras pesquisas do tipo.

Portanto, apesar de redução da pobreza e da desigualdade 
de renda, o Brasil continua ainda ocupando posição negativa 
por possuir um dos mais elevados graus de desigualdade de 
renda do mundo. Dos 64% dos países que têm renda per ca-
pita inferior à do Brasil, apenas 43% têm renda per capita dos 
seus 20% mais pobres menor que a renda per capita brasileira.  
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Capítulo 2

O PLANEJAMENTO MULTIESCALAR 

COMO SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES 

REGIONAIS DA AMAZÔNIA: o diálogo entre a 

PNDR - PAS e os PPAs do Pará
2

Rafael Gonçalves Gumiero

INTRODUÇÃO

A experiência de planejamento estatal de políticas de de-
senvolvimento da Amazônia para superação das disparidades 
regionais é extensa. A estratégia de povoamento da região 
apareceu repetidas vezes como um primeiro movimento para 
superação das desigualdades regionais e como ponto de par-
tida em diagnósticos de políticas para o desenvolvimento da 
Amazônia, formuladas pela Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) e pela Supe-
rintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), 
os principais órgãos da ação governamental na região.  

No período de 1950 a 1980, a escala do planejamento da 
SPVEA e da SUDAM foi a macrorregião da Amazônia. Nos 
2      Artigo apresentado no XVIII Encontro Nacional da Associação Na-
cional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional 
em Natal/RN.



52
| REFLEXÕES ACERDA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA NO SÉCULO XXI

anos 1990, o diagnóstico das desigualdades regionais foi res-
significado pelas heterogeneidades territoriais e desigualda-
des intrarregionais. Esse fenômeno foi potencializado pelos 
investimentos ocorridos no período desenvolvimentista3 pela 
SUDAM, sob a ótica de planejamento setorial do Polamazô-
nia4 e estímulos aos polos competitivos diante da abertura co-
mercial realizada de forma mais incisiva nos anos 1990. 

Becker (1990) ressignificou essa interpretação com a 
perspectiva analítica da escala de territórios ou territorialida-
des, sugerindo que a programação do planejamento deveria 
estar condicionada pelas especificidades das estruturas econô-
micas e sociais da região Amazônia. 

A partir da gestão de Luís Inácio Lula da Silva houve um 
movimento de retomada da Questão Regional, sob a perspec-
tiva multiescalar do território, balizada pela Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional (PNDR), que orientou meto-
dologicamente o Plano Amazônia Sustentável (PAS), sob a 
perspectiva de planejamento do desenvolvimento dos territó-
rios, acompanhados pela aplicação de projetos de acordo com 
a diversidade  territorial da Amazônia.

Sabendo que as desigualdades regionais não podem ser 
limitadas à um único diagnóstico para Amazônia, mas sim 
3      Bielschowsky (2004) explica que a ideologia desenvolvimentista foi 
a organização do Estado em promover a industrialização nacional pelo 
planejamento, articulando os interesses do capital industrial privado na-
cional.
4      Segundo Mahar (1978) o Polamazônia representou programas nos 
setores agropecuários e agrominerais da Amazônia Oriental, distribuídos 
em 15 polos de crescimento selecionados com base em suas vantagens 
comparativas. O Polamazônia foi um programa de infraestrutura desti-
nado a incentivar a inserção de investimentos da iniciativa privada e uma 
das suas principais frentes foi a extração de minério de ferro de Carajás 
(Pará). 
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compreendidas sob diferentes prismas de análise e recortes 
territoriais, divididos em mesorregiões, sub-regiões e no ter-
ritório, e que as alternativas propostas devem estar condi-
cionadas pelas escalas territoriais, isto é, o planejamento do 
território deve estar alinhado à escala estadual e à federal, o 
problema abordado neste capítulo é compreender se há o di-
álogo do planejamento federativo entre o governo federal e o 
governo estadual do Pará.

Esse artigo possui movimentos de análise e objetivos es-
pecíficos. O primeiro é fazer o balanço se houve diálogo fede-
rativo, sob o enfoque do planejamento, entre os eixos e pro-
gramas para o desenvolvimento regional do governo federal, 
organizados pelo PAS e Plano de Desenvolvimento Regional 
Sustentável do Xingu (PDRS), com a escala estadual do Pará, 
por meio dos seus planos plurianuais (PPAs). O segundo mo-
vimento é avaliar como os recursos financeiros do governo 
estadual foram distribuídos pelas dimensões de planejamento 
dos PPAs, e posteriormente, identificar os projetos investidos 
na região de integração de Carajás.

O objetivo deste capítulo está relacionado em avaliar a 
aplicação da metodologia de planejamento, denominada mul-
tiescalar. A base da racionalidade do planejamento da PNDR 
e dos seus planos macrorregionais, sub-regionais e mesor-
regionais está relacionada por essa metodologia5. Por conta 
disso, foi utilizada como recurso metodológico de análise dos 
documentos institucionais das escalas de planejamento. As 
escalas podem ser posicionadas sob dois eixos de articulação, 
o primeiro está relacionado à regionalização, considerando 
5     Podemos apontar como referências teóricas e que podem ter partici-
pado do grupo de trabalho para a formulação dessa política os autores, Tâ-
nia Bacelar Araújo, Carlos Brandão, Leonardo Guimarães, Wilson Cano, 
Clélio Campolina Diniz, Bertha Becker, Claudio Egler.  
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as divisões espaciais pela escala nacional, regional, estadual, 
sub-região e local. O segundo eixo de análise das escalas está 
direcionado à organização institucional dos órgãos de plane-
jamento do Estado, considerando os seus níveis hierárquicos. 
A primeira escala é o governo federal, representado pelo Mi-
nistério da Integração Nacional (MI), responsável pela for-
mulação da PNDR. A segunda escala é a região, representa 
pela SUDAM como responsável pela organização do plano 
em âmbito regional, da Amazônia. A terceira escala é o go-
verno estadual, representado pela Secretaria de Estado de Pla-
nejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF), responsável pela 
formulação do PPA, direcionado para o estado do Pará. 

A quarta escala é a sub-região, que é considerada o ponto 
estratégico de intersecção entre o diálogo federativo entre os 
governos federal e o estadual, podendo haver sintonia ou fra-
tura no diálogo federativo entre as instituições do Poder Exe-
cutivo. No caso do estado do Pará, houve uma consenso em 
relação à regionalização realizada pelo seu governo estadual, 
adotando o termo “região de integração”, e que foi incorpo-
rado pelos Planos de Desenvolvimento Regional Sustentável 
(PDRS), formulados entre a Secretária do Desenvolvimento 
Regional do Ministério da Integração Nacional em conjunto 
com o governo estadual do Pará, tutelado pelo Núcleo de Al-
tos Estudos Amazônicos (NAEA) da Universidade Federal do 
Pará (UFPA). Apesar da PDRS não ter sido formulado pelo 
governo federal para a escala sub-regional de Carajás6, pode 
ser considerado uma sub-região estratégica para análise, pois 
concilia um forte eixo logístico, formado pelo projeto ferrovia 

6     Segundo o PPA 2012-2015, do governo estadual do Pará, a formulação 
dos PDRS para as doze regiões de integração deveria ter sido realizada de 
forma equitativa, porém essa ação ocorreu somente nas regiões de in-
tegração Marajó, Tucuruí e Xingú, além do PDRS formulado sob outra 
regionalização para Santarém-Cuiabá. 
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Carajás e pela extração de minério de ferro, com altos índices 
de vulnerabilidade social e na infraestrutura social urbana.  

A metodologia aplicada nesta pesquisa foi analisar os 
documentos institucionais: a Política Nacional de Desenvol-
vimento Regional (PNDR), o Plano Amazônia Sustentável: di-
retrizes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, o 
Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável (PDRS) do Xin-
gu, o Plano Plurianual 2008-2011, O Plano Plurianual 2012-2015 e 
o Plano Plurianual 2016-2019 ambos do governo do Pará, orga-
nizados pela Secretária de Estado de Planejamento, Orçamen-
to e Finanças (SEPOF). Em conjunto com os dados relaciona-
dos aos investimentos dos planos plurianuais pelo governo 
estadual.

O texto está dividido, além da introdução, em quatro 
partes. Na primeira é apresentada uma abordagem da inter-
pretação crítica dos problemas das desigualdades regionais no 
Brasil. A segunda pautou as aproximações sobre as diretrizes 
do planejamento entre as escalas de planejamento do governo 
federal, PAS, PDRS Xingu com a escala estadual do Pará, por 
meio dos PPAs. No último tópico, o balanço da distribuição 
de recursos financeiros do governo do Pará por região de in-
tegração, com ênfase nos programas da sub-região de Carajás. 
Posteriormente, seguem as considerações finais do artigo.

FENÔMENOS DAS DESIGUALDADES REGIONAIS DO BRASIL

A questão das desigualdades regionais foi pioneiramen-
te discutida pela perspectiva do planejamento do Estado no 
início dos anos 1950 no Brasil, sob o viés ideológico do de-
senvolvimentismo. No início dos anos 1950 houve a criação 
da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia (SPVEA), que antecedeu a abordagem dos dese-
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quilíbrios regionais do Nordeste e, de forma inédita, formu-
lou uma abordagem para diagnosticar e implementar ações 
na Amazônia, pelo Programa de Emergência para 1954, pelo 
programa Concepção Preliminar da Valorização Econômica 
da Amazônia, ambos de 1954 e pelo Primeiro Plano Quin-
quenal, de 1955. 

No Nordeste a discussão sobre a temática referida foi ba-
lizada pelas obras clássicas Estudo sobre o desenvolvimento eco-

nômico do Nordeste, de Hans Singer, Desenvolvimento e Implan-

tação de Indústrias Interessando a Pernambuco e ao Nordeste, de 
Lebret, ambos de 1955, Operação Nordeste, de 1959 e Perspecti-

vas da Economia Brasileira, de 1958, de Celso Furtado. 
Essas obras apresentaram um diagnóstico das desigualda-

des regionais brasileiras na década de 1950 e sob a interpre-
tação de Celso Furtado o conceito de dualismo estrutural foi 
alinhado à formação econômica e política do Brasil, potencia-
lizada pelo crescimento desequilibrado, desempenhado pelo 
crescimento econômico da região Centro-Sul (atualmente 
região Sudeste) em detrimento do atraso econômico do Nor-
deste. 

Segundo Furtado (1959), no Centro-Sul a economia des-
pontou pela dinâmica da industrialização, balizada pela mão 
de obra mais qualificada, índices de urbanização elevados, o 
que foi determinante para essa região exercer o papel de polo 
dominante. Por outro lado, no Nordeste, após o declínio do 
ciclo da cana-de-açúcar, a sua economia permaneceu estagna-
da e retrocedeu à economia tipicamente pré-capitalista (pro-
dução de subsistência da sua população). A economia nor-
destina atuou como complemento (produção e exportação de 
produtos primários) à demanda da economia do Centro-Sul. 
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A especialização por produtos primários da região Nordeste 
a impediu de alcançar a industrialização autônoma, desvenci-
lhada da demanda do Centro-Sul e projetada no aperfeiçoa-
mento em atender o mercado interno nordestino (FURTA-
DO, 1959).

As dificuldades em superar as desigualdades regionais e 
implementar ações formuladas nos planos diretores das supe-
rintendências nas regiões Nordeste e Norte nos anos 1950 e 
1960 impuseram novos desafios para o planejamento regio-
nal nas décadas subsequentes. 

Nos anos 1970, Cano (2007) interpretou o processo de 
desconcentração produtiva como consequência da integração 
no mercado interno entre o Centro-Sul e o Nordeste. Se-
gundo o autor supracitado, esse processo, em paralelo com a 
ausência de barreiras protecionistas, permitiu a abertura do 
mercado regional, e alguns estados levaram vantagem em re-
lação a outros na competição da concorrência produtiva. Os 
fenômenos reproduzidos foram diferentes para as macrorre-
giões brasileiras, denominados “efeitos de estímulo, de inibi-
ção ou bloqueio, e de destruição”. 

As possibilidades de criação da indústria autônoma no 
Nordeste, pelo Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do 
Nordeste (GTDN), cederam lugar à indústria de comple-
mentação à demanda do Centro-Sul, mais especificamente 
São Paulo, surgindo as especializações regionais. Como por 
exemplo, o desenvolvimento de polos como os de eletroele-
trônicos na Zona Franca de Manaus, mineração no Pará, bens 
intermediários químicos no Nordeste oriental, têxteis no Ce-
ará e Rio Grande do Norte, entre outros (CANO, 2007).

Nos anos 1990, como consequência do processo de des-
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concentração produtiva, Pacheco (1998) caracterizou o fe-
nômeno das desigualdades regionais como aumento da hete-
rogeneidade intrarregional. O avanço dos investimentos do 
Fundo de Financiamento do Nordeste (FINOR) e do Fundo 
de Financiamento da Amazônia (FINAM) a partir dos anos 
1970 concedeu a dinamização da agricultura e da indústria 
“periférica”, o que diversificou as estruturas produtivas de 
diferentes regiões, mas ampliou a heterogeneidade interna e 
reforçou as especializações, assim como ampliou a competiti-
vidade de poucos territórios frente ao comércio internacional 
e marginalizou a maioria em detrimento da aposta de con-
centração do crescimento econômico aos polos mais compe-
titivos. 

Para Becker (2010) a expansão da fronteira amazônica so-
mente pode ser compreendida se convergida com a inserção 
do Brasil no sistema capitalista global, no final do século XX, 
caracterizado pelos interesses do capital industrial e financei-
ro, com mediação do Estado, e na mundialização contempo-
rânea decorrente da nova escala da relação capital-trabalho, 
dada pelas relações de produção de um espaço planetário se-
dimentado pelo controle, hierarquização e regulação dos Es-
tados nacionais.

As formas de ocupação da fronteira podem ser divididas 
segundo Becker (2010) em: a) projetos estimulados pelo Es-
tado com o propósito de rápida integração regional, como o 
capital comercial especulativo de grande escala, os fazendei-
ros individuais, os colonos e pequenos produtores agrícolas 
capitalizados; b) apropriação direta do Estado vinculado à sua 
legitimação pela implementação de colonização oficial, visan-
do a distribuição de terras, criação de territórios para a sua 
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gestão direta em áreas de conflitos de terras, gestão associada 
à empresa privada – como o caso do Programa Grande Cara-
jás. A frente de expansão da fronteira da Amazônia permitiu 
ao capital financeiro a sua instalação e não ofereceu resistên-
cia, devido à ausência de organizações regionais, o que pode 
ser incorporado à lógica global e fragmentação da nação neste 
espaço.

Para Vainer (2007) os vetores que estimularam o processo 
de fragmentação possuem diferentes dimensões. A primeira 
foi a implantação dos grandes projetos de investimentos mí-
nero-metalúrgicos, petroquímicos, energéticos e viários que 
reconfiguraram o território nacional, voltados inteiramente 
para a exportação, com grande capacidade de organização e 
transformação do espaço, interligando os interesses globais 
nos espaços locais, denominados de glocalizados. O segundo 
foi a organização do grande projeto por meio de grupos de in-
teresses e lobbies, coalizões políticas, se articulando sem me-
diações econômicas, financeiras e políticas. Os espaços local, 
regional, nacional e global se entrelaçam na constituição de 
consórcios empresariais e coalizões políticas. O terceiro foi a 
guerra fiscal promovida pela ausência de políticas territoriais 
na escala federal e a emergência de novas formas de articula-
ção entre capitais e forças políticas que favorecem uma rede-
finição das relações entre as escalas subnacionais, nacional e 
global. 

De maneira divergente à proposta neoliberal de poten-
cialização de territórios competitivos, Brandão (2013) explica 
que esse fenômeno enveredou pela ausência do planejamento 
multiescalar, fortaleceu a escala do território à dependência 
da escala global. Para o autor, a compreensão do local deve 
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ser orientada pela mobilização de demandas discutidas em fó-
runs populares pela participação do povo, intermediada pela 
ação do Estado para a formulação de políticas públicas para o 
território. 

Brandão (2007) apresenta na dimensão espacial do pro-
cesso de desenvolvimento capitalista uma análise crítica do 
movimento desigual da acumulação de capital no espaço, e 
que converge aos processos de homogeneização, de integra-
ção, de polarização e de hegemonia nos diferentes recortes 
territoriais. 

Na visão de Brandão (2013) falta a formulação de bons 
diagnósticos estruturais.  A alternativa é a formação dos espa-
ços de diálogos, como Fóruns, Conferências, Comitês, Agên-
cias, do território a partir do diálogo e demandas da popula-
ção com o Estado. É preciso renovar o pacto político entre a 
sociedade civil e as instituições públicas. Esse processo deve 
ser republicano e democrático, em conjunto com a participa-
ção social nesses espaços de deliberação política.

AS ESCALAS DE ATUAÇÃO TERRITORIAL DO PLANO AMAZÔ-

NIA SUSTENTÁVEL E DO PLANO DESENVOLVIMENTO REGIO-

NAL SUSTENTÁVEL 

O planejamento multiescalar proposto por Brandão de-
veria enveredar pela regionalização do território, em seus 
múltiplos recortes escalares, mas acima de tudo ter o diálogo 
federativo entre a União e as unidades federativas. A PNDR 
é um esforço em buscar de organizar o planejamento em suas 
diversas camadas de articulação com o território. A PNDR, 
diferentemente dos programas e planos regionais aplicados 
em gestões anteriores, priorizou como estratégia para a sua 
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implementação ações em diferentes escalas: na dimensão po-
lítica a coalizão entre os governos federal, estadual e o muni-
cipal; na dimensão técnica o planejamento multiescalar com a 
política nacional, os planos macrorregionais e planos sub-re-
gionais. Em sua proposta estava a formação do Mapa da Ele-
gibilidade da Política, o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Regional (FNDR) (fonte de financiamento) e um novo mo-
delo de gestão pública, pautado pelo esforço do planejamento 
multiescalar e consenso no diálogo federativo nas tomadas de 
decisões para o desenvolvimento regional.

O Ministério de Integração Nacional e a Secretaria de Po-
líticas de Desenvolvimento Regional organizaram fóruns no 
período de 2007 a 2010, para todas as 27 unidades federativas 
do Brasil, em nível local, estadual, sendo, finalmente, a últi-
ma etapa realizada em dezembro de 2012, a nível nacional, 
em Brasília, para incorporar na segunda versão a  discussão 
da Política Nacional, denominada PNDR - Fase II, diagnósti-
cos das diferentes escalas territoriais do Brasil (BRASIL-MI, 
2012).

Do mesmo modo, o PDRS é uma ação conjunto dos go-
vernos federal e estadual do Pará, como esforço de descen-
tralização de políticas públicas. A sua elaboração foi realizada 
pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental (GTI) que, com 
base na metodologia do Planejamento Territorial Participa-
tivo (PTP), promoveu uma ampla discussão com a sociedade 
local, realizando três consultas públicas nos municípios de 
Altamira, Uruará e Senador José Porfírio, e um seminário so-
bre cadeias produtivas em Altamira, composto por quase duas 
mil pessoas, para recolher as contribuições da população. O 
objetivo da metodologia aplicada pelo PDRS foi articular o 
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planejamento estatal em três instâncias de governo, o federal, 
estadual e local. Houve a tentativa de articular o PDRS com os 
Planos Plurianuais do estado do Pará e dos municípios (BRA-
SIL-PDRS, 2010).

O programa Território de Integração Regional organi-
zado pelo PPA 2012-2015 do Pará posicionou como objetivo 
do indicador7 “Percentual de Regiões de Integração do Estado 
com Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável – PDRS 
elaborado” a formulação dos PDRS das Regiões de Integração 
Baixo Amazonas e Carajás. Antecedeu esta etapa a elaboração 
dos termos de referência, elaborados durante a I Conferência 
de Desenvolvimento Regional em 2012, combinando ações 
em conjunto com a PNDR – Fase II.  Nessa aproximação, o 
documento elaborado ao final do processo deliberativo reali-
zado pelas conferências para a organização da segunda fase da 
PNDR Documento de referência I Conferência Nacional de Desen-

volvimento Regional foi o principal referencial para a formula-
ção dos novos PDRS, sendo utilizado como baliza norteador 
do programa supracitado do PPA 2012-2015 do Pará.

Na escala macrorregional o PAS e na escala sub-regional 
do Pará, o PDRS, combinaram ações prioritárias nos quatro 
eixos para o desenvolvimento da Amazônia. O primeiro foi 
o Ordenamento Territorial e Gestão Ambiental, responsável 
pelas atividades produtivas, a delimitação dos territórios in-
dígenas e de povos tradicionais, e áreas de conservação no 
território. O segundo foi a Produção Sustentável com Inova-

7     Na formulação do PPA foi implementado o Sistema de Gestão de 
Programas do Estado do Pará (GPPará) como ferramenta de fundamen-
tal importância no processo de monitoramento das ações de governo. O 
objetivo da avaliação do PPA foi gerar índices de eficiência e eficácia das 
ações dos Programas.



63
RODRIGO PORTUGAL | ANDRÉ CUTRIM CARVALHO (ORGANIZADORES) |

ção e Competitividade, instrumentos para transformação das 
bases produtivas da Região Amazônica e o uso sustentável 
dos recursos naturais. O terceiro foi o de Infraestrutura para 
o Desenvolvimento, infraestrutura para transformação e mo-
dernização da estrutura produtiva regional. O quarto foi o de 
Inclusão Social e Cidadania, democratização da igualdade das 
populações amazônicas nas áreas de educação, saúde, sane-
amento básico, segurança pública, previdência e assistência 
social, cultura e gênero.

Quadro 1 – Os eixos do PAS e PDRS para o desenvolvimento da 

Amazônia
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 Fonte: BRASIL-PAS, 2008. BRASIL-PDRS, 2010. Elaborado pelo 

autor. 
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AS REGIÕES DE INTEGRAÇÃO COMO REPRESENTAÇÃO DA 

ESCALA SUB-REGIONAL NOS PPAS DO PARÁ 

Para Brandão (2007) é emergencial a reconstrução teóri-
co-metodológica em pesquisas sobre abordagens que articu-
lem território, escalas, redes e lugar e reposicionem o papel 
do Estado em seu reescalonamento. Mas, adverte o referido 
autor que é central que nesse movimento exista o espaço da 
política, pois a ausência de espaços legítimos de participação 
democrática pulveriza as formas de organização de classe e a 
tomada de posição, de concertação de interesses e de encon-
trar espaços que deem canais de vazão para a demanda e a 
formação de uma agenda coletiva (idem, 2007).

Na escala estadual de planejamento o governo do estado 
organizou a regionalização das sub-regiões do Pará a partir 
do PPA 2008-2011, em paralelo às discussões do PAS e PDRS: 
construindo o “Pará de Todas e Todos” e partiu do princípio 
da necessidade de interpretação dessa unidade federativa or-
ganizada por múltiplas demandas e diversidades identidades 
da população, mobilizando a incorporação de 12 regiões e a 
participação popular, por meio das plenárias regionais reali-
zadas nas regiões de integração. 

O modelo aplicado para territorializar as regiões foi o 
Planejamento Territorial e Participativo (PTP), com meca-
nismos de ações e mecanismos de diálogo com a população. O 
objetivo do PTP foi provocar uma gestão descentralizada e o 
empoderamento dos sujeitos e na preocupação com o desen-
volvimento socioeconômico e cultural (SEPOF, 2011).

A organização do PTP foi realizada em três etapas. A pri-
meira nos meses de abril e maio de 2007 com a participação 
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de 41.468 pessoas nas 12 plenárias públicas. Em cada plenária 
as demandas da sociedade civil foram organizadas como ma-
cro-objetivos de ação governamental para constituir a matriz 
do PPA. A segunda foi realizada em julho por meio da rea-
lização de 143 assembleias públicas municipais (APMS) em 
todos os municípios do Pará. O objetivo foi a escolha de re-
presentantes, conselheiros, que iriam compor os Conselhos 
Regionais. A terceira foi realizada em agosto com a instalação 
e reuniões dos Conselhos Regionais e do Conselho Estadual 
do PTP8. Esses conselhos foram direcionados para delibera-
ção sobre as necessidades dos municípios e contribuição do 
plano de desenvolvimento regional (SEPOF, 2011).

A realização de audiências públicas com a sociedade civil 
do PPA (2008-2011) foi coetânea às realizadas pelo Ministério 
da Integração Nacional, no âmbito da consolidação e organi-
zação de novos parâmetros dos territórios da PNDR: Fase II 
e consequentemente do PDRS, com base na metodologia do 
Planejamento Territorial Participativo (PTP), que priorizou 
a descentralização da administração pública, a autonomia no 
planejamento multiescalar com enfoque na sub-região e em 
seus territórios. 

A regionalização realizada pelo PPA 2008 – 2011 foi a 
divisão em 12 regiões de integração, Araguaia, Baixo Ama-
zonas, Carajás, Guamá, Lago de Tucuruí, Marajó, Metropo-
litana, Rio Caeté, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu. 
A PDRS conduziu o direcionamento dos seus projetos por 

8     O conselho estadual da PTP  foi composta pela governadora do estado, 
um representante da Assembleia Legislativa do Estado, dezoito represen-
tantes do governo do estado, nomeados pela governadora, três represen-
tantes da sociedade civil organizada e oitenta e quatro conselheiros eleitos 
nos conselhos regionais (SEPOF, 2011).
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intermédio desta regionalização, o que aproximou federati-
vamente a escala estadual com a do governo federal, para im-
plementação de recursos na escala sub-região.
Figura 1: Regiões de Integração do Estado do Pará 

Fonte: BRASIL-PDRS, 2010. Elaboração: SEIR/Geopará, 2009.

A baliza central para a organização da regionalização por 
regiões de integração do PPA do Pará foram as características, 
potencialidades e problemas ao desenvolvimento sustentável, 
bem como as demandas das plenárias regionais do planeja-
mento territorial participativo e as demandas nas Assem-
bleias Municipais.

Dentre as demandas foram organizados três macro-obje-
tivos para o governo do Pará, que contemplaram 61 objetivos 
setoriais. O balanço dos programas definidos no PPA foi dis-
tribuído em 54% para o eixo dimensão social, 36% infraestru-
tura e 10% dimensão socioeconômica (SEPOF, 2011).

No eixo Qualidade de Vida para Todos e Todas o obje-
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tivo foi promover a concessão de direitos sociais e de iden-
tidade étnico-racial e de gênero para a população, abrangeu 
programas setoriais na área da saúde, educação com ênfase na 
cultura da população tradicional do Pará e na área da seguran-
ça e direitos humanos. No eixo Inovação e Desenvolvimento, 
o tema abordou o ordenamento territorial com ênfase na ges-
tão ambiental e desenvolvimento rural sustentável, balizado 
pela dinamização econômica e logística. A ênfase dos seus 
programas foi o desenvolvimento da agricultura voltada para 
as famílias, incentivo a inovação e tecnologia combinado com 
a modernização do setor agropecuário. O terceiro eixo foi 
Gestão Participativa, Descentralizada, de Valorização e Res-
peito aos Servidores Públicos, pautado pelo modelo de gestão 
organizado pelo diálogo entre os conselhos setoriais, plano 
plurianual e descentralização da gestão pública, para câmaras 
setoriais de governo (SEPOF, 2011).

O discurso institucional do PPA 2008-2011 do governo 
estadual do Pará se aproxima das diretrizes de formulação de 
projetos do PDRS e do PAS. Primeiramente, há ênfase no 
eixo do PPA Qualidade de Vida para Todos e Todas e no eixo 
Inclusão Social do PDRS para a questão das ações afirmativa 
relacionadas à identidade étnico-racial, indígenas e popula-
ções tradicionais, além da questão de gênero. A partir da va-
lorização da biodiversidade e conhecimentos das populações 
tradicionais, é possível realizar no eixo Inovação e Desenvol-
vimento, do PPA, uma abordagem de desenvolvimento ter-
ritorial com base na produção familiar e comunitária, per-
mitindo dialogar com a proposta da PDRS de incentivo às 
cadeias produtivas locais para inserção econômica e social da 
população (SEPOF, 2011; PDRS, 2010).

No gráfico 1 foram distribuídos os investimentos por di-
mensões do PPA 2008-2011. A política social liderou, o pro-
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grama Resolutividade na Saúde recebeu R$ 1.790 bilhão, se-
guido pelo programa Segurança para Todos e Todas com R$ 
537,98 milhões, e em terceiro ficou o programa Universidade 
Pública com Qualidade com R$ 337,3 milhões. A segunda co-
locada entre as dimensões do referido PPA foi a Política de 
Infraestrutura, R$ 916,67 milhões. Entre os seus programas 
que receberam maiores investimentos destacou-se Água para 
Todos, com R$ 537,0 milhões, seguido pelo programa Habita 
Melhor, com R$ 304,8.
Gráfico 1 – Distribuição de recursos financeiros por Dimensões do 
PPA 2008-2011 (R$ milhões)

Fonte: SEPLAvN, 2011.

No PPA seguinte (2012-2015) a prioridade foi em rela-
ção à dimensão Promoção Social, com investimentos de R$ 
9.082,25 bilhões. Dentre os programas dessa dimensão se 
destacou Educação Pública com Qualidade, com o recebimen-
to de R$ 7.155 bilhões, acompanhado pelo programa Univer-
sidade Pública para o Desenvolvimento do Estado do Pará, 
R$ 791.945 milhões (SEPOF, 2013).

A dimensão Infraestrutura e Logística para o Desen-
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volvimento Sustentável ficou em segundo lugar nos inves-
timentos do PPA 2012-2015, com R$ 6.187,08 bilhões. Os 
programas Território de Integração Regional e Ciência e 
Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável apesar de 
não terem sido os maiores destinos dos investimentos, dentre 
os programas desta dimensão, merecem a atenção, pois estão 
dedicado especialmente para formulação dos planos de desen-
volvimento regionais sustentável, a exemplo dos que foram 
formulados para Tucuruí, Xingu, Marajó e Cuiabá-Santarém 
(SEPOF, 2013).

As suas principais diretrizes são promoção da produção 
sustentável, inclusão social e diálogo institucional entre o go-
verno estadual e municipais, pela desconcentração da gestão 
pública. O programa Elaboração de Planos de Desenvolvi-
mento Regional Sustentável (PDRS) propõe como estratégia 
de ação no direcionamento dos objetivos supracitados pro-
porcionar as regiões de integração do Pará maior autonomia 
administrativa para conduzir as suas ações, via programas e 
projetos para o desenvolvimento (SEPOF, 2013).
Gráfico 2 – Distribuição de recursos financeiros por Dimensões do 
PPA 2012-2015 (R$ milhões)

Fonte: SEPLAN, 2013.
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O Plano Plurianual 2016-2019 “Governo Regionalizado, 
Desenvolvimento Integrado” manteve algumas diretrizes do 
PPA 2008-2011, como a divisão de prioridades por dimen-
sões: a) inclusão social; b) economia sustentável; c) infraes-
trutura social; d) governança territorial; e) político institucio-
nal. A reunião dessas prioridades buscou redução de pobreza 
e das desigualdades sociais e regionais (SEPOF, 2015).

No PPA 2016 – 2019 foi mantida a métrica de análise pela 
categoria de dimensões das diretrizes dos valores gastos pelo 
governo estadual, porém, foi adicionado outra categoria, a da 
distribuição de recursos para as regiões de integração, ana-
lisados os investimentos direcionados para Carajás em rela-
ção as outras regiões de integração. Essa comparação permite 
compreender como estão divididos os recursos financeiros 
por dimensões de projetos do estado do Pará e quais estão 
localizados em Carajás.  

As diretrizes fundamentais desse PPA priorizaram a go-
vernança territorial e político-institucional, a inclusão social, 
a infraestrutura social, a economia sustentável. As diretrizes 
econômicas envolvem três tipos de dinâmica econômica no 
território, as atividades produtivas com dinâmica própria 
como minério e de geração de energia, as atividades produ-
tivas tradicionais, pesca artesanal, agricultura familiar, carac-
terizada por baixa produtividade, e as atividades estratégicas 
para mudança da base produtiva com possibilidade de cres-
cimento endógeno, como bioindústria, turismo sustentável, 
economia criativa e manejo florestal sustentável (SEPOF, 
2015).

O PPA apresentou para o período 2016-2019 o montante 
de R$ 74 bilhões e, desse valor, foi alocado na Região de In-
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tegração Guajará, formada pelos municípios de Belém, Ana-
nindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, em torno de 
66,7%, equivalente a R$ 42,7 bilhões, divididos em R$ 17,5 
bilhões em conjunto de programas temáticos e R$ 25,2 bi-
lhões no Programa de Manutenção da Gestão (SEPOF, 2015, 
p. 31).

Na alocação de investimentos do governo estadual para 
o período de 2016 a 2019 a região de integração do Baixo 
Amazonas ficou em segundo lugar, seguido por Guamá e em 
terceiro Tocantins. A região de integração do Carajás figurou 
em quarto lugar no recebimento de investimentos do gover-
no do Pará.

Gráfico 3 – Valor distribuído pelo governo do Pará nas Regiões de 
Integração 2016-2019 (Em milhões de Reais)

Fonte: SEPLAN (2015).

Os programas do PPA 2016 – 2019 estão divididos em 
Agricultura Familiar (A.F.), Agropecuária e Pesca (A.P.), Ci-
dadania e Direitos Humanos (C.D.H.), Ciência, Tecnologia 
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e Inovação (C.T.I.), Cultura (C.), Direitos Socioassistenciais 
(D.S.), Educação Básica (E.B.), Educação Profissional e Tec-
nológica (E.P.T.), Educação Superior (E.S.), Esporte e Lazer 
(E.L.), Governança para Resultados (G.R.), Habitação de In-
teresse Social (H.I.S.), Indústria, Comércio e Serviços (I.C.S), 
Infraestrutura e Logística (I.L.), Meio Ambiente e Ordena-
mento Territorial (M.A.O.T.), Mobilidade e Desenvolvi-
mento Urbano (M.D.U.), Saneamento Básico (S.B.), Saúde 
(S.), Segurança Pública (S.P.), Trabalho, Emprego e Renda 
(T.E.R.) Turismo (T.) e Manutenção da Gestão (M.G.).

Gráfico 4 – Gasto por Programa do PPA 2016-2019 (R$ 
milhões)

Fonte: SEPLAN (2015).

A distribuição de recursos por programas divididos por 
Região de Integração apresenta majoritariamente como a 
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principal beneficiária a região da Guajará, local da capital Be-
lém e área metropolitana do Pará. Os maiores gastos são na 
manutenção de gestão, seguida pela de educação básica e em 
terceira governança para resultados equiparado com a saúde. 
Nessa distribuição de recursos é possível inferir que a região 
metropolitana exerce a polarização de recursos financeiros, 
enquanto que Carajás, mesmo com as suas atividades econô-
micas pujantes, mineração e agropecuária, possui baixa ex-
pectativa de recepção de recursos. 

Segundo Brandão (2007) os centros, posicionados em 
hierarquias superiores, são dotados de estruturas complexas 
de serviços e infraestruturas, e poder político e cultural. Em 
âmbito geral, a polarização deriva de processos de concentra-
ção de capital e é consequência da heterogeneidade estrutural, 
desencadeada pelo processo de cumulatividade e das forças 
de aglomerativas presentes no espaço geográfico capitalista. 
O capitalismo ordena as forças da polarização, da hetero-
geneidade e da dominação regionais, reposiciona os núcle-
os dinâmicos de comando, locus dos efeitos de atratividade 
e dominação que geram estratégicos pontos, eixos e nós de 
maior ou menor potencialidade reprodutiva e capacidade de 
apropriação.

No quadro a seguir, a nomenclatura de programas averi-
guados no gráfico permanecem os mesmos, o que possibilita 
cotejar quais programas foram elencados como prioritários 
pelo governo do Pará, a partir do percentual do valor total 
recebido por programas do montante de recursos do governo 
estadual destinados para Carajás, no período de 2016 a 2019.
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Quadro 2 - Síntese de Programas PPA 2016 – 2019 para Região de 

Integração do Carajás PA
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Fonte: SEPOF, 2015, P. 185.
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A distribuição de recursos financeiros do governo esta-
dual para a região de integração de Carajás permaneceu em 
primeiro lugar: a manutenção da gestão com R$713.985.740 
milhões, seguida pela educação básica com R$ 461.669.959 
milhões e, em terceiro lugar, a saúde com R$376.003.893 
milhões. Essa divisão de gastos da previsão de orçamento do 
PPA permite apontar que grande porcentagem está alocada na 
manutenção de gestão, na educação e saúde, áreas que exigem 
esse contingente mínimo de recursos financeiros para manter 
o seu funcionamento, o que resta uma pequena porcentagem 
para mobilizar programas de geração de renda, implantação 
de infraestrutura e investimentos nos setores produtivos. 

A análise averiguada pelo valor destinado para os investi-
mentos em programas em Carajás demonstraram que a distri-
buição de recursos para essa região foi reduzida se comparada 
com a região de integração que abrange Belém e a sua área 
metropolitana, o que dificulta a progressão do planejamento 
coordenado entre os governos estadual e municipais, sob a 
tutela do governo federal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estrutura do artigo procurou balizar movimentos de 
análise entre diferentes planos, programas e políticas de de-
senvolvimento para a Amazônia, tendo como métrica ana-
lítica o balanço entre as políticas públicas no plano federal 
para Amazônia e Pará e no plano estadual para as sub-regiões 
do Pará. Um aspecto que foi cotejado foi a proposta de re-
gionalização apresentada pelas diferentes agendas de políticas 
públicas. 
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A definição da tipologia de território pela PNDR permi-
tiu uma abordagem mais próxima das demandas territoriais 
da Amazônia pelo PAS e os seus Planos de Desenvolvimento 
Regional Sustentável. Esses planos foram considerados táti-
cos para implantar a abordagem do planejamento da PNDR 
e do PAS e cada um deles foi dedicado para uma sub-região 
do Pará.

A interpretação do PAS do território não se limita à di-
mensão da produtividade econômica, mas à compreensão de 
que a diversidade e diferentes territorialidades compostas pe-
las populações tradicionais ribeirinhas, extrativistas, povos 
indígenas, quilombolas, geram diferentes demandas por di-
reitos econômicos, sociais e políticos. As territorialidades da 
Amazônia podem ser compreendidas em um primeiro mo-
vimento pela concessão de direitos às populações com forte 
apelo de identidade cultural ligada a forma produtiva desem-
penhada no território, ampliada pela institucionalização de 
formas de gerar canais de participação em processos delibe-
rativos e decisórios, no qual podem desaguar na formação de 
agenda de políticas públicas locais. 

O governo estadual do Pará no PPA 2008-2011 aplicou 
a metodologia do Planejamento Territorial e Participativo 
(PTP), que se aproximou das diretrizes gerais da PNDR e do 
PAS como forma de articular as demandas populares a forma-
ção de agenda de políticas públicas. 

O entrosamento entre as instâncias governamentais fede-
ral e a estadual do Pará permitiu que a regionalização formu-
lada pelas regiões de integração fosse semelhante à do PDRS 
em relação aos PPAs estaduais. A regionalização do Pará em 
12 regiões de integração permitiu a produção de diagnósticos 
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específicos para cada território e a possibilidade de combi-
nar estratégias do plano federal, pelos PDRS, para o plano 
estadual e a sua aplicação nos territórios por intermédio de 
programas. Havia sido previsto a formulação de um plano de 
desenvolvimento regional sustentável para cada região de in-
tegração do Pará, porém foi realizado somente para três ca-
sos, o de Tucurui, Marajó e Xingu.

O PPA 2012-2015 priorizou na dimensão Infraestrutura 
e Logística para o Desenvolvimento Sustentável o programa 
Território de Integração Regional, com forte conexão com a 
proposta do governo federal de descentralizar a administra-
ção pública da capital Belém e sua área metropolitana para o 
interior, seguindo na promoção de planos sub-regiões, com o 
objetivo de descentralizar os recursos financeiros da região de 
integração metropolitana do Pará.

Com base na regionalização do Pará apresentada neste 
artigo, procurou-se fundamentar a análise na região de inte-
gração do Carajás. Por conta disso, foi cotejado o PPA 2016-
2019. Dois critérios foram utilizados para realizar essa aná-
lise. O primeiro foi em relação à prioridade concedida pelo 
governo do Pará para os eixos de acordo com a distribuição 
de recursos financeiros entre eles e o segundo foi o balanço 
do valor de investimentos do governo estadual distribuídos 
por região de integração do Pará. 

No primeiro critério, a análise do PPA 2008-2011, PPA 
2012-2015 e o PPA 2016-2019, houve aproximação entre as 
intenções de política fim apresentadas na formulação e dis-
tribuição de recursos por eixos de atuação, com forte ênfase 
para a dimensão social, em específico as áreas de educação e 
saúde. No PPA 2008-2011, a distribuição dos recursos finan-
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ceiros do governo estadual foi de 54% para o eixo dimensão 
social, 36% infraestrutura e 10% dimensão socioeconômica. 
No PPA 2012-2015 o eixo Programa Social foi o principal a 
receber recursos financeiros, seguido pelo de Infraestrutura e 
Logística para o Desenvolvimento Sustentável. No PPA 2016 
– 2019 a distribuição de recursos do governo estadual do Pará 
ficou em primeiro lugar o eixo de manutenção de gestão, 
acompanhado pelo da educação básica e o da saúde. 

O segundo critério de análise, tomou como análise os re-
cursos financeiros do governo do Pará distribuídos de acordo 
com as regiões de integração. A Região de Integração Gua-
jará, recebeu em torno de 66,7%. Enquanto que para as ou-
tras onze regiões de integração restaram em torno de 30% 
dos recursos disponíveis. Carajás ficou em quarto lugar, com 
R$ 2.184.260.081,00 bilhões, próximo do valor recebido pe-
las outras regiões de integração, Baixo Amazonas recebeu R$ 
3.122.995.851 bilhões, Guamá recebeu R$ 2.924.668.994,00 
bilhões, Tocantins R$ 2.389.869.607,00 bilhões. 

Na região de integração de Carajás foi mantido o gasto 
social em educação básica e saúde, devido às receitas financei-
ras para a manutenção do funcionamento desses programas. 
Os programas de segurança pública e de infraestrutura e lo-
gística ficaram enquadrados como terceiro e quarto lugar na 
aplicação dos recursos. 

Nesse contexto, há uma aproximação no ideário do pla-
nejamento dos PPAs em relação ao planejamento proposto 
pela PNDR, PAS e o PDRS do Xingu, principalmente ao mo-
bilizar critérios de formulação de políticas públicas ao com-
preender que esse processo deve ser territorializado, ou seja, 
deve priorizar a democratização da participação popular na 



82
| REFLEXÕES ACERDA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA NO SÉCULO XXI

formulação de agenda. Porém, a polarização de recursos na 
metrópole e o seu entorno tenciona e ofusca a equalização de 
recursos financeiros para a aplicação dos programas no ter-
ritório, o que em grande medida pode fortalecer a lógica das 
desigualdades intrarregionais, entre as sub-regiões do Pará. 

Há dificuldade em descentralizar ações da administração 
pública do governo estadual, conforme apontado por Vainer 
e Brandão, dissociando a racionalidade do planejamento do 
território articulado com os governos federal, estadual e lo-
cal.  Nos PPAs do Pará há tendência de polarização de inves-
timentos em programas para as sub-regiões, o que tenciona 
o diálogo entre as prefeituras das sub-regiões com o governo 
do estado do Pará e fortalece a lógica da fragmentação, sob a 
lógica da conexão dos grandes empreendimentos econômicos. 
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Capítulo 3

GOVERNOS SUBNACIONAIS AMAZÔNICOS: 

Novos padrões de relacionamento na conjuntura 

internacional contemporânea
9

Paula Gomes Moreira

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Paz de Westfália marca a inauguração das modernas 
relações internacionais através da instauração de uma nova 
ordem jurídico-política caracterizada pela atuação dos Esta-
dos em defesa de suas soberanias, impulsionada pelo cres-
cente processo de secularização e centralização das unidades 
territoriais baseadas no princípio da igualdade. O período se-
guinte será marcado pelo princípio do equilíbrio de poder, de 
acordo com o qual as relações dos Estados seriam pautadas 
pela igualdade jurídica, ou seja, nenhum Estado deveria ser 
capaz de impor sua supremacia sobre a dos demais. 

Como consequência, o Estado-Nação foi o ator sobera-
no dentro do sistema internacional nessa época. Era, por-
tanto, o legítimo e único formulador e executor da política 
exterior. Porém, com o advento da II Guerra Mundial e as 

9      artigo publicado na revista Contexto Internacional (PUCRJ. Impres-
so), v. 35, p. 105-137, 2013.
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transformações ensejadas por tal fenômeno no mundo, e, em 
especial, com a chegada da Guerra Fria, há um novo marco 
para o desenvolvimento das relações internacionais. As mu-
danças introduzidas pelos processos de interdependência e 
transnacionalização foram responsáveis pela reestruturação 
dos padrões de relacionamento entre os Estados, que haviam 
sido forçados pelas transformações no cenário internacional a 
modificar suas estratégias de inserção. “...os agentes que antes 
organizaram as relações internacionais sobre estruturas cons-
tituídas por unidades soberanas, outrora percebidas como au-
tárquicas, naquele momento desenvolviam atividades que já 
não se coadunavam com essa forma de organização política” 
(ROCHA, 2003: 478).

Ganhava corpo, então, a ideia de que os estudos dos pro-
cessos internacionais inevitavelmente deveriam levar em 
conta processos que aconteciam em diferentes contextos, 
visto que as relações entre agentes e estrutura internacional 
começava a se consolidar no plano teórico. A esse debate so-
mou-se também aquilo ao que hoje se convencionou deno-
minar de “níveis de análise”, ou seja, “a superposição de agen-
tes em diferentes esferas de interação política que, conforme 
a área específica das relações internacionais, desempenham 
papeis mais ou menos relevantes, sempre de forma inter-re-
lacionada” (ROCHA, 2003: 479). Uma vez que processos de 
âmbito social, político e econômico compreendidos na esfe-
ra internacional se sobrepunham aos processos políticos do-
mésticos, surgiu a necessidade de desenvolver novos concei-
tos que relacionassem as interações entre esses agentes. 

O surgimento de outros atores para além do Estado, em 
particular, as unidades subnacionais, devido ao crescente pro-
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cesso de internacionalização da esfera doméstica, engendrou 
a reorganização do espaço político mundial, em que os Esta-
dos passaram a conviver com outros atores a nível local, que 
estabelecem diversos vínculos entre eles e que se relacionam 
cada vez mais com outras organizações subnacionais para 
além das fronteiras estatais.

Nesse contexto, as contribuições de autores que investi-
gam os diferentes níveis de análise nas relações internacionais 
foram muito importantes para o amadurecimento das discus-
sões em torno do tema da paradiplomacia. 

O objetivo do texto é mostrar como os governos subna-
cionais amazônicos buscaram, por meio da maior articulação 
com o meio internacional, responder as suas demandas por 
desenvolvimento local.

PARADIPLOMACIA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE 

PESQUISA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

A atuação dos governos subnacionais no Brasil é um tema 
que ganhou maior relevância apenas nas últimas décadas. 
Nessa nova ordem mundial, permeada por diferentes corre-
lações de forças, na qual outros atores para além do Estado 
passaram a atuar no sistema internacional, a política externa 
dos Estados voltada aos aspectos macros da Nação, como for-
ma de defesa dos interesses nacionais, deixaram os interesses 
locais em segundo plano, obrigando-os a buscar seu desen-
volvimento mediante inserção internacional. 

Dessa forma, como resultantes da maior globalização e 
interdependência no plano externo, os governos subnacio-
nais começaram a atuar para além das fronteiras nacionais. 
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Os meios para tal fim variam, indo desde o estabelecimento 
de acordos, até a atração de investimentos externos. 

Segundo Soldatos (1990), as ações externas dos governos 
subnacionais, denominadas paradiplomacia, são caracteriza-
das por serem atividades desenvolvidas de forma paralela, 
conjunta ou conflitante com a diplomacia central, exercidas 
por um ente dotado de capacidades institucionais para essa 
tarefa. Tem como propósito a efetivação de ações no plano 
externo que visem à promoção do desenvolvimento local, 
mediante a cooperação internacional. 

Os governos subnacionais atuam por meio de relações 
bilaterais e multilaterais. No primeiro caso, a atuação ocorre 
através da assinatura de acordos de geminação (cidades-ir-
mãs) e de cooperação técnica em áreas como a saúde, educa-
ção e saneamento. No segundo, as relações devem-se à arti-
culação de redes horizontalizadas que tornam possíveis trocas 
de informações e experiências. 

A partir dessa nova atuação de cidades e estados que 
buscam a inserção internacional, Sassen (1998), refletiu so-
bre os fatores estruturais e conjunturais que propiciaram a 
emergência desse fenômeno. Para a autora, o paradigma das 
cidades globais, originado da geografia econômica, ajuda na 
compreensão de tais questões. Tal paradigma afirma que em 
um contexto de estreitamento do espaço geográfico, de trans-
formação nas lógicas temporais, na dinâmica interativa entre 
o local e o global, e de uma nova reestruturação produtiva, 
as cidades redefiniram seus papeis. Esse cenário demandou 
contatos mais dinâmicos, sem intermediários e de diferentes 
categorias (econômicas, sociais, culturais, entre outras). 

As primeiras iniciativas paradiplomáticas surgiram nos 
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Estados industrializados do Norte e só depois expandiram-
-se pelo restante do mundo (CORNAGO, 2000). Na América 
Latina, o fenômeno teve surgimento no final dos anos 1980, 
devido ao contexto favorável promovido pelos processos de 
redemocratização e descentralização econômica. 

Há que se ter em mente que a tentativa dos Estados de se 
adaptarem à nova realidade imposta pelo aprofundamento da 
globalização contribuiu para a ascensão dos governos subna-
cionais para o equacionamento de seu relacionamento exter-
no. Segundo Gomes Filho (2011: 245), esses governos estão 
mais próximos dos cidadãos e “inegavelmente, são eles que 
melhor conhecem as condições concretas dos seus territó-
rios, o que já é bastante suficiente para melhorar o bem-estar 
das populações”. Acrescenta Sassen (2011) que os governos 
subnacionais que promovem esse tipo de diplomacia estão 
localizados em cidades globais que contam com as seguintes 
características: posição geográfica de abertura para o mundo; 
recepção de fatores de produção estrangeiros e fluxo de co-
mércio, setor de serviços voltado para o exterior, população 
com composição étnica diversificada, entre outros. 

Ao se observar tais aspectos não há como ignorar o caso 
da Amazônia brasileira. Se no restante do país a internacio-
nalização das cidades vem crescendo nos últimos anos, nessa 
região, historicamente internacionalizada, a paradiplomacia 
configura-se como alternativa aos padrões de desenvolvi-
mento local.  

Para dar conta de explicar o porquê dessa peculiaridade 
da região cabe relembrar sua ocupação, que se fez inicialmen-
te com vistas à exportação de matérias-primas aos mercados 
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exteriores. Dessa forma, diz Reis (1960: 07) que na Amazônia, 
durante os séculos XVII e XVIII: 

Tudo quanto produzia, com a técnica primitiva de 
que tanto alarde se fazia para condená-la, encontrava 
comprador certo e seguro na Europa ou nos Estados 
Unidos. Os interesses da região ligavam-se desse modo, 
perigosamente, aos interesses dos grandes centros co-
merciais e industriais daquelas áreas do mundo, em 
nada significando as praças do Sul do Brasil para qual-
quer intercâmbio mais demorado e mais significativa-
mente útil às vinculações nacionais. 

Da mesma forma, o autor critica a posição do governo 
brasileiro à época, afirmando que a preservação da soberania 
efetiva do país sobre a área deveria dar-se não somente me-
diante a presença de soldados, marinheiros, autoridades polí-
tico-administrativas, religiosas e outras, mas também através 
de “uma posse e um domínio que se exerçam pela modificação 
dos gêneros de vida, pela criação de riqueza” (idem: 06). 

O medo de desnacionalização da área fez com que nos 
anos posteriores ao da sua ocupação pelos navegantes, ban-
deirantes e diplomatas (GOES, 1991), os governos naciona-
listas, promovessem medidas desenvolvimentistas nos cam-
pos da infraestrutura e comunicação, que permitissem tal 
como a ligação da Amazônia ao restante do país, mas também 
sua ligação com os países sul-americanos. Dessa forma, ti-
nha-se como objetivo promover não somente a soberania do 
país sobre a parte do território amazônico que lhe cabe, como 
também fortalecer a soberania dos demais países amazônicos.

Mais recentemente, Bolle (2007) enfatizou caráter in-
ternacional da Amazônia denominando-a como uma “região 
universal e teatro do mundo”. A área que a partir dos anos 
1990 deixou de ser um tema limitado a questões de fronteira 
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e segurança nacional, passou a constituir-se como um espaço 
complexo, no qual coexistem diferentes poderes e que recebe 
as ações de vários atores transnacionais. 

Segundo Pressler (2010), constituiu-se em um dos veto-
res principais da cooperação no cenário de globalização. Ou 
seja, historicamente a região já possui certa vocação à atua-
ção vinculada ao cenário internacional, tal tendência veio a se 
fortalecer com o aprofundamento do processo globalizador 
em tempos mais recentes. A ação dos governos subnacionais 
veio a se somar à feição cooperativista da região, permeada 
por uma ideia de desenvolvimento baseada em um sistema 
de mercado dependente de “alianças estratégicas entre atores 
sociais e diferentes organizações de cooperação internacional 
no âmbito local, nacional e internacional” (idem: 179). 

Dessa forma, a observação da construção histórica des-
sa região no imagético político do país, pode auxiliar na 
compreensão do fenômeno paradiplomático amazônico não 
como algo recente, desprovido de ligação com os fenômenos 
econômicos, políticos e diplomáticos processados na área, 
mas sim, como uma consequência do processo de correlação 
de forças que se desenhou na região. 

A ASCENSÃO DOS GOVERNOS SUBNACIONAIS NO 

BRASIL NOS ANOS 1990

A bibliografia tradicional sobre a ascensão dos governos 
subnacionais brasileiros tende a apontar suas origens com o 
fim da Guerra Fria e início dos anos 1990. No Brasil, ainda 
que a formulação de política externa seja de competência pri-
vativa do governo central, com o processo de redemocrati-
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zação operado em fins dos anos 1980 e início dos anos 1990, 
os estados e municípios, embora não tenham competência 
constitucional para a ação externa, “vêm exercendo a paradi-
plomacia com cada vez mais frequência no Brasil, o que pode 
ser visualizado quando considerado o crescente número de 
secretarias de relações internacionais criadas no âmbito esta-
dual e municipal” (FIGUEIRA, 2011: 141). 

Nesse momento Fernando Collor de Melo é eleito. Seu 
governo é guiado pela ênfase na economia do país. O pre-
sidente propõe a mudança do antigo modelo pela adoção de 
medidas políticas liberalizantes, tais como a abertura comer-
cial, privatização de empresas estatais e renegociação da dí-
vida externa. Junto à abertura econômica do país juntou-se 
a liberalização política, e ambas acabaram por gerar contra-
dições no que tange à questão da mudança da orientação da 
política do país, isso porque, no primeiro caso, ocorreu uma 
“descompressão das demandas da sociedade sobre o sistema 
político, a politização do processo de formulação de políticas 
públicas e a redistribuição dos direitos de propriedade sobre 
o processo decisório” (LIMA, 2000: 266).  

Para Lima (2000), o país, depois de um longo período 
marcado pelo regime autoritário, fortemente vinculado a 
uma estrutura burocratizante e com um modelo de econo-
mia protegida, iniciou nos anos 1990 um processo de reforma 
institucional que não se restringiu ao campo econômico, mas 
alcançou as próprias instituições de governo além de um le-
que variado de políticas públicas. Como consequência desse 
panorama desenhado ao longo dos anos 1990 e seguindo a 
tendência de outros estados da federação brasileira, inicia-se 
no período uma série de iniciativas e convênios internacio-
nais realizadas por unidades subnacionais no país.

Dentre os fatores que levaram a maior atuação desses 
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atores estão as reformas produzidas pela liberalização polí-
tica e abertura econômica, que permitiram maior atuação de 
outros atores para além do Estado central em assuntos inter-
nacionais. Além disso, podem ser apontado como principal 
fator da atuação internacional de governos subnacionais no 
país, o atendimento de suas demandas internas específicas, 
que diante de um ambiente propício a esse tipo de atividade, 
motivam o desenvolvimento dessas atividades.

No âmbito da integração regional, esse fenômeno é bas-
tante observado, principalmente, no caso sul-americano. As 
transformações observadas com o fim da Guerra Fria geraram 
novos espaços de relações transnacionais, em que as unidades 
subnacionais conformaram autênticas redes de articulação 
sub-regionais e transfronteiriças. O maior exemplo é o caso 
da rede de Mercocidades, dentro do Mercado Comum do Sul 
(Mercosul), que se formou a partir da necessidade de adapta-
ção ao aumento do fluxo de informações, recursos, pessoas e 
tecnologias com a intensificação do processo de globalização.

A opção por aprofundar as relações com os vizinhos do 
Mercosul ocorreu, sobretudo, devido a várias razões, que vão 
desde a proximidade física até a necessidade de desenvolver 
parcerias internacionais e aprofundar os projetos de integra-
ção regional do mercado comum por parte de líderes e admi-
nistradores públicos.

Esse novo internacionalismo protagonizado por atores e 
redes externas à figura do Itamaraty representou uma nova 
faceta no relacionamento externo do país. Esse internaciona-
lismo é fruto da globalização, visto que esse fenômeno acen-
tuou não somente o ritmo das relações de interdependência 
entre as economias nacionais, como também as acelerou no 
plano das interações sociais e culturais (HIRST & LIMA, 
2002: 80).
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Segundo Vigevani (2004:16) os “estados e municípios 
buscam o mundo exterior por razões, sobretudo, pragmáti-
cas”. Os municípios são atores que acabam por se tornar re-
ceptores da dinâmica internacional, não sujeitos da mesma. 
Portanto, os governos locais ao desenvolverem políticas de 
atuação internacional passam a comportar-se como recepto-
res ativos dessa dinâmica, de forma a se adaptarem e conquis-
tarem vantagens dessa inserção (VIGEVANI, 2004).

Salomón (2012) argumenta que os governos subnacionais 
passaram a atuar de forma mais consistente no cenário inter-
nacional por meio da constituição de assessorias especiais ou 
secretarias. Ela diz ainda que os primeiros casos a se torna-
rem mais conhecidos foram o de Porto Alegre e Curitiba. A 
realização do Fórum Social e Mundial (realizado nos anos de 
2001, 2002, 2003 e 2004) deu à cidade gaúcha uma grande 
visibilidade internacional, assim como a política de partici-
pação democrática direta do Orçamento Participativo tam-
bém o fez. Em Curitiba, ganhou muita atenção internacional 
em função de sua política urbana, de mobilidade, transporte 
e meio ambiente, consideradas modelos para todo o mundo. 

Mais recentemente, alguns estados brasileiros – como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, Minas 
Gerais – mostram estruturas de gestão, para tratar de 
suas relações internacionais, bastante especializadas e 
com certa continuidade, independentemente das mu-
danças de governos. Outros como o Paraná, apesar de 
não disporem de áreas específicas e centralizadas, de-
senvolvem diversas ações bem-sucedidas, como mis-
sões comerciais, acordos e parcerias internacionais, so-
bretudo com governos regionais e países do Cone Sul 
(SALOMÓN, 2012: 316-317).

Como demonstrado outros estados, municípios e cidades 



95
RODRIGO PORTUGAL | ANDRÉ CUTRIM CARVALHO (ORGANIZADORES) |

vieram ao longo dos últimos anos realizando atividades no 
campo da paradiplomacia, de forma a desempenhar um papel 
de relevância na política exterior do país. Nesse sentido, cabe 
agora analisar esse fenômeno para o caso amazônico, que 
apesar dos poucos registros oficiais – ao contrário da paradi-
plomacia observada e estudada no Sudeste e Sul do Brasil –, 
tem constituído exemplos bastante atuantes.

No caso das políticas relativas à Amazônia, esse conflito 
foi se acentuando ao longo dos anos, em virtude da região ser 
alvo de discussão pública, ou seja,  a mobilização doméstica 
em torno da região acabou por gerar, de um lado, pressões no 
sentido da reversão do padrão  organizacional  de  isolamento  
da  política externa brasileira (PEB);  e por  outro  lado,  criou  
reações  adaptativas  da presidência e do Itamaraty (FARIA, 
2008), que serão discutidas proximamente.

Assim, ao se observar a maior interdependência entre os 
planos doméstico e internacional em que a agenda mundial se 
torna mais diversificada e complexa, são cobradas reações por 
parte de governos locais que ganham mais espaços de atuação 
nos assuntos do desenvolvimento e cooperação sob a tutela 
da diplomacia central.

as questões de política externa com características 
multidimensionais demandavam, com cada vez mais 
frequência,  uma  dinâmica  interativa  entre  as  buro-
cracias  federais,  bem  como  um  diálogo mais estreito 
entre os poderes Executivo e Legislativo na conforma-
ção das posições internacionais do país (FIGUEIRA, 
2010: 06).

Essa agenda pode ser construída também em função de 
mobilização política no interior do próprio governo, vis-
to que a própria burocracia identifica um problema e pro-
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põe soluções.  No caso da Amazônia brasileira, o problema 
do aumento das fronteiras agrícolas e consequente aumento 
da devastação da floresta foram assuntos muito discutidos no 
parlamento brasileiro nos últimos anos, tendo dentre seus 
órgãos consultivos a Comissão Permanente para o Desenvol-
vimento e Integração da Faixa de Fronteira (CDIF) e a Sub-
comissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira 
(CREPAFF), dentro do Senado Federal.  

A primeira tem como objetivos principais integrar e co-
ordenar as ações conjuntas e permanentes entre municípios, 
estados e União no que tange ao aperfeiçoamento da gestão 
das políticas públicas para o desenvolvimento da faixa de 
fronteira. Criada no governo Lula, em setembro de 2010 foi 
formada por vinte órgãos do Governo Federal e oito entida-
des convidadas (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL, 2012: s.p.). 

Já a CREPAFF foi presidida pelo senador Fernando 
Collor de Mello e ligada à Comissão de Relações Exteriores 
(CRE) do Senado Federal, teve como seus principais eixos 
de ação relativos às fronteiras nacionais: o desenvolvimen-
to econômico e social da área, a criação de infraestrutura, as 
questões indígenas e fundiárias e as relações internacionais 
dos nove estados amazônicos brasileiros (Acre, Amapá, Ama-
zonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins) e seus sete vizinhos limítrofes, também amazôni-
cos (Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e 
Venezuela). A comissão foi extinta em 2015.

Como se pode observar pelos exemplos, paralelo ao sur-
gimento de maior agitação no interior da burocracia gover-
namental, surgiram as iniciativas de unidades subnacionais, 
com o intuito de aumentar suas projeções e oportunidades 
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no cenário internacional. Essas unidades podem, ainda, de-
senvolver atividades no plano internacional, por razões estri-
tamente econômicas e técnicas, ou motivadas por objetivos 
políticos mais elaborados, e, em alguns casos até mesmo iné-
ditas.

Entretanto, não se pode deixar de considerar que cada 
um desses estados apresentou trajetórias diferenciadas quan-
to à ascensão da paradiplomacia. Aqui são apresentados os ca-
sos do Amapá e do Pará, que observados comparativamente 
apresentam estruturas bastante diferenciadas de cooperação 
com o meio internacional. 

No primeiro caso, Vigevani (2006) argumenta que a 
própria trajetória de vida de alguns políticos é reveladora 
do estreitamento de relações com parceiros como a Guiana 
Francesa, por exemplo. Gomes Filho (2011) corrobora a afir-
mação do autor ao demonstrar que governos como o de João 
Capiberibe (1995-2002) e de Waldez Góes (2003-2010), mui-
tos foram os encontros realizados entre esses governadores e 
representantes políticos e empresariais de países vizinhos. Já 
no primeiro ano de seu Governo, Capiberibe viajou à Caiena, 
capital da Guiana Francesa para estreitar os laços de coope-
ração através da assinatura de vários Memorandos de Enten-
dimento nessa matéria (idem: 97). Como consequência, diz 
Vigevani (2006), que o aumento das relações internacionais 
no extremo norte do continente sul-americano gera inputs 
que estimulam mais ações paradiplomáticas. 

No Pará, observa-se situação semelhante, porém de dife-
rente ascendência. Rocha (2011), argumenta que nesse esta-
do a paradiplomacia baseada na cooperação descentralizada é 
que apresenta maior ocorrência. Ao contrário de outras regi-
ões do continente sul-americano, que já contam com fóruns, 
órgãos e instituições atuantes na promoção e regulação da 
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cooperação descentralizada, a exemplo da rede de Mercoci-
dades; na região amazônica, a temática ainda é recente, tendo 
sido reconhecida nos últimos anos com a realização de vários 
eventos, como por exemplo, os Congressos das Cidades Ama-
zônicas, realizados anualmente e que tiveram início em 2009, 
e os Congressos Paraenses de Municípios realizados nos anos 
de 2010 e 2011 (idem). 

Essas ações de cooperação descentralizada vêm ocorren-
do no Pará, mais especificamente, por meio da Federação das 
Associações dos Municípios (FAMEP). Em 2006, a entidade:

teve seu estatuto alterado para que os municípios pu-
dessem participar diretamente nas ações de desenvol-
vimento local, ação que também qualificou Federação 
a se tornar uma organização da sociedade civil de in-
teresse público (OSCIP). Desde então, os entes federa-
tivos municipais paraenses passaram a se engajar nas 
lutas municipalistas em conjunto com a Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM), a Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) e a Associação Brasileira de Municípios 
(ABM) (idem: 12).

Portanto, ao contrário do Amapá em que prevaleceram 
as interações entre o próprio governo do estado e outros ato-
res internacionais de países vizinhos tendo como resultados 
a assinatura de documentos oficiais, no caso paraense o que 
se verifica são as relações de cooperação descentralizada entre 
entes municipais que buscam através desse tipo de colabo-
ração suprir as demandas locais do estado. Recentemente, o 
governo do Pará foi de encontro à tendência de municipaliza-
ção e articulou a abertura de um escritório das Nações Unidas 
(ONU) em Belém. 
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A PARADIPLOMACIA AMAZÔNICA E SEU RELACIO-

NAMENTO COM A DIPLOMACIA CENTRAL

Segundo Moravcsik (2003), condicionantes internos 
conformam as ações dos responsáveis pelas decisões com re-
lação à atuação internacional de um país. Nesse sentido, as 
ações de governos subnacionais assumem papel importante 
na agenda de política externa brasileira. Ainda de acordo com 
o autor, a interação entre Estado e sociedade em nível domés-
tico, assim como a interação com os demais Estados do siste-
ma, contribuiriam para moldar as estratégias e preferências 
que irão embasar as decisões em matéria de política externa 
(idem: 516).

A partir dessa perspectiva, quando analisado o caso bra-
sileiro, pode-se observar que, além da criação de novos canais 
de relacionamento surgidos com a ascensão do fenômeno 
paradiplomático na fronteira norte do país, o Itamaraty teve 
que adequar sua atuação na área devido ao novo momento 
político nascido com a consolidação da democracia no país. 

O aprofundamento do processo democrático aliado aos 
constrangimentos internacionais, tais como o avanço da glo-
balização e a multipolaridade de cenários, atores e interesses, 
foram responsáveis por essa mudança no comportamento da 
principal unidade decisória de política externa no país. 

Segundo Lima (2010: 08), “ainda que a transformação no 
nível de inserção internacional do país esteja sendo impul-
sionado por atores econômicos, públicos e privados, o papel 
do Estado continua sendo fundamental”. Nesse sentido, a po-
lítica exterior sofreu, durante os governos Lula, importante 
reconfiguração, tornando-se tanto um instrumento quanto 
um complemento no plano internacional da estratégia de de-
senvolvimento do país (idem). 
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Além disso, a própria ampliação da agenda internacional, 
induziu a que outros atores, para além do Itamaraty, também 
se internacionalizassem. Sobre essa questão Amorim (2006) 
argumentou que, a política externa não é algo feita somente 
pela instituição, ou entre a Presidência da República e a mes-
ma. Ela é algo mais complexo, no qual muitos outros atores 
podem participar, senão da formulação, mas certamente da 
execução da política externa. 

Bogéa Filho (2001) explica que a emergência dos estados 
localizados na Amazônia brasileira como atores que também 
implementam ações de política externa ocorreu em virtude 
de vários fatores, tais como: o posicionamento geográfico, 
suas grandes extensões territoriais, pequeno número de fron-
teiras vivas, pequena densidade populacional, entre outros. 
Ao contrário do que ocorreu no sul do país, onde os estados 
sempre estiveram inseridos na formação e no desenvolvi-
mento nacional, o que lhes favoreceu também na maior inte-
gração às políticas externas da nação e culminou na consoli-
dação do Mercosul, tornando ainda maior a participação dos 
estados sulistas nos negócios externos do país; a Amazônia 
brasileira sempre esteve aquém da política externa devido à 
aura de preservação e conservação da região que dificultava 
iniciativas políticas na área, deixando as relações ali estabele-
cidas ocorrerem de forma espontânea, com ausência do poder 
central e, portanto, sem muitos registros oficiais.

Logo após o retorno da democracia ao país, já é possível 
observar a aproximação entre, por exemplo, os governos do 
Brasil e Venezuela. Para Galvão (2011), as diferenças existen-
tes entre o Norte do Brasil (“Amazônia”) e Sul da Venezuela 
(“Orinoco”), não significaram o esfriamento das relações en-
tre os países, isso porque suas semelhanças falaram mais alto 
no que tange ao fenômeno paradiplomático. Paridades como 
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a intensa troca comercial entre cidades com grandes parques 
industriais (Manaus e Puerto Ordaz, respectivamente), con-
centração de importantes recursos energéticos, hídricos e de 
biodiversidade levaram a que o Itamaraty cogitasse ampliar o 
Mercosul para aquela região10, fenômeno que o mesmo autor 
denominou como uma estratégia de “virada ao norte” da polí-
tica externa brasileira (idem: 02). Ou seja, as próprias iniciati-
vas subnacionais surgidas logo após o retorno da democracia 
ao país, podem ser apontadas como variáveis importantes 
para a compreensão das consequentes estratégias diplomáti-
cas adotadas pela instituição nos anos que se seguiram. 

Segundo Gomes Filho (2011) essa valorização dos en-
tes subnacionais na área, foi paralela à emergência do Estado 
logístico no Brasil. A necessidade de fortalecimento da ação 
internacional do país acabou sendo refletida na sociedade na-
cional de responsabilidade empreendedora, auxiliando o Ita-
maraty nas tarefas que lhe cabiam. A diplomacia brasileira, 
apesar de relutante no início, acabou por aceitar a prática da 
paradiplomacia amazônica desde que realizada em harmonia 
com a política externa do país. 

O Estado logístico teve seu primeiro ensaio ainda du-
rante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O neolibe-
ralismo havia vencido como ideologia dominante na mente 
dos estadistas brasileiros e provocava a adoção das medidas 
sugeridas pelo Consenso de Washington, como por exemplo, 
10      Como exemplo mais recente pode-se apontar a entrada da Venezue-
la no bloco mercosulino, em 2012. A intensa troca comercial entre os dois 
países, além da própria atuação dos governos locais na maior integração 
com o país vizinho, foram alguns dos fatores que contribuíram para que 
após a crise política que atingiu o Paraguai, com a destituição do presi-
dente Fernando Lugo, a Venezuela fosse convidada, dentre outros países 
sul-americanos, a juntar-se ao bloco. Da mesma forma, a Bolívia, outro 
país amazônico, também planeja aceitar o convite para tornar-se um de 
seus membros permanentes, em 2013.  
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a maior abertura econômica sem precisar qual seria a melhor 
estratégia para a execução de tal objetivo. A era Cardoso “pro-
vocou a estagnação da economia brasileira e interrompeu um 
ciclo de sessenta anos de desenvolvimento caracterizado pe-
las melhores taxas de crescimento entre os países do mundo 
capitalista” (CERVO, 2003: 18). Enquanto a política exterior 
do período era marcada como um conceito fora de moda, que 
não atendia mais aos interesses concretos do Estado, gerando 
uma crise interna na unidade decisória máxima do país, “...o 
Itamaraty trocava amiúde de ministro e mantinha por vários 
anos quem não manifestasse vontade forte ou pensamento 
próprio” (idem: 18).

Esse novo paradigma tem como características a trans-
ferência de responsabilidades do Estado empresário à socie-
dade, ao mesmo tempo em que tenta promover os interesses 
da sociedade sem deixá-la entregue às leis do mercado e a po-
lítica externa passa a ser representante de diversas vontades 
nacionais de diferentes grupos, como os agricultores, os em-
presários, entre outros (idem).

Assim, o primeiro estado amazônico a ter governos lo-
cais atuando de forma internacional foi o Amapá, devido a 
sua preocupação pioneira com a questão da preservação e 
conservação ambiental que o levaram a adotar programas de 
cooperação logo após a realização da CNUMAD. 11 Porém, é 
somente em 1997, ao reconhecer a ascensão dos entes gover-
namentais subnacionais, que o Estado central cria uma unida-

11      As primeiras iniciativas de atuação internacional dos Estados ocor-
reram no estado do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, durante meados 
dos anos 1980, através da criação de assessorias específicas em suas ad-
ministrações para tratar de assuntos internacionais. Em seguida, o Ama-
pá durante o governo de João Alberto Capiberibe (1995-1998), busca 
sua inserção internacional por meio de parcerias externas estabelecidas 
de forma direta, ou melhor, sem a interferência do governo central (FI-
GUEIRA, 2011). 
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de administrativa junto ao Itamaraty para melhor controlar e 
fiscalizar essas ações denominada Assessoria de Relações Fe-
derativas (ARF). Segundo Gomes Filho & Vaz (2008: 159), 
a ARF “é um órgão que se destina a fazer a interface entre 
o Itamaraty (Chancelaria brasileira) e governos subnacionais 
(estaduais e municipais), com o objetivo de melhor captar os 
interesses e as ações desses governos federados para a formu-
lação e implementação da política externa brasileira”. Nesse 
sentido, os autores afirmam que a atuação internacional dos 
governos pode ser explicada, em parte, “como uma política 
deliberada de delegação de responsabilidades pelos governos 
centrais, tendo em vista a crescente complexidade dos assun-
tos que afetam regiões fronteiriças e das especificidades dos 
interesses locais” (GOMES FILHO & VAZ, 2008, p. 159). A 
Assessoria conta com diversos escritórios de representação 
em diversos estados da Federação, porém na região da Ama-
zônia brasileira conta apenas com o Escritório de Represen-
tação do Itamaraty na Região Norte do Brasil (Erenor) para 
dar apoio aos estados e assessorá-los em suas atividades de 
atuação internacional.

De forma a ampliar o diálogo com esses entes subnacio-
nais, o Ministério das Relações Exteriores criou ainda, em 
1997, a Assessoria de Assuntos Federativos, que posterior-
mente recebeu a denominação de Assessoria de Assuntos 
Federativos e Parlamentares (Afepa). Sua função principal 
é assessorar tanto o Congresso Nacional como os governos 
subnacionais em geral em assuntos de natureza internacional 
que possam estar vinculados aos seus próprios interesses. 

De modo a facilitar esse diálogo, o Itamaraty criou es-
critórios de representação alocados nas principais capitais do 
país, como Rio de Janeiro (Ererio) e Rio Grande do Sul (Ere-
sul). Os estados amazônicos contam com apenas um escritó-
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rio para toda a região, denominado Escritório de Represen-
tação do Ministério das Relações Exteriores na Região Norte 
(Erema). 

Esse escritório tem atuado, principalmente, junto à Su-
perintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) 12, na 
divulgação dos produtos do Polo Industrial de Manaus em 
países consumidores de produtos similares, porém que não 
conseguem satisfazer sua demanda. “O Erema realiza estudos 
que fornecem ao exportador e à Suframa informações impor-
tantes sobre comércio exterior e colabora na realização de 
eventos e treinamentos na área de exportação” (SUFRAMA, 
2012: s. p.). Atualmente o Escritório recebe o nome de Erenor 
(Escritório de Representação da Região Norte) e mantém a 
sua sede em Manaus. 

Pode-se atribuir essa ineficiência da diplomacia brasileira 
em acompanhar as rápidas transformações nas instâncias pa-
radiplomáticas amazônicas como uma das consequências im-
postas pelo processo de globalização, que impulsionam, em 
grande parte, os governos subnacionais a buscar no meio ex-
terior inputs que lhe permitam promover o desenvolvimento 
econômico e o bem-estar social de suas respectivas unidades 
territoriais. Para tanto, esses governos empregaram diferen-
tes instrumentos e estratégias de inserção no meio interna-
cional, indo desde a assinatura de acordos e negociações com 
governos centrais e não centrais até a ações de promoção da 
educação, cultura e turismo em suas comunidades com orga-
nizações e agências governamentais internacionais (GOMES 
FILHO, 2011).

Assim, a atuação internacional das unidades subnacionais 

12     O Erema encontra-se instalado atualmente no interior da Suframa. 
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amazônicas não só buscava no período a cooperação com pa-
íses vizinhos como também fortalecia as ligações com países 
fora do contexto sul-americano, como França e Japão. Várias 
foram as viagens realizadas por líderes governamentais da re-
gião a esses países, ações que por vezes, mostraram-se parale-
las ao do estado central, contudo essas ações nunca deixaram 
de estar dentro das diretrizes de atuação do Ministério das 
Relações Exteriores (GOMES FILHO, 2011).

Segundo Vigevani (2006), o pensamento dominante no 
Ministério das Relações Exteriores do Brasil com relação ao 
fenômeno da paradiplomacia é o de que ele deve servir como 
um meio de integrar as iniciativas e demandas dispersas de 
Estados e municípios ao processo que identifica os grandes 
temas de interesse nacional, que exigem, por sua vez, cons-
tante aprimoramento do diálogo entre o Ministério das Rela-
ções Exteriores, os diversos níveis da administração pública e 
a sociedade civil organizada.

Vigevani (2006) argumenta ainda que esse é um dos 
maiores desafios a serem enfrentados pela política externa 
brasileira: a conciliação do potencial interesse pelas relações 
externas dos governos estaduais e municipais com os interes-
ses do Estado nacional. Ainda nos anos 1990 e início dos anos 
2000 muitos foram os convênios e protocolos de intenções 
assinados por governos subnacionais.

A existência de fronteiras brasileiras com quase todos os 
países da América do Sul foi um dos fatores responsáveis por 
diversificar, nos últimos anos, o relacionamento até então 
inexistente no extremo norte do continente: Mato Grosso, 
Acre e Rondônia buscaram estreitar relações específicas com 
os departamentos bolivianos de Pando e Beni; por sua vez, 
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Acre, Amazonas e Roraima desenvolvem acordos privilegia-
dos com as províncias correspondentes do Peru, da Colômbia 
e da Venezuela (VIGEVANI, 2006, p. 134). Outras trocas po-
dem ser observadas no quadro abaixo, inclusive com a criação 
de cidades gêmeas:
Quadro 1 – Cidades Gêmeas nos estados da Amazônia Legal 
localizados em áreas fronteiriças *

* O Pará não apresentou processos integracionistas significativos desse tipo com nenhum 
dos países com os quais faz fronteira e, por isso, não aparece no quadro.   

Como pode ser observado no Quadro 1, o estado do Acre 
é o que possui mais cidades-gêmeas, ou seja, cidades que têm 
como características se complementarem e exercerem uma 
atuação central em sua região, em que não há uma sobreposi-
ção de uma cidade sobre a outra, pois não existe a repetição da 
oferta de determinados bens e serviços. Soma-se a isso, o fato 
de que o Acre é muito carente de recursos do Estado central e 
por isso, tem buscado se movimentar e dinamizar sua econo-
mia não dentro, mas fora do país. 

Outro motivo pelo qual os governos dos estados brasilei-
ros nas fronteiras têm procurado atuar internacionalmente 
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com seus vizinhos é decorrente da similitude dos problemas 
econômicos, sociais e ambientais resultantes da proximida-
de geográfica entre eles. Assim, por esses motivos os estados 
brasileiros amazônicos vêm desempenhando um papel parti-
cipativo internacionalmente, “procurando ativar o intercâm-
bio com seus vizinhos forâneos, no sentido de estabelecerem 
vínculos comerciais e a identificação de temas de interesse 
comum, com vistas ao desenvolvimento de programas de co-
operação fronteiriça” (GOMES FILHO & VAZ, 2008: 159). 

Dentre as iniciativas do período pode-se citar a atuação 
dos estados do Amapá, Roraima e Amazonas pela implemen-
tação do Arco Norte13. Sendo a “periferia da periferia amazô-
nica”, esses estados têm intercedido junto aos governos cen-
trais do Brasil, do Suriname, da República Cooperativista da 
Guiana e da Guiana Francesa para a implementação de uma 
rodovia perimetral que poderá interligar as capitais Boa Vis-
ta, Georgetown, Paramaribo, Caiena e Macapá. 

A abertura da rodovia mostrou-se como uma importante 
alternativa de novos mercados para os produtos agrícolas e 
manufaturados brasileiros, principalmente aqueles oriundos 
do Polo Industrial de Manaus, além de servir como porta de 
saída desses mesmos produtos para o Caricom (Mercado Co-
mum do Caribe) e para o mercado europeu através dos portos 
de Georgetown e Caiena, permitindo o acesso a um conjunto 
diversificado de produtos importados a preços competitivos 
(GOMES FILHO & VAZ, 2008: 161).
13      O Arco Norte corresponde à faixa de fronteira amazônica dos esta-
dos de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Pará e Mato Grosso 
com países vizinhos. Este extenso faixa apresenta limites com sete países 
da América do Sul (Guiana Francesa, Suriname, República da Guiana, Ve-
nezuela, Colômbia, Peru, e uma parte da Bolívia), enquanto o Arco Sul 
conta com apenas quatro.
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Dessa forma, pode-se afirmar que os governos subnacio-
nais na Amazônia se desenvolveram de forma reativa quanto 
à atuação internacional, criando aparatos institucionais espe-
cíficos nas suas administrações em virtude de sua reduzida ca-
pacidade estrutural para influenciar as políticas de integração 
regional do país. A atuação externa era um meio também por 
meio do qual esses governos poderiam promover o próprio 
desenvolvimento de seus territórios. Esse foi o caso da cria-
ção da Secretaria de Estado Extraordinária de Relações Ins-
titucionais, Comerciais e Culturais com Países Fronteiriços 
(Seri), no estado de Roraima e o Programa de Desenvolvi-
mento Sustentável do Amapá. O primeiro de modo geral foi 
criado “como um órgão voltado essencialmente para promo-
ver, em conjunto com a casa civil, articulações entre institui-
ções roraimenses de caráter público e privado e seus congê-
neres nos países fronteiriços” (GOMES FILHO, 2011: 152). A 
instituição tem como objetivo atuar no sentido de viabilizar 
um processo de cooperação para o intercâmbio e promoção 
de projetos bilaterais ou multilaterais nas áreas comerciais e 
culturais do estado.

O segundo tinha como objetivo promover o desenvolvi-
mento sustentável do estado do Amapá com base nos prin-
cípios estabelecidos norteadores da Agenda 21, aprovada na 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento (CNUMAD). Em um dos eixos da proposta 
priorizava-se, ainda, a inserção internacional do estado atra-
vés de uma política de internacionalização das atividades eco-
nômicas, sociais e ambientais no espaço amazônico. A ques-
tão econômica nesse ponto é bastante interessante uma vez 
que a Guiana Francesa, país com o qual o estado faz fronteira, 
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é um departamento ultramarino da França, tendo sua eco-
nomia atrelada à União Europeia e cuja moeda é o Euro, o 
que era interessante não somente para o comércio local como 
também para o restante do país. Cada um dos estados ama-
zônicos, portanto, tem uma forma de inserção internacional 
e interesses específicos. Amapá e Roraima têm interesses nas 
relações com vizinhos e outros países; o mesmo equivale para 
todos os demais. O Pará tem desenvolvido intercâmbios com 
muitos países, inclusive os da Ásia e do Oriente Médio (VI-
GEVANI, 2006).

O quadro abaixo mostra resumidamente as instituições 
criadas com o objetivo de fomentar a inserção internacional 
dos estados fronteiriços amazônicos através da ampliação das 
relações bilaterais e multilaterais no plano internacional. 

  
Quadro 2 – Aparatos administrativos criados nos estados fron-
teiriços amazônicos entre os anos de 1997 e 2012 por governo e 
órgão
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos mediante 
consulta aos sites institucionais dos governos estaduais amazôni-
cos e se referem aos anos de 1997 a 2012. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, com a Paz de Westfália é inaugurada a era 
moderna das Relações Internacionais, na qual a atuação dos 
Estados era impulsionada pela defesa de suas soberanias na-
cionais baseadas no princípio da igualdade e equilíbrio de po-
der. Os Estados eram autoridades soberanas do sistema inter-
nacional, porém com o fim da II Guerra Mundial e a chegada 
da Guerra Fria, ocorreram mudanças substanciais na orga-
nização do sistema-mundo, em função, principalmente, dos 
fenômenos da interdependência e transnacionalização das re-
lações sociais, econômicas, culturais e políticas para além das 
fronteiras nacionais.
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Outros atores passaram a ter atuação importante nos 
rumos da política internacional. As iniciativas subnacionais 
surgiram como respostas a esses novos contextos, nacionais 
e internacionais, favoráveis ao desenvolvimento de ações que 
possam resultar na melhora da qualidade de vida dos cida-
dãos, na abertura de novas possibilidades e oportunidades de 
crescimento econômico, assim como na realização de acordos 
em diferentes campos, como infraestrutura e comércio, que 
tornem possíveis a incorporação desses territórios às novas 
dinâmicas socioeconômicas observadas com a ampliação do 
processo de globalização.

No Brasil, os governos subnacionais tiveram mais im-
pacto na vida política do país a partir do fim da Guerra Fria 
e retorno à democracia em 1990. Mudanças importantes se 
processaram nesse momento, tais como um processo de re-
forma institucional que alcançou não somente o campo eco-
nômico como também as próprias instituições de governo e 
políticas públicas. Os governos subnacionais terão mais atu-
ação, uma vez que muitas das responsabilidades que antes 
eram somente do Estado são transferidas para a sociedade, 
abrindo espaço para novas formas de se fazer política. Vige-
vani (2006) argumenta, nesse sentido, que mesmo os estados 
e municípios brasileiros não sendo sujeitos do direito inter-
nacional público, eles têm tido maior atuação, com cada vez 
mais intensidade, na cooperação internacional, por meio da 
conformação de acordos de natureza econômica e cultural, 
com diferentes graus de formalidade. 

Para a melhor compreensão dos desdobramentos des-
sas transformações internacionais no cenário doméstico foi 
abordado o caso amazônico, em paralelo ao rearranjo das di-
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nâmicas burocráticas em que teve palco a ascensão de uni-
dades subnacionais nessa região, por meio de ações que vi-
savam, em especial, o desenvolvimento da Amazônia, para 
dentro e fora do país, além da melhora do incremento das 
relações com os países vizinhos ao Brasil por meio de acordos 
de cooperação e da adoção de políticas conjuntas.

Por fim, cabe acrescentar que esse fenômeno não é algo 
isolado, perdido no tempo, ele é antes, resultado de transfor-
mações na ocupação histórica da região de meados dos sécu-
los XVII e XVIII, momentos nos quais a cooperação com o 
meio internacional era essencial ao próprio desenvolvimento 
da Amazônia e não uma alternativa como se vê hoje. 
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Capítulo 4

O DESENVOLVIMENTO DA ECOECONOMIA 

ALIADA AO MARKETING AMBIENTAL
14

Ana Beatriz Matos Rodrigues
Nathalia Melo Giuliatti

Fabrini Quadros Borges
Antonio Pereira Junior

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa teve como objetivo estudar, compreender e 
analisar quali-quantitativamente, a transformação socioam-
biental e econômica do município de Paragominas – PA, e de 
que forma o desenvolvimento da ecoeconomia e do marketing 

ambiental influenciaram nessa transformação, com base no 
projeto “Paragominas: Município Verde”.

As melhores ações ambientais alcançam êxito quando o 
Poder Público e a comunidade local objetivam, juntos, alcan-
çar o equilíbrio ambiental. Isso favorece a qualidade de vida 
da comunidade e melhora a percepção ambiental dos indiví-
duos quanto à manutenção equilibrada do meio ambiente, da 

14     Artigo publicado na Revista gestão e sustentabilidade ambiental, v. 
7, n. 4, p. 452-475, 2018.
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produção e da comercialização de produtos e serviços que não 
prejudiquem esse meio.

Quando se trata de desenvolvimento econômico aliado 
à preocupação com o meio ambiente e, consequentemente, 
à questão social, Barbosa (2008) escreveu que o desenvolvi-
mento é considerado sustentável. A definição desses termos 
foi apresentada no relatório Nosso Futuro Comum (em in-
glês, Our Common Future), da Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD, em 1987. O rela-
tório conceitua o desenvolvimento sustentável como aquele 
que atende às necessidades do presente de modo que as gera-
ções futuras não sejam prejudicadas quanto ao atendimento 
de suas próprias necessidades.

Em relação ao desenvolvimento sustentável, Mella e Ga-
zzola (2015), afirmam que isso pode ser alcançado tanto pelo 
homem – cidadão – quanto pelas empresas, que, incluídas 
em um meio de conexões sociais e políticas, são consideradas 
agentes responsáveis pela produção de valores ambientais e 
sociais, de forma a evitar ações danosas ao meio ambiente. 
Nesse contexto, Cialdella (2015), complementou tal raciocí-
nio e escreveu que estas, quando se preocupam com questões 
socioambientais, buscam o crescimento comercial com res-
peito ao ambiente e à sociedade.

Para Figueiredo, Abreu e Casa (2009), as questões am-
bientais passaram a fazer parte do dia a dia das empresas há 
alguns anos, e têm se tornado cada vez mais evidentes, em 
virtude das demandas globais de governos e sociedades por 
uma economia baseada na conservação ambiental.

Quanto à ecoeconomia, Raluca (2010), afirma que os go-
vernos dispõem de diversos instrumentos, sendo eles legisla-
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tivos, técnicos e/ou financeiros. A economia é um dos instru-
mentos e é sinônimo de economia ecológica, incorporando 
o reconhecimento de um subsistema resultante da interação 
entre duas realidades: a econômica e a ecológica. Esse pen-
samento é acompanhado por Farias (2009), pois, esse autor 
relatou que meio ambiente e economia estão diretamente as-
sociados, devido aos impactos, positivos e negativos, que o 
primeiro provoca no segundo e vice-versa.

Nesse contexto, Alves e Knorek (2012), e Porto e Cor-
reia (2014), buscam a integração entre as realidades citadas 
como forma de estabelecer o arcabouço para a formulação de 
políticas econômicas. Dessa forma, os recursos naturais se-
riam tratados como finitos e quando um recurso começasse 
a dar sinais de queda na oferta, investimentos alternativos 
equilibrariam o consumo e a oferta por tal bem. Com isso, 
ocorreria a reestruturação econômica alinhada aos princípios 
ecológicos.

Em consonância a isso, a Constituição Federal, art. 170 
(BRASIL, 1988), destaca a defesa do meio ambiente como um 
dos princípios da ordem econômica. Contudo, não é exigido 
que as atividades econômicas não causem impactos negativos 
ao ambiente, mas que elas respeitem os padrões estabelecidos 
em lei. A Carta Magna postula que o meio ambiente é um 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, devendo ser utilizado e preservado por todos.

Sobre isso Dias (2011), complementou esse raciocínio, 
e escreveu que a busca por utilizar medidas ecologicamen-
te corretas no desenvolvimento econômico está associada à 
responsabilidade ambiental, cada vez mais requerida por in-
divíduos ambientalmente conscientes, que manifestam sua 
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preocupação ambiental e buscam produtos ecologicamente 
corretos. Com base nisso, o marketing ambiental tem como 
foco atingir as parcelas principais do sistema econômico, as 
quais são grupos que se relacionam direta ou indiretamente 
com a empresa e podem ser decisivos quanto à permanência 
desta no mercado. As empresas devem ainda se responsabili-
zar ambientalmente pelos seus produtos e serviços prestados.

Além disso, Siqueira (2008) relatou que a preocupação 
com as diversas parcelas do sistema econômico deve-se tam-
bém ao fato de que a formulação e a implementação de polí-
ticas ambientais dependem de agentes sociais como o Estado, 
a academia científica, os setores econômicos, os meios de co-
municação e a sociedade civil. Nesse contexto, Crivello (2010) 
escreveu que os estímulos do marketing são representados pe-
las características do próprio produto ou marca e pelos apelos 
de propaganda, que afetam comportamento do consumidor 
de maneira significativa. Nesse sentido, as cidades reinven-
tam suas políticas de forma a promover um marketing urbano 
que atraia recursos necessários à manutenção do desenvolvi-
mento municipal.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Paragominas – Contexto Histórico

No período compreendido entre 1980 e 1990, Parago-
minas teve a economia fortemente aquecida pelo desenvol-
vimento do extrativismo de produtos florestais madeireiros, 
e chegou a concentrar em seu território centenas de empre-
sas do setor madeireiro. Sobre isso, Oliveira, Gomes e Cabral 
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(2012), escreveram que, aos poucos, essa indústria cresceu, 
se desenvolveu e se tornou um dos setores mais importantes 
na economia municipal e estadual, e com isso ocupou o ter-
ceiro lugar na pauta dos produtos exportados, de forma que 
o município integrou à lista dos 36 principais desmatadores 
da Amazônia em 2007, divulgada pelo Ministério do Meio 
Ambiente – MMA na portaria n.28:2007.

A partir da lei estadual nº 3.235:1965, Pará (1965), foi 
criado o município de Paragominas, no sudeste do Pará. Pin-
to et al. (2009) identificam que nesse período a região Ama-
zônica ainda estava no início de sua expansão. Nesse contex-
to, os autores indicam que o município foi o maior produtor 
de bovinos do estado do Pará de 1983 a 1992, de madeira em 
tora de floresta nativa nas décadas de 1980 e 1990, e conside-
rado o maior polo de produção de madeira do Brasil. O de-
senvolvimento dessa atividade provocou intensa migração de 
pessoas que buscavam melhor qualidade de vida. No entanto, 
a cidade não era bem estruturada e não contava com muitas 
escolas, ruas pavimentadas, investimento na saúde e a energia 
era gerada por motor a combustível.

Paragominas e a degradação ambiental

Desde a década de 1960, de acordo com Costa e Fleury 
(2015), o município de Paragominas foi marcado pela dema-
siada exploração que resultou em uma intensa degradação 
ambiental. De acordo com Aviz e Albagli (2011), nos anos 
2000, as discussões sobre a questão ambiental e o desmata-
mento da Amazônia começaram a afetar diretamente os pro-
dutores rurais da região. Em 2008, o Governo Federal lança 
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uma lista com os municípios que mais desmatam no país e Pa-
ragominas figura na lista por ter 45% de sua área desmatada. 
Fazer parte da lista significava a exigência de recadastramento 
dos imóveis rurais, sob pena de suspensão do Certificado de 
Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR), restrições ao crédito ru-
ral e prioridade nas ações de controle, como a Operação Arco 
de Fogo, que chegou na cidade em abril de 2008.

Paragominas e o combate ao Desmatamento

De acordo com Bergamin (2015), esse combate iniciou 
entre abril a junho de 2008, quando foi deflagrada a operação 
“Arco de Fogo” no município, com intuito de controlar ativi-
dades ilegais de extração madeireira e carvoaria. Em novem-
bro do mesmo ano, outra ação, denominada “operação Rastro 
Negro”, foi responsável pelo fechamento de carvoarias e pela 
destruição de mais de 800 fornos de carvão.

De acordo com Carneiro e Assis (2015), a prefeitura co-
meçou a mudar a partir de 2008, quando o município assumiu 
um compromisso de transformar o quadro de desmatamento 
que havia lhe dado visibilidade no Brasil. Nesse sentido, a ges-
tão municipal de Paragominas passou a incentivar o agrone-
gócio e implantou medidas e projetos de cunho sustentável, 
como o conceito de “Município Verde”, o que lhe permitiu 
ser o primeiro a sair da lista crítica de desmatamento no ano 
de 2010.

Louzada, Braga e Kuwar (2016), o Sindicato Rural dos 
Produtores Rurais de Paragominas (2014) e Rodrigues, Silva 
e Conceição (2018) complementam que, associados ao pro-
grama “Municípios Verdes”, foram firmados diversos pactos 
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pelo município e adotadas diversas medidas para combate ao 
desmatamento e para que a gestão ambiental se fortalecesse. 
O Projeto de Monitoramento do Desflorestamento da Ama-
zônia Legal – PRODES auxilia o monitoramento do desmata-
mento e os dados são de livre acesso, disponibilizados no site 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE.

Paragominas e o projeto Municípios Verdes

Nesse contexto, Guimarães et al. (2011) afirmou que o 
projeto “Paragominas: Município Verde” – PMV foi implan-
tado em 2008, com a meta de reduzir o desmatamento em 
até 40 km² por ano, incentivar a responsabilidade ambiental 
e a produção sustentável, além de cadastrar, pelo menos, 80% 
das propriedades rurais do município. O projeto começou a 
ser executado no mesmo ano, contudo, os reflexos ainda não 
podiam ser percebidos devido ao pouco tempo de atividade 
do mesmo.

De acordo com Aviz e Albagli (2011), o prefeito do mu-
nicípio, na época, convocou então um seminário na cidade, 
com a participação de quinhentas e cinquenta pessoas e al-
gumas entidades (Ex.: Organizações Não Governamentais 
- ONGs) para discutir a questão e, ao final do evento, todas 
elas assinaram o “Pacto para o Desmatamento Zero no mu-
nicípio”. Contudo, a necessidade do governo federal e esta-
dual em estabelecer ações construtivas, em vez de somente 
ações repressivas, conduziu à deflagração da operação “Arco 
Verde”, que possuía caráter preventivo. Nessa operação, Car-
neiro e Assis (2015) afirmam que os produtores rurais e o 
município passariam a obter benefícios, derivados do sucesso 
da campanha pela regularização ambiental das propriedades 
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rurais e do fato de terem sido pioneiros na saída da lista “suja” 
do desmatamento.

O planejamento e a execução de projetos com base na 
conservação do meio ambiente e no desenvolvimento susten-
tável podem caracterizar municípios como Municípios Ver-
des. Para Costa e Fleury (2015), esses municípios são espaços 
economicamente desvalorizados que se revalorizam após a 
incorporação de instrumentos de gestão considerados “am-
bientalmente corretos”. O PMV, que estabelece a meta dos 
municípios verdes, é uma política de ordenamento do uso do 
solo em razão de agilizar, por meio de normas, a condição 
de uso da propriedade rural e definir seu zoneamento. Nele, 
existe a ação conjunta de regularização para a legalidade da 
terra, para o controle ambiental e em especial, para o domínio 
do desmatamento, além de ser uma forma de ordenação para 
a economia setorial (agropecuária e silvicultura).

Paragominas e as Práticas Ambientais Sustentáveis
Sobre o início do movimento de articulação e negocia-

ção entre o poder público local e segmentos empresariais 
para buscar novas alternativas de desenvolvimento, Oliveira, 
Gomes e Cabral (2010) afirmam que o Projeto “Paragomi-
nas Município Verde” foi desenvolvido com objetivo de criar 
uma alternativa sustentável de desenvolvimento  e fortale-
cer o marketing ambiental do município, o que, segundo Dias 
(2011), é essencial para atingir os stakeholders do sistema eco-
nômico.

Dentre essas alternativas, foram ofertados diversos bene-
fícios, que de acordo com Guimarães et al. (2013), variavam 
entre:

a) A segurança jurídica.
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b) A valorização no mercado.

c) A atração de investidores.

d) Mais crédito, fomento e assistência técnica.

Eles descrevem que o primeiro benefício garantiu a se-
gurança ao produtor, que não será surpreendido com sanções 
(Ex.: multas e embargos por descumprimento às leis ambien-
tais). Em relação ao segundo, há a valorização da produção 
municipal por consumidores e países importadores que pre-
ferem produtos com procedência socioambiental correta. 
Quanto ao terceiro benefício, houve indicação de maior se-
gurança para investimentos e, por fim, o quarto benefício foi 
a prioridade dada pelo governo federal de acesso ao crédito, 
fomento e assistência técnica a municípios que se preocupam 
com a questão ambiental.

Assim como o projeto Município Verde implantado em 
Paragominas proporcionou externalidades positivas quanto 
ao meio ambiente, ele também o fez para os setores econô-
micos e sociais. Bergamin (2015) destaca que as atividades 
econômicas no município se fortaleceram e se diversificaram, 
de forma a abranger setores como a fabricação de chapas de 
Medium Density Fiberboard - MDF, a partir de 2010, e investir 
mais na mineração, já desenvolvida desde 2004. Isso suscita 
uma dúvida: de que forma o projeto “Paragominas: Muni-
cípio verde” contribuiu para a transformação econômica do 
município?

METODOLOGIA

O método aplicado pela pesquisa foi o indutivo, que como 



126
| REFLEXÕES ACERDA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA NO SÉCULO XXI

sintetiza Gil (2008), é um processo mental por meio do qual 
infere-se uma verdade geral ou universal. Nesse caso a redu-
ção do desflorestamento em Paragominas, não está contida 
nos fatos examinados. Para isso parte-se de fatos particulares, 
como a saída do referido município da lista do MMA, ou su-
ficientemente aceitos e constatados, como a redução do des-
matamento e a efetivação do projeto Município Verde. Por-
tanto, o objetivo da inferência indutiva é levar a conclusões 
cujo conteúdo são muito mais amplos do que as premissas nas 
quais foram baseadas.

Utilizando a classificação de Fontelles (2009), a pesquisa 
desenvolvida pode ser classificada como fundamental quanto 
à finalidade. Quanto a natureza, ela é observativa, com abor-
dagem quantitativa e qualitativa, com objetivo exploratório 
e procedimento técnico documental e quanto ao desenvolvi-
mento do tempo, ela pode ser considerada como transversal.  

A técnica aplicada para a obtenção de dados foi o levan-
tamento de dados documentais em sites de livre acesso (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e Receita 
Federal). Os descritores utilizados foram: (1) a transformação 
do município de Paragominas-PA, e a inter-relação entre a 
economia e o desenvolvimento sustentável; (2) marketing 
ambiental aplicado pelo município após a obtenção do títu-
lo de município verde; (3) número de empresas cadastradas 
de 2006 a 2015; e (4) a arrecadação anual do município no 
período de 2006 a 2016. Os dados obtidos quanto ao número 
de empresas cadastradas foram organizados para análise em 
quatro triênios, sendo o último de caráter parcial (somente 
dados de 2015). Os gráficos foram plotados com auxílio do 
software Excel 2010.
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A área de estudo é o município de Paragominas (Figu-
ra 1) localizado às margens da BR 010 (Belém-Brasília), que, 
de acordo com Andrade (2011), integra a mesorregião su-
deste do estado do Pará, e possui área de 19.330 quilômetros 
quadrados. Possui população estimada pelo IBGE (2018) em 
111.764 habitantes.

Figura 1 – Cartografia da localização geográfica do município de 
Paragominas - PA.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de base cartográfica do 
IBGE (2017)

De acordo com Pinto et al. (2009), no ano de 2008, Pa-
ragominas apresentava apenas 55% da sua área coberta por 
florestas em diversos estágios de conservação (floresta den-
sa submontana, floresta densa de terra baixa e floresta densa 
aluvial). Subsequentemente a isso, 45% (874 mil ha) de área 
vegetal haviam sido desmatados ou estavam em agravado 
processo de devastação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto às Transformações Socioambientais 

Sociais

Quanto às transformações e aos fatores sociais, a análise 
dos dados indicou que houve a inserção de projetos como, 
por exemplo, “Árvore em Todo Canto – Essa ideia eu plan-
to”, “Pecuária Verde”, “Projeto de Formação de Professores 
em Meio Ambiente” e o Cadastro Ambiental Rural – CAR, 
que fomentaram o engajamento da população em ações so-
cioambientais desenvolvidos em Paragominas, colaborando 
para a aplicação do conceito município verde. As atividades 
que já estavam em desenvolvimento antes da implementação 
do PMV assim permaneceram e foram associadas aos novos 
projetos (Quadro 1).
Quadro 1 – Ações socioambientais desenvolvidas em Paragominas 

a partir de 2010.
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Fonte: Elaborado pelos autores com base em Paragominas (2011), 
Rodrigues, Silva e Conceição (2018), SRPRP (2014) e Centro de 
Educação e Documentação para Ação Comunitária – CEDAC 
(2015).

Esses quatro projetos foram desenvolvidos após a obten-
ção do título de Município Verde por Paragominas e, deles, 
somente o Código Ambiental Municipal e o guia elaborado 
pelo IMAZON permanecem em vigor, este último com atu-
alização em 2013. Apesar disso, as boas práticas adotadas nos 
projetos “Árvore em Todo Canto – Essa ideia eu planto” e 
“Pecuária Verde” ainda podem ser percebidas hoje, no que 
tange à arborização do município, com relação ao primeiro, e 
à melhoria das condições da atividade pecuária, com relação 
ao segundo projeto, tendo em vista que pelo menos os objeti-
vos I e III foram atingidos e ainda são desenvolvidas ativida-
des no sentido de dar continuidade aos bons resultados, como 
o licenciamento ambiental para exercício da pecuária.

No ano de 2011, houve também a expansão do projeto 
para o âmbito estadual, com o lançamento do “Programa Es-
tadual Municípios Verdes – PMV”, o que se deve ao sucesso 
do projeto desenvolvido em Paragominas. Um dos primei-
ros resultados da implementação do projeto foi a conquista 
da autonomia na gestão ambiental, quando o governo do es-
tado concedeu ao município autonomia para emitir licenças 
ambientais. Essa concessão fez-se importante por agilizar a 
liberação das licenças e permitir o cumprimento das ações do 
Pacto pelo Desmatamento Zero, firmado pelo município.
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A análise dos dados indicou que o projeto foi, e ainda é, 
importante no sentido de contribuir para a formação de in-
divíduos ambientalmente sensíveis. De acordo com estudo 
efetuado em Paragominas (2006), pelo Centro de Educação e 
Documentação para Ação Comunitária – CEDAC, o referido 
projeto de educação ambiental ainda está sendo desenvolvido 
no município de Paragominas, numa parceria entre a Secre-
taria Municipal de Educação (SEMEC), a Hydro Paragominas 
(empresa privada) e a Comunidade Educativa CEDAC.

Em um estudo de revisão bibliográfica efetuado por Si-
queira (2008), o autor concluiu que a participação popular, 
quanto à aceitação e atuação nos projetos sociais, cria um 
ambiente favorável para que hábitos prejudiciais ao ambiente 
sejam repensados e substituídos por comportamentos mais 
benéficos. O esforço coletivo resultou na melhoria de indica-
dores sociais como melhorias na educação e na saúde.

Outro estudo, efetuado em Paragominas – PA por Ber-
gamin (2015), concluiu que outros projetos sociais foram 
beneficiados com a implementação do projeto “Paragominas: 
Município Verde” como, por exemplo, o Programa de Erra-
dicação do Trabalho Infantil – Peti Paragominas, criado des-
de 1999. Esse projeto é responsável pela inclusão de crianças 
e adolescentes em atividades culturais e esportivas e recebeu 
melhorias na sua estrutura física e operacional.

A complementação de renda oferecida pelo governo mu-
nicipal a famílias de baixa renda associada a maior oferta de 
cursos, a que parte dessas famílias tiveram acesso, foram fato-
res que contribuíram para a erradicação do trabalho infantil. 
Além disso, foi implantado o sistema de tratamento de água 
na Estação de Tratamento de Água – ETA em 2012, o que 
permitiu aos munícipes o acesso à água tratada.
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Ambientais

Quanto à degradação ambiental, a análise dos dados indi-
cou que a degradação ambiental foi reduzida nos quatro últi-
mos triênios, no período de 2006 a 2016 (Figura 4).
Figura 4 – Taxa de desflorestamento no município de Para-

gominas-PA (2006-2016).

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Projeto de 
Monitoramento do Desflorestamento da Amazônia Legal – PRO-
DES (2017)

A redução mais evidente ocorreu entre o segundo e o 
terceiro triênio. Estudo efetuado em Paragominas-PA por 
Bergamin (2015) conclui que tal período se refere à saída do 
município da lista de desmatamento e à intitulação de “Mu-
nicípio Verde”. Essa mudança no cenário ambiental atraiu o 
Fundo Vale e ONGs como o Instituto do Homem e Meio Am-
biente da Amazônia – IMAZON e a The Nature Conservancy – 

TNC, que desenvolveram pesquisas acerca do mapeamento 
da cobertura vegetal de Paragominas, de forma a auxiliar a 
ação da prefeitura no combate ao desmatamento. Com isso, a 
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regularização fundiária passou a contar com mais dados para 
suporte, possibilitando maior ordenamento econômico e ter-
ritorial das atividades agropecuárias.

Pesquisa realizada via satélite pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais – INPE (2010) quanto ao desflorestamen-
to no estado do Pará, a partir do Projeto de Monitoramento 
do Desflorestamento da Amazônia Legal – PRODES, indicou 
uma redução em cerca de 60% do desmatamento no ano de 
2009, além de 5,28% da área total ter sido identificada como 
em regeneração.

Em relação à mudança na política do meio ambiente, os 
dados indicaram que a área castigada pela degradação am-
biental provocou desvalorização econômica das atividades 
predominantes (pecuária e monocultura agrícola). Pesquisa 
realizada no estado do Pará por Costa e Fleury (2015), indi-
cou que a degradação ambiental ocasionou a desvalorização 
econômica, mas agora as mesmas atividades econômicas do 
passado (acrescidas da silvicultura) são recolocados no mer-
cado como práticas de “desenvolvimento sustentável”, valori-
zadas pela associação da forma de produção com os métodos 
ditos “ambientalmente corretos”.

Quanto às ações ambientais empregadas para que as me-
tas do projeto “Paragominas: Município Verde” fossem atin-
gidas, os dados indicam que houve a implantação de dois pro-
jetos ambientais (Quadro 2).
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Quadro 2 – Ações ambientais desenvolvidas em Paragominas em 
2009.

Ano Ações ambientais Características

2009 Cadastro Ambiental 
Rural - CAR

Essa ferramenta tem como 
objetivo auxiliar no proces-
so de regularização ambien-
tal de propriedade e posses 
rurais, por meio do cadastro 
e descrição dessas unidades.

2009 Pacto pelo Desmata-
mento Zero

Os objetivos do Pacto pelo 
Desmatamento Zero foram 
apoiar a redução do desma-
tamento e degradação flo-
restal, promover uma nova 
economia rural com base na 
floresta e no uso intensivo 
da agropecuária e melhorar 
a governança e promover o 
empoderamento local. Em 
2009, o desmatamento foi 
reduzido para 25 km².

Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa de 
Bergamin (2015)

Essas duas principais ações foram realizadas em 2009 e 
ambos os projetos permanecem ativos até hoje (2018). Quan-
to ao cadastramento de propriedades rurais que ainda não 
possuem registro no CAR, os dados obtidos indicaram a con-
tinuidade do programa.  Quanto ao Pacto pelo Desmatamen-
to Zero, no relatório redigido em Dom Eliseu-PA por Lou-
zada, Braga e Kuwar (2016), a partir da reunião realizada em 
Paragominas-PA, os autores concluem que o referido pacto 
foi reafirmado em junho de 2016, o que confirma o compro-
misso do município com a redução do desflorestamento.
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Os dados obtidos para a conquista da gestão ambiental 
indicaram que ela foi alcançada. No estudo efetuado em Para-
gominas-PA por Bergamin (2015), essa autora concluiu que o 
desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão Ambiental 
Municipal – SIGAM, em 2013, foi responsável pela infor-
matização de documentos necessários à realização de licen-
ciamentos e demais processos ambientais. O SIGAM fez-se 
importante também por disponibilizar informações de mais 
fácil acesso tanto às partes interessadas quanto à população 
como um todo, o que aumenta o nível de transparência na 
gestão ambiental. A transformação ambiental do município 
possibilitou ainda o desenvolvimento de um programa, por 
meio do Novo Código Florestal, que compensa produtores 
por medidas de conservação ambiental.

Em relação às metas a serem alcançadas pelo projeto 
(2008), os dados indicaram que, um ano após a implantação 
(2009), elas foram alcançadas e que três anos depois foram 
ultrapassadas (Tabela 1).

Tabela 1 – Metas do projeto Paragominas: Município Verde.

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados oficiais do 
INPE/PRODES (2009, 2010, 2011 e 2012). 

Houve indicação também de que a meta proposta para o 
cadastramento de propriedades rurais no CAR foi atingida em 
2010, com 84% de cadastros. Pesquisa realizada em Paragomi-
nas-PA pelo Programa Cidades Sustentáveis (2016) indicou 
que estão registradas 98% das propriedades rurais de Parago-
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minas, 6% a mais que em 2012, quando havia 92% cadastros, 
e superada ainda mais em 2012, com 92% de cadastros, o que 
equivale a 12% a mais do que o estabelecido em meta.

por Guimarães et al. (2013) concluiu que tais resultados 
foram possíveis devido às ações ambientais desenvolvidas no 
município em prol da regularização das atividades realizadas 
na área rural, bem como ao monitoramento do desfloresta-
mento e à políticas de incentivo ao cumprimento da legis-
lação ambiental, como aquela que compensa produtores por 
medidas de conservação ambiental, conforme disposto no 
Novo Código Florestal.

Quanto à taxa anual de desflorestamento, a análise dos 
dados indicou que no primeiro momento ela evoluiu (2009) 
e no segundo momento ela involuiu (2012). Bergamin (2015) 
indicou que a taxa anual de desflorestamento em 2008 foi de 
63 km² e que, no ano seguinte, em 2009, essa taxa superou a 
meta de redução, com registro de somente 25 km². Bergamin 
(2015) e Pinto et al. (2009), este em pesquisa realizada em Be-
lém – PA, indicaram que a taxa deveria ser reduzida, a partir 
de 2009, para menos de 40 km² anuais.

Todavia, dados oficiais do INPE/PRODES (2009), cons-
taram que as taxas de desflorestamento em Paragominas nes-
se ano aumentaram com o registro de 121,3 Km² e, a partir 
de 2010, essas taxas começaram a diminuir. Em 2012, no en-
tanto, os dados corroboraram, pois, de acordo com esses dois 
autores, foi registrado apenas 17,7 km² de desmatamento, o 
que equivale a 22,3 km² a menos do que o estabelecido como 
metas de ação do projeto.

A obtenção do título de Município Verde resultou ain-
da na criação de cooperativas com ações sustentáveis. Foram 
criadas a Cooperativa de Reciclagem de Resíduos Orgânicos 
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do Residencial Morada dos Ventos – COOMPAG (2016) e 
a Cooperativa Brasileira de Energia Renovável – COOBER 
(2017), que atuam em Paragominas. 

Todas essas práticas de cunho sustentável fortaleceram 
a economia de Paragominas, o que proporcionou a implan-
tação de novos empreendimentos (crescimento de 15.6% na 
regularização de empresas), segundo dados do IBGE (2017). 
Além disso, foram fundamentais para o desenvolvimento 
econômico de Paragominas, que quadruplicou a arrecada-
ção municipal anual em 2015/2016 em relação ao triênio 
2006/2008, quando o PMV ainda não estava implementado, 
conforme dados da Receita Federal – IDG (2017).

Quanto aos benefícios urbanos em relação à paisagem cê-
nica, estudo efetuado em Paragominas-PA, por Aviz e Albagli 
(2012), concluiu que a área urbana passou por uma verda-
deira “revolução verde”, pois surgiram canteiros de flores e 
gramados em calçadas, parques públicos foram recuperados, e 
a limpeza urbana passou a ser diária e meticulosa. Ruas arbo-
rizadas, bem sinalizadas e pavimentadas ajudam a completar 
o paisagismo e urbanismo no município.

Dessa forma, todas essas ações são importantes para a 
obtenção e manutenção do título de município verde, além 
de colaborarem para a educação ambiental, a qual é essencial 
para a sensibilização dos munícipes, e contribuir para a redu-
ção do desmatamento e regularização das propriedades.
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ECONÔMICAS

Regularização de empresas

Os dados obtidos indicaram que a transformação econô-
mica de Paragominas teve início com o crescimento da regu-
larização de empresas no município (Figura 2).

Figura 2 – Evolução quanto à regularização 
de empresas. Paragominas – PA. 
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nas pesquisas do IBGE 
(2017).

A análise foi efetuada com base nos dados anuais (2006 
a 2015) contidos no Cadastro Central de Empresas (IBGE, 
2017) no período anterior (2006 a 2007) à implementação do 
projeto Municípios Verdes. Ela mostrou também que a mé-
dia anual era de 1.256 cadastros, e depois, de 1.500 (+ 19.43% 
a.a.). No primeiro triênio a média de empresas cadastradas 
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era de 1.201, no segundo triênio esse número cresceu para 
1.389 (+ 15.6%) e, no terceiro triênio, a média foi equivalente 
a 1.533 unidades (+ 10.3%). O ano de 2015, início do quarto 
triênio, apresentou queda no número de cadastros (- 7,76%), 
o que pode ter sido acarretado pela crise econômica nacional 
e vale ressaltar que o final desse triênio será em 2017.

 Quanto ao número de empresas cadastradas, Bergamin 
(2015) indicou que as atividades econômicas no município 
se fortaleceram e se diversificaram a partir da implementa-
ção do projeto Municípios Verdes, em 2008. Outra pesquisa, 
também realizada nesse mesmo município, pelo IBGE (2017), 
indicou que o ápice de 1.599 empresas cadastradas foi regis-
trado no ano de 2013.

A explicação para tal crescimento é efetuada a partir do 
desenvolvimento das novas práticas adotadas pelo poder pú-
blico municipal após a implantação do projeto “Paragominas: 
Município Verde” e as mudanças nas licitações públicas ocor-
ridas no município de Paragominas-PA, no que diz respeito 
às instalações e operações de empresas.

Arrecadação fiscal municipal

Quanto à arrecadação fiscal nesse município, a análise 
dos dados que o desenvolvimento econômico refletiu na ar-
recadação fiscal do município que sofreu acréscimos maiores 
desde a aquisição do título de município verde (Figura 3).
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Figura 3 - Arrecadação fiscal trienal no município de Paragomi-
nas-PA (2006-2016).

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da Receita Federal – 

IDG (2017)

A análise dos dados indicou que a atração de novos em-
preendimentos ocorreu a partir da implantação do projeto 
“Paragominas: Município Verde”, em 2010, pois, nessa época, 
a renda municipal correspondia a R$ 33.594.326,50. O dossiê 
elaborado por Carneiro e Assis (2015) concluiu que a produ-
tividade de Eucalipto, Paricá e Soja intensificaram a arrecada-
ção fiscal no município nesse período, devido ao acréscimo da 
produção agrícola e silvicutural em Paragominas-PA.

A melhora na produtividade de Eucalipto (Eucalyptus 

ssp) e Paricá (Schizolobium parahyba var amazonicum (Huber 
ex Ducke) Barneby) voltado ao abastecimento da indústria 
madeireira e à produção de celulose, atrelado à silvicultura 
no município, provocou o crescimento econômico em 2011, 
com registro de uma arrecadação  igual a R$ 63.809.938,26 
(+ 89.94%), o que representou quase o dobro do ano ante-

2006 - 2008 2009 - 2011 2012 - 2014 2015 - 2016
10

20

30

40

50

60

70

80

90
 Frequência absoluta
 Frequência relativa

Triênio

Fr
eq

uê
nc

ia 
Ab

so
lut

a -
 fi 

- R
$ (

10
6 )

0

(+) 126.9

(+) 92.2

(+) 9.5

 F
re

qu
ên

cia
 re

lat
iva

 (%
)



140
| REFLEXÕES ACERDA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA NO SÉCULO XXI

rior. Quatro anos depois, em 2015, a arrecadação de impostos 
e taxas passou a crescer mais e chegou a R$133.438.569,86 
(+109.11%). Porém, no ano seguinte, 2016, a arrecadação 
apresentou variação negativa de aproximadamente 14 mi-
lhões (-10.4%) em relação a 2015.

QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA E 

DO MARKETING AMBIENTAL

O desenvolvimento da economia aliada ao marketing 
ambiental no município de Paragominas – PA iniciou-se no 
ano de 2010, a partir da saída do município da lista dos que 
mais desmatavam na Amazônia. Com isso, houve o investi-
mento no agronegócio e implantação de medidas e projetos 
de cunho sustentável, como o conceito de “Município Verde”. 
Apesar do incentivo ao agronegócio, a silvicultura, principal-
mente, que teve maior contribuição para o desenvolvimento 
do município, pois, além do cultivo, houve a verticalização 
da produção, com início do beneficiamento da matéria-prima 
no próprio município.

No entanto, o desenvolvimento das práticas ambientais 
no município não teve início devido à preocupação ambien-
tal, mas principalmente ao reflexo que a imagem negativa 
do município teve sobre a economia local. A inserção dessas 
práticas proporcionou consequências positivas tanto ao meio 
ambiente quanto ao setor econômico, por meio do fortaleci-
mento e diversificação do mercado. O município tornou-se 
então um forte atrativo para empresas que utilizam a susten-
tabilidade como marketing comercial, o que também colabora 
para o fortalecimento da sensibilidade ambiental da popula-
ção paragominense.



141
RODRIGO PORTUGAL | ANDRÉ CUTRIM CARVALHO (ORGANIZADORES) |

Essas empresas passaram a contribuir juntamente à po-
pulação local quanto ao crescimento econômico, ao desen-
volvimento social e à preservação do meio ambiente – con-
ceitos-base do desenvolvimento sustentável. As principais 
atividades dessas empresas, algumas delas multinacionais, são 
a mineração e a silvicultura para produção de MDF e celulose. 
Estudo efetuado em São Paulo - SP, por Dias (2011), concluiu 
que o desenvolvimento citado ocorre devido ao fato de as 
pessoas terem adquirido consciência da importância da ma-
nutenção da qualidade do meio ambiente como fundamental 
para a sua existência.

Dessa forma, entende-se como positiva a reconfiguração 
ambiental e econômica que o município de Paragominas so-
freu após a implantação do projeto e obtenção do título de 
município verde, pois essas práticas sustentáveis atraíram 
empresas e contribuíram para o crescimento econômico, o 
que gerou mais empregos e aumentou a circulação de merca-
dorias e a disponibilidade de serviços.

CONCLUSÃO

A análise qualitativa da transformação socioambiental e 
econômica do município de Paragominas – PA apresenta in-
dícios de evolução no aspecto social, pois houve incremento 
nos quadros social, educacional e laboral, com participação da 
população, quanto à aceitação e atuação nos projetos sociais 
para o desenvolvimento de ações para implementação e ma-
nutenção do projeto Paragominas: Município Verde. Além 
disso, o incremento da situação econômica permitiu, dentre 
outros fatores, maior investimento na educação no municí-
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pio. Essa participação da população aliada à atuação da gestão 
municipal, resultou em benefícios ambientais, a partir da im-
plementação de projetos de cunho sustentável.

Os dados quantitativos referentes à degradação ambien-
tal evidenciaram uma redução quanto à área desflorestada no 
município e esse resultado propiciou o desenvolvimento do 
marketing verde, o que atraiu um maior número de empre-
sas que aderiram ao cadastro legislativo da Receita Federal e 
acresceu a produção agrícola municipal, como, por exemplo, 
soja e reflorestamento, que aumenta o quantitativo de áreas 
verdes e permite o manejo sustentável do corte e venda de 
Eucalipto e Paricá. O crescimento das atividades econômicas 
municipais proporcionou o acréscimo da arrecadação fiscal 
no município.

A pesquisa apresentou limitações quanto à aquisição de 
dados, devido à existência de fontes tendenciosas e à inexis-
tência de alguns dados primários acerca da economia local e 
dos projetos desenvolvidos no município, o que foi sanado a 
partir do uso de dados técnicos e oficiais. Nesse sentido, su-
gere-se que sejam realizadas pesquisas setoriais aprofundadas 
para geração de informações mais concretas com relação aos 
temas discutidos.

REFERÊNCIAS

ALVES, J. A. B.; KNOREK, R. O desenvolvimento regio 
 nal sob a ótica da sustentabilidade: uma reflexão  
 sobre a economia e o meio ambiente. Ágora: revista  
 de divulgação científica, Rio Negrinho, v. 17, n. 2, p.  
 13-23, 2012.



143
RODRIGO PORTUGAL | ANDRÉ CUTRIM CARVALHO (ORGANIZADORES) |

AVIZ, R.; ALBAGLI, S. Desenvolvimento sustentável, informa 
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Capítulo 5

AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE TECNOLOGIAS DE 

AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO EM REGIÕES 

DE CERRADO
15

INTRODUÇÃO

Entre os anos 2000 e 2010, cerca de dez milhões de hecta-
res de florestas foram perdidos em todo o mundo. Essa área é 
um pouco maior que o estado do Pará e, apesar de representar 
uma redução de quase 19% em relação à década anterior, ain-
da é uma quantidade alarmante de áreas que são devastadas 
em todo mundo (BRASIL, 2012).

O bioma Cerrado, que é considerado ambientalmente 
como uma das savanas mais expressivas do mundo, é dentre 
os biomas brasileiros o mais ameaçado pelo uso e ocupação 
dos solos, sobretudo nas últimas décadas. Cerca de 40% de sua 
área original contínua (208 milhões de hectares) já foi conver-
tida em áreas para uso econômico, sendo estas normalmente 
associadas às atividades de pecuária e agricultura (MANTO-
VANI e PEREIRA, 1998; SANO et al., 2002).

Essa rápida transformação da paisagem é favorecida pelos 
preços relativamente baixos de terras na região, topografia 

15      Artigo publicado na revista Informe GEPEC, v. 21, n.1, p. 82-100, 
2017.
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favorável à mecanização da agricultura e incentivos governa-
mentais. Associado a isso, o Cerrado permanece desconheci-
do quanto ao seu valor ecológico. A sua rica biodiversidade, 
muitas vezes endêmica, é favorecida pela presença de três das 
maiores bacias hidrográficas da América do Sul (Paraná-Pa-
raguai, Araguaia-Tocantins e São Francisco), além de uma 
grande diversidade de solos e geologia.

Entre 2002 e 2008 o desmatamento do Cerrado foi o do-
bro do ocorrido na Floresta Amazônica. Além dos desmata-
mentos, que cedem lugar à produção agrícola e pecuária, o 
grande número de queimadas intensificou o processo de de-
vastação do bioma, devido ao clima seco que predomina nos 
meses de maio a outubro. Em 2016, os dados do Sistema de 
Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa – SEEG 
mostraram que o Brasil elevou seu nível de emissões em 8,9% 
superior a 2008, sendo esta a maior elevação desde 2004, cuja 
principal razão é o desmatamento. O Cerrado brasileiro é 
encarado, até hoje, como fronteira agrícola pronta para ser 
desmatada e não como um bioma portador de uma das mais 
importantes biodiversidades do planeta (BRASIL, 2012).

Segundo Abramovay (2010), o Cerrado era considerado, 
pelos negociadores em torno do aquecimento global, como 
uma contrapartida ao crescimento econômico do país, e as-
sumir um compromisso internacional de limitação ao des-
matamento era tolerar uma ingerência que prejudicaria o 
crescimento econômico brasileiro. Contudo, essa posição se 
desfez com o compromisso que o Brasil assumiu, em 2009, de 
reduzir suas emissões até 2020, e a base para atingir essa meta 
é a redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado.

Nesse contexto, foi proposta no Brasil uma política de 
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implantação de uma Agricultura de Baixo Carbono, com o 
objetivo de incentivar a utilização de tecnologias sustentá-
veis, diminuindo o impacto ambiental da atividade agrope-
cuária, recuperando áreas degradadas e reduzindo a pressão 
sobre as áreas de Cerrado e floresta para conversão em áreas 
produtivas.

Dessa forma, pergunta-se: estas tecnologias de agricultu-
ra de baixo carbono são viáveis técnica e economicamente? 
O artigo tem como principal objetivo comparar os resultados 
econômicos de sistemas especializados (pecuária, soja e mi-
lho) com sistemas integrados (lavoura-pecuária e pecuária-
-floresta).

Este artigo está dividido em quatro partes, além desta in-
trodução. A primeira delas destina-se a apresentar as prin-
cipais discussões sobre o tema, na sequência é apresentada 
a metodologia utilizada, os resultados obtidos e, por fim, as 
principais conclusões.

POLÍTICA NACIONAL PARA UMA AGRICULTURA 

DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO

Os impactos ambientais não são mais considerados so-
mente na dimensão local e regional e assumem, hoje, um 
caráter global. Os exemplos mais conhecidos, em termos de 
impactos globais, são a diminuição da camada de ozônio e o 
efeito-estufa, que por sua vez implicam também alterações na 
própria economia, demografia e condições sociais e ambien-
tais, ou seja, mudanças em relação ao crescimento populacio-
nal, ao uso da terra e à degradação do solo, da água, da biodi-
versidade, da evolução do processo produtivo e da tecnologia 
(CUNHA, 2008).
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O Brasil apresenta um perfil diferente dos países desenvol-
vidos, visto que nestes as emissões provenientes da queima de 
combustíveis fósseis são predominantes. O país possui uma 
matriz energética em que 70% da oferta de energia é reno-
vável, sendo a geração hidroelétrica responsável por 84% da 
energia renovável gerada. Isso faz com que as emissões pro-
venientes da queima de combustíveis fósseis sejam inferiores 
aos níveis de emissão dos demais países. Por outro lado, as 
emissões que sobressaem são as geradas na agropecuária e 
no setor d e  mudança do uso da terra e florestas, setores 
importantes e estratégicos em relação à dinâmica econômica 
nacional (BRASIL, 2012). No Brasil, em 2000, 78% das emis-
sões de CO2 eram originárias no setor mudança do uso da 
terra e floresta enquanto o setor de energia era responsável 
pela emissão de 18% de CO2. No caso do gás metano (CH4) 
a pecuária foi responsável por 68% das emissões, enquanto o 
setor de mudança no uso da terra e floresta, de 19%. De acor-
do com SEEG, em 2016, ambos aumentaram suas emissões, 
sendo que as emissões da agropecuária aumentaram 1,7% en-
quanto o setor de mudança no uso da terra e floresta aumen-
tou em 27% suas emissões, representando 51% de todos os 
gases de efeito estufa que o Brasil lançou no ar. Atualmente, 
a atividade agropecuária é, de longe, a principal responsável 
pelas emissões de GEEs no país. A agricultura e pecuária são 
atividades de grande importância para o Brasil e ocupam lugar 
de destaque no mundo, no entanto, são vários os processos 
que resultam em emissões de gases de efeito estufa, tais como: 
fermentação entérica, manejo de dejetos animais, queima de 
resíduos agrícolas, manejo do solo decorrente da aplicação 
de fertilizantes nitrogenados e ainda, pelo setor de mudança 
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e uso da terra e floresta, que se refere ao aumento ou dimi-
nuição do carbono na biomassa acima ou abaixo do solo pela 
substituição de um determinado uso da terra por outro, como 
por exemplo, a conversão de uma floresta para agricultura ou 
pecuária ou a substituição de uma lavoura por reflorestamen-
to (BRASIL, 2012).

A conversão de florestas para outros usos, em particular 
o agrícola, consistiu na quase totalidade das emissões de CO2 
do setor. Dessa forma, é necessário mudar a dinâmica do 
crescimento agrícola nacional para incorporação de tecnolo-
gias de baixo carbono. O Brasil, através da Lei 12.187, de 29 
de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional Sobre 
Mudanças do Clima – PNMC, em que o poder executivo de-
fine que serão estabelecidos Planos Setoriais de Mitigação e 
de Adaptação às Mudanças Climáticas visando a consolidação 
de uma economia de baixo consumo de carbono em vários 
setores da economia, como a agricultura.

Nesse contexto, foi elaborado o Plano Nacional para uma 
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – Plano ABC – no 
qual encontram-se os compromissos da agricultura bem como 
suas estimativas de mitigação da emissão de GEE. Assim, es-
tima-se que até 2020, com a adoção de processos tecnológi-
cos inovadores como Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, 
Sistema de Plantio Direto, Fixação Biológica de Nitrogê-
nio, Florestas Plantadas e Tratamentos de Dejetos Animais, o 
Brasil terá a mitigação de 133,9 a 162,9 milhões de Gt de CO2 
equivalentes, conforme pode ser observado na Tabela 3.
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Tabela 1 – Compromisso Nacional e Potencial de Mitigação por 
redução de emissão de GEE (milhões de Gt CO2 eq)

Fonte: Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, 2012.

Portanto, diante das circunstâncias apresentadas, o Brasil 
tem como objetivo difundir e implantar, por meio do crédito 
subsidiado, pesquisas em práticas mais sustentáveis de pro-
dução e incentivos à recuperação de áreas degradadas, como 
forma de reduzir a pressão sobre novas áreas nos biomas 
Amazônia e Cerrado e diminuir os impactos dessas atividades 
no meio ambiente, com o propósito de consolidar uma agri-
cultura sustentável.

Como instrumento de execução e de acordo com suas di-
retrizes, o plano propõe a capacitação de técnicos e produto-
res rurais, disponibilização de assistência técnica especializa-
da, insumos, sementes, mudas e transferência de tecnologias, 
que foram pesquisadas e validadas em unidades de referência 
de Institutos de Pesquisa, como a EMBRAPA e instituições de 
pesquisa e ensino, como as Universidades e Institutos Tecno-
lógicos, além de um subsidiado volume de crédito (BRASIL, 
2011).
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TECNOLOGIAS DE AGRICULTURA DE BAIXO CAR-

BONO

Recuperação de Pastagens Degradadas

Em relação às pastagens, os sistemas mais utilizados con-
tinuam sendo aqueles extensivos, baseados no uso de plantas 
forrageiras adaptadas às condições edafoclimáticas da região 
do Cerrado. Nesses sistemas raramente se utilizam corretivos 
e fertilizantes, e o problema da baixa fertilidade do solo se 
agrava porque os solos ocupados por pastagens geralmente 
apresentam limitações quanto à fertilidade química natural, 
acidez, topografia, pedregosidade ou limitações de drenagem. 
Este modelo extrativista de utilização de pastagens em solos 
com aptidão agrícola desfavorável justifica, pelo menos em 
parte, os baixos índices zootécnicos e as baixas produtivida-
des observadas na região dos Cerrados (ZIMMER e EUCLI-
DES FILHO, 1997; MACEDO, 2001).

Contudo, a degradação das pastagens atualmente é o 
maior obstáculo para o estabelecimento de uma pecuária 
bovina sustentável em termos agronômicos, econômicos e 
ambientais nos Cerrados e, nesse contexto, a integração de 
lavoura e pastagem e/ou floresta e pastagens constitui uma 
estratégia viável, técnica e economicamente, para recupera-
ção e renovação de pastagens degradadas nos Cerrados (VI-
LELA, 2002).

No Brasil, cerca de 110 milhões de hectares são de pasta-
gens cultivadas, onde aproximadamente 70% apresentam al-
gum grau de degradação, com baixa capacidade produtiva de 
forragens e, consequentemente, baixa produção de carne e/
ou leite e elevado índice de perda de solo e água (erosão), com 
reflexos negativos na economia e no meio ambiente.
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O processo de degradação pode ser observado na Figura 
1, em que sua evolução é comparada a uma escada, mostrando 
no topo a fase produtiva e na base a fase de degradação do 
solo.

Figura 1 - Representação do processo de degradação de
pastagens no tempo.

Fonte: Adaptado de Macedo (2001).

A Figura 1 mostra que ao longo do tempo o processo 
de degradação vai se intensificando. Na fase de manutenção 
ocorre perda de vigor e de produtividade em que ações de ma-
nejo conseguem manter a produtividade com menores custos 
operacionais. No entanto, a partir desse ponto, estabelece-se o 
processo de degradação, em que apenas ações de recuperação 
e renovação mais dispendiosas apresentariam respostas mais 
adequadas e, por fim, culminaria um processo de degradação 
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do solo com alterações em sua estrutura, evidenciadas pela 
compactação e a consequente diminuição das taxas de infil-
tração e capacidade de retenção de água, causando erosão e 
assoreamento de nascentes, lagos e rios (MACEDO, 2001).

Os métodos de recuperação e renovação são divididos em 
métodos diretos e indiretos:

a) Recuperação/renovação direta da pastagem: 
consiste na aplicação de prática mecânica e quí-
mica com intuito de revigorá-la sem substituir a 
espécie forrageira;

b) Recuperação/renovação indireta de pastagem: 
consiste em práticas mecânicas, químicas e cultu-
rais, utilizando-se uma pastagem anual (milheto, 
aveia) ou de uma lavoura anual de grãos (milho, 
soja, arroz) por certo período de tempo, a fim de 
revigorar a espécie forrageira existente (MACE-
DO, 2001). Esta técnica tem como objetivo apro-
veitar a adubação residual empregada no pasto 
anual ou lavoura para recuperar a espécie de pas-
tagem existente com menores custos.

Integração Pecuária-Floresta - Sistemas Silvipastoris

De acordo com Garcia e Couto (1997) os sistemas silvi-
pastoris referem-se a técnicas de produção nas quais se inte-
gram animais, plantas forrageiras e árvores na mesma área. 
Tais atividades são combinadas para gerar produção de forma 
complementar pela interação dos seus componentes.

Esses sistemas têm chamado a atenção dos pesquisadores 
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pelos benefícios ecológicos, sociais e econômicos possíveis de 
serem alcançados. A utilização dos sistemas integrados pecu-
ária-florestas tem despertado grande interesse em diversas 
partes do mundo. Os sistemas convencionais de uso da terra, 
com baixa sustentabilidade, elevada ocorrência de pastagens 
degradadas e constante redução de produtividade é um dos 
fatores que vem impulsionando o interesse pelo uso dos sis-
temas integrados (ANDRADE, 2000).

De acordo com Bernadino (2007) os benefícios gera-
dos pelos sistemas silvipastoris são: modificação do microcli-
ma, com redução da radiação solar, temperatura mais amena, 
maior umidade do ar, redução da taxa de evapotranspiração 
e aumento na umidade do solo, contribuindo para o aumen-
to da atividade microbiológica, tendo como consequência o 
aumento da mineralização do nitrogênio. A adoção de siste-
mas silvipastoris, ou seja, a integração da floresta com a 
pecuária, parece ser uma alternativa interessante, não só pela 
diminuição dos custos de mão de obra dispendida na manu-
tenção e na proteção dos povoamentos, mas também pela oti-
mização do uso do solo, permitindo a obtenção simultânea de 
produtos de origem vegetal e animal (ALMEIDA, 1991). Di-
versos arranjos do componente arbóreo têm sido recomenda-
dos para implantação dos sistemas silvipastoris em pastagens 
degradadas (FRANKE; FURTADO, 2001; OLIVEIRA et al., 
2003; DIAS FILHO, 2007). A Figura 2 é uma representação 
esquemática dos arranjos espaciais.

O esquema ilustra quatro arranjos espaciais. No quadran-
te (A) Plantio em linha simples, as árvores são dispostas em 
espaçamentos regulares entre linhas e plantas. Os espaçamen-
tos recomendados são: 3m x 10m, 5 m x 10 m, 10 m x 10 m, 5 
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m x 20 m, etc. O que vai determinar os possíveis espaçamen-
tos são as espécies de árvores utilizadas (altura e arquitetura 
da copa) e a finalidade do empreendimento. Em áreas planas, 
como é o caso do Cerrado, as linhas devem estar dispostas no 
sentido Leste-Oeste, diminuindo o sombreamento do pasto. 
No quadrante (B) o plantio é realizado em linhas duplas com 
espaçamento entre linhas reduzido: 3m x 2m ou 3m x 3m, en-
tre as linhas duplas o espaçamento deverá ser de 10m. Dias-
-filho (2007) aponta que um problema potencial desse tipo de 
arranjo é a maior probabilidade de desenvolvimento de plan-
tas daninhas ou zonas de solo descoberto entre as árvores, em 
decorrência do excesso de sombra que prejudicaria o desen-
volvimento do pasto.
Figura 2 - Representação esquemática de sistemas silvipastoris.

Fonte: DIAS FILHO (2007)

Os quadrantes (D) e (C) trazem, respectivamente, o ar-
ranjo para plantio aleatório e plantio de bosquetes. No primei-
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ro, as árvores não seguem um espaçamento, sendo distribuídas 
aleatoriamente na pastagem com objetivo de se aproximar de 
uma situação natural. Neste arranjo é indicado quando a in-
tenção é aumentar a biodiversidade por meio do plantio de 
diversas espécies de árvores na pastagem. Já no Plantio de 
bosquetes, as árvores são arranjadas em grupos compactos 
na pastagem com espaçamentos de 3m x 2m, 3m x 3m, etc. 
Nesse tipo de arranjo ocorre o mesmo problema apontado no 
quadrante (B) acrescido pelo pisoteio dos animais por ser um 
ambiente mais fresco e por consequência congregar maior 
número de animais.

Tendo como referência os arranjos citados, neste estudo 
será utilizado o recomendado pelo quadrante (B), com espa-
çamento entre linhas duplo 3mx2m. A justificativa para esta 
escolha fundamenta-se no maior rendimento por há/área e 
manejo do sistema.

Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária – Sistemas Agro-

pastoris

Esta alternativa traz impactos positivos ao ambiente com 
melhoria na conservação de água, redução na flutuação da 
temperatura do solo, diminuição da incidência de pragas e 
doenças e ainda a possibilidade de agregar valor ao sistema 
(YOKOYAMA, 2005).

A implantação desses sistemas em áreas com pastagem 
em solos degradados tem como principal objetivo a recupera-
ção da área. Para reverter essa situação é preciso a adoção de 
novas tecnologias, para tanto a EMBRAPA Cerrados vem 
atuando em pesquisas e transferência de tecnologias para di-
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fundir os sistemas integrados, recuperar áreas degradadas e 
ainda melhorar a produtividade da terra. Nos casos de utili-
zação dos sistemas integrados na pecuária, a produção de 
grãos visa fundamentalmente ao ressarcimento parcial ou to-
tal dos custos com insumos e serviços utilizados.

A Figura 3 é uma representação esquemática do cultivo 
consorciado (a) e por sucessão (b) em sistemas de integração 
lavoura-pecuária. 
Figura 3 - Representação esquemática de sistemas lavoura-pecuária

Fonte: Adaptado de CORDEIRO (2012).

METODOLOGIA

Essa seção se destina-se a apresentar as técnicas utiliza-
das para estimar a rentabilidade, os benefícios privados possí-
veis apresentados por sistemas especializados de produção de 
bovinos de corte, soja, milho, arroz e eucalipto comparados 
aos sistemas integrados, lavoura-pecuária e pecuária-floresta. 
Para tal fim, será utilizada a análise custo-benefício. A finali-
dade é avaliar a viabilidade econômica de cada uma das tecno-
logias agropecuárias apresentadas e depois compará-las.
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Para esta pesquisa será realizada simulação com sistema 
integração lavoura- pecuária em sucessão, de acordo com 
proposto por Gilioli (2000). Além disso, levará em considera-
ção a estimativa do custo de oportunidade do solo para cada 
opção tecnológica, assim, quando o produtor optar pela pro-
dução especializada (pecuária, soja, milho, arroz e floresta), 
o custo de oportunidade será a renda que deixaria de auferir 
caso fizesse a opção por um sistema integrado (pecuária-mi-
lho, pecuária-soja, pecuária-arroz e pecuária-floresta).

As simulações econômicas e financeiras realizadas neste 
estudo tiveram como base as características edafoclimáticas 
do município de Araguaína – TO. O bioma é o Cerrado, que 
se encontra bastante degradado. Os solos apresentam níveis 
elevados de acidez e baixo conteúdo de fósforo disponível, 
devido à intensa ação intempérica, em função das temperatu-
ras e umidade altas, predominantes, com média anual de 280C 
com máxima de 320C e mínima de 200C.

O relevo apresenta-se de forma estrutural com declive 
suave igual ou inferior a 5%, com Superfície Tabulares e Pa-
tamares Estruturais. Faz parte da Bacia Sedimentar do Par-
naíba, com compartimentos geoambientais dos domínios 
das Bacias Sedimentares PaleoMesozóica e Meso-Cenozóica 
(Depressões e Patamares de Ananás e Araguaína). Possui so-
los dos tipos Latossolos e Neossolos Quartzarênicos.

Análise Custo-Benefício

A análise custo-benefício (ACB) é uma técnica econô-
mica que tem como propósito comparar os benefícios de um 
investimento, ou seja, as receitas geradas, com os seus custos. 
Trata-se de uma forma racional de decidir se determinado in-
vestimento é viável ou não em determinadas condições de 
mercado.
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O estudo e aplicação desse método ganhou respaldo nos 
Estados Unidos no século passado, quando foi utilizado para 
avaliar os impactos na implantação de empreendimentos pú-
blicos e privados (PEARCE, 1971). Em termos gerais, uma 
análise custo-benefício procura responder se vários projetos 
de investimento devem ser empreendidos e, no caso de os re-
cursos de investimento serem limitados, qual desses projetos 
devem ser escolhidos (MISHAN, 1972).

Para Rodrigues (2008) a análise custo-benefício pode 
também ter a finalidade de verificar se a alternativa tecnoló-
gica é ou não viável economicamente em determinadas con-
dições de mercado. Pode-se usar a análise para se comparar, do 
ponto de vista econômico, tecnologias alternativas para uma 
mesma atividade.

Os benefícios e custos de cada alternativa se distribuem 
ao longo do tempo, tornando necessária a investigação da 
viabilidade econômica do projeto ou ação por meio de indi-
cadores que referenciem o valor desses benefícios e custos no 
decorrer do tempo. Visando tal fim, três indicadores são usu-
almente empregados nesta análise: O Valor Presente Líquido 
(VPL), a Relação Benefício Custo (B/C) e a Taxa Interna de 
Retorno (TIR).

O empreendimento é considerado como viável se os be-
nefícios líquidos descontados forem maiores que o investi-
mento realizado. Neste caso, a taxa interna de retorno (TIR) 
também é positiva, o que necessariamente não implica viabi-
lidade econômica, pois a TIR não inclui o custo de oportuni-
dade. Para que a TIR seja um indicador adequado é necessário 
incluir o custo de oportunidade. O mais comum na literatura 
é assumir uma taxa de desconto tendo como base os juros pa-
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gos em aplicações financeiras como remuneração do capital, 
assim como taxas similares as cobradas na concessão de em-
préstimos bancários. (RODRIGUES, 2008).

Para decidir sobre a implantação dos sistemas de ABC a 
serem avaliados, no qual as decisões tomadas no presente te-
rão consequências no futuro, um ponto fundamental é o le-
vantamento minucioso dos custos de produção, levando em 
consideração o custo de oportunidade.

As fórmulas para cálculos dos indicadores e seus respec-
tivos conceitos estão descritos abaixo:

(a) Cálculo da Razão Benefício-custo:

                                                                  (1)

Onde:

Rj = receitas do período j; 

Cj = custos do período j; 

i= taxa de juros.
Se a relação benefício-custo for maior que 1 o projeto é 

viável se for menor que 1 o projeto é inviável. Além da rela-
ção benefício-custo o Valor Presente Líquido e a Taxa Inter-
na de Retorno complementam a análise.

(b) Cálculo do Valor Presente Líquido (VPL):

                                                                                (2)

Onde:
Rj = receitas do período j; 
Cj = custos do período j;
i = taxa de juros;
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I= investimento inicial.
Um VPL maior que zero indica viabilidade do projeto, 

enquanto um VPL menor que zero indica inviabilidade. Se o 
VPL for igual a zero indica indiferença em relação à alternati-
va que está sendo comparada.

(C) Cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR):
                                                                                  

       (3)

Onde:
Rj = receitas do período j; 
Cj = custos do período j;
I = investimento inicial;
TIR = Taxa interna de retorno.

A TIR deve ser superior a taxa mínima de atratividade 
do investimento (k). De acordo com os argumentos de Field 
(1995) se adotará k = 5% a.a. A partir do conjunto dos indi-
cadores (B/C, VPL e TIR) é possível verificar entre as duas 
alternativas tecnológicas aquela que gera maior retorno pri-
vado.

Para compor o método de cálculo adotou-se como área 
de exploração e de estudo de 1ha, produtividade média e o pre-
ço médio. O tempo estimado para simulação dos dados é de 15 
anos.

4.1.1 Para primeiro cenário, os modelos de produção são 
especializados, ou seja, sistemas para produção de bovinos de 
corte, sistemas para produção de milho e produção de soja e, 
por fim, sistemas de produção de eucalipto para produção de 
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carvão. A tecnologia empregada neste tipo de sistema é con-
vencional com alta mecanização, adubação e agrotóxicos.

4.1.2 No segundo cenário, os modelos de produção são 
integrados, ou seja, sistemas de integração lavoura-pecuária 
e sistemas integrados pecuária-floresta, conhecidos também 
como sistemas silvipastoris. A tecnologia empregada neste 
tipo de sistemas leva em consideração o sinergismo entre as 
plantas e o ambiente, reduzindo os custos anuais em 10% pelo 
aproveitamento de resíduos de fertilizantes e aumento da ma-
téria orgânica.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Sistemas especializados

 

Os resultados econômicos apresentados nesta seção refe-
rem-se à produção de bovinos de corte em sistema tradicional 
e extensivo e produção de milho, soja e arroz de sequeiro na 
região agropecuária de Araguaína – TO. Os dados utilizados 
foram coletados na Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) e estão muito próximos aos dados publicados pelo 
Guia Anualpec e Secretaria Estadual de Agricultura (SEA-
GRO). 

Na região de estudo, os indicadores zootécnicos são pró-
ximos dos indicadores de outras regiões do estado, no entanto 
Araguaína é a região que possui maior rebanho do Tocantins 
assim como maior produtividade por hectare. É importante 
mencionar que o custo de produção do ano I inclui os valores 
necessários a implantação da pastagem que representa quase 
60% dos custos apurados no período.

O Fluxo de caixa e os indicadores de resultados podem 
ser observados na Tabela 8.
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Tabela 2 - Análise Custo-Benefício Privada da Pecuária de Corte

Período Custo Benefício

1 3552.51 0.00

2 1534.00 0.00

3 1534,00 2167.20

4 1534,00 2167.20

5 1534,00 2167.20

6 1534,00 2167.20

7 1534,00 2167.20

8 1534,00 2167.20

9 1534,00 2167.20

10 1534,00 2167.20

11 1534,00 2167.20

12 1534,00 2167.20

13 1534,00 2167.20

14 1534,00 2167.20

15 1534,00 2167.20
VPL = 651.32

TIR = 7%

B/C =1.13

Fonte: Elaboração Própria

Os dados mostram que a produção de bovinos de corte 
com baixa produtividade produz resultados econômicos po-
sitivos. O VPL foi positivo R$ 651.32 e a relação benefício 
custo maior que 1 (B/C = 1.13) mostrando que os benefícios 
econômicos são maiores que os custos. A TIR foi de 7%, o que 
mostra uma taxa muito próxima, porém, superior, à taxa mí-
nima de atratividade adotada (5%).

Como podem ser observados na Tabela 2 os indicadores 
econômicos das culturas anuais apresentam resultados eco-
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nômicos favoráveis, sendo a cultura da soja a que apresenta 
melhores resultados em relação ao arroz e milho que entre si 
apresentam pouca diferença.

Tabela 3 - Análise Custo-Benefício Privada – Milho, Soja e Arroz 

Fonte: Elaboração Própria

Os custos para produção de eucalipto envolvem basica-
mente os insumos e serviços necessários à implantação, as ca-
pinas e, por fim, a colheita. O fluxo de caixa e os indicadores 
de resultados são apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4 - Análise Custo-Benefício Privada – Eucalyptus camal-
dulensis 

Fonte: Elaboração Própria

Os indicadores de resultado para plantio de florestas, Eu-

calyptus camaldulensis, apresentaram-se favoráveis, sendo den-
tre as quatro atividades produtivas a que apresentou maior 
relação benefício-custo B/C = 4.7. No entanto, como pode ser 
observado na Tabela 12, seu fluxo de caixa apresenta resultado 
negativo até o sexto ano, quando ocorre a primeiro corte, o 
que pode fazer com que o produtor faça opção por outra ati-
vidade que gere saldos positivos no fluxo de caixa anualmente, 
mesmo que o resultado no longo prazo seja menor.

Assim, comparando-se os rendimentos das cinco ativida-
des produtivas em sistemas especializados, pode-se ordená-
-las em relação ao Benefício-custo associado.
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Tabela 5 - Comparativo da Relação Benefício-Custo

Fonte: Elaboração Própria

As florestas plantadas possuem a maior relação custo-be-
nefício (B/C= 4.7) entre as atividades pesquisadas. Os benefí-
cios são mais que duas vezes o B/C da soja e quase seis vezes 
comparando com a pecuária. Esta, por sua vez, apresenta jun-
to com o milho e o arroz os piores resultados, e sua relação 
benefício-custo é bem próxima de 1.

Os resultados econômicos das atividades agropecuárias 
integradas – lavoura-pecuária e pecuária-floresta.  A tabela 5 
apresenta o custo de implantação do sistema integrado Pecu-
ária Floresta e a tabela 6 O fluxo de resultados desta atividade, 
mostra as receitas e despesas com a implantação do sistema 
pelo produtor. Nestes sistemas, a renda é função do preço do 
boi gordo e do m3 de madeira de eucalipto. A produtividade 
das pastagens aumenta e, dessa forma, é possível aumentar 
a taxa de lotação (3 para 5/ha). Para implantação de um sis-
tema integrado é preciso um investimento inicial maior. No 
entanto, a médio e longo prazo, as receitas tornam-se mais 
atrativas.
Tabela 6 – Custos de Implantação - Sistema Integração Pecuária-
-Floresta

Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 7 - Análise Custo-Benefício – Sistema Integração Pecuária-
-Floresta

Fonte: Elaboração Própria

A Tabela 6 apresenta os resultados e indicadores econô-
micos do sistema. O valor presente líquido foi de R$ 157.65, a 
taxa interna de retorno de 17% e uma relação benefício-custo 
maior que um e igual a 1.46. Os dados indicam que o proje-
to é viável por apresentar bons indicadores de rentabilidade. 
Comparando os sistemas especializados à integração pecuá-
ria-floresta percebe-se que a produção de arroz, milho e pe-
cuária apresentam relação benefício-custo inferior ao sistema 
pecuária-floresta, enquanto a lavoura de soja e o plantio de 
floresta de eucalipto é superior ao sistema integrado.

O fluxo de resultados da atividade de integração mostra 
as receitas e despesas quando o produtor implanta um sistema 
de integração Lavoura-pecuária, tabela 7. Nesses sistemas, a 
renda do produtor é função do preço do boi gordo e do pre-
ço das commodities. A produtividade das pastagens aumenta, 
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quando ocorre revezamento entre lavoura e pastagens. Nes-
ses sistemas os custos sofrem influência dos insumos que são 
utilizados na lavoura e que permanecem no solo, dessa forma, 
além de recuperar pastagens com algum estado de degradação, 
esses sistemas contribuem com a redução nos custos de pro-
dução. Assim como nos sistemas pecuária-floresta o investi-
mento inicial é maior, no entanto, as culturas anuais geram 
receitas a partir do primeiro ano e contribuem para suprir 
parcialmente o investimento inicial. A Tabela 7 apresenta os 
resultados do fluxo de caixa e os indicadores econômicos.
Tabela 8 - Análise Custo-Benefício – Sistema Integração Lavoura-
-pecuária

Fonte: Elaboração Própria

Os resultados econômicos dos sistemas lavoura-pecuária 
são atrativos para o produtor apresentando viabilidade. A in-
tegração com a soja é preferível às demais, já que esta apre-
sentou melhores indicadores (VPL = 94.30; TIR = 22%; B/C 
2.28), no entanto, quando comparada ao sistema especializa-



172
| REFLEXÕES ACERDA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA NO SÉCULO XXI

do de soja, este é preferível, pois a relação benefício-custo é 
maior (B/C = 2.56). Isso significa que dificilmente um produ-
tor de soja vai integrar seu sistema com pastagens. Por outro 
lado, para o pecuarista a integração do rebanho com a soja, ou 
qualquer uma das demais alternativas tecnológicas apresenta-
das, é preferível.

A bovinocultura de corte é a atividade produtiva, na 
região de Araguaína – TO com menor retorno econômico, 
apresenta a menor relação benefício-custo (1.13) e também a 
que exige maior dispêndio inicial. O eucalipto, ao contrário, 
é a atividade que possui a maior relação benefício-custo (4.7) 
das ditas tecnologias especializadas. Cabe ressaltar em rela-
ção aos sistemas especializados que a soja apresenta o menor 
investimento inicial R$ 1.240,00 e a maior relação benefício-
-custo (2.56).
Tabela 9 – Comparativo econômico por hectare entre as princi-
pais atividades produtivas Araguaína -TO – 2011.

Fonte: Elaboração Própria
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Analisando os sistemas integrados, a integração pecuária-
-soja é que apresenta a melhor relação benefício-custo (2.28), 
assim como a melhor taxa interna de retorno (22%). No en-
tanto, comparando-se os sistemas especializados de bovino-
cultura de corte e soja com o sistema integrado pecuária-soja, 
temos que apenas o pecuarista fará a opção pela integração 
do sistema, visto que todos os indicadores dessa atividade são 
superiores ao sistema especializado, o que não ocorre quando 
se analisa a soja.

Do ponto vista de um pecuarista especializado é prefe-
rível economicamente realizar a integração com lavoura ou 
floresta, pois terá um maior retorno econômico. Do ponto de 
vista de um produtor especializado em soja, a integração com 
a pecuária não é atrativa do ponto de vista econômico. Para 
produtores de milho, a integração com pecuária é praticamen-
te indiferente do ponto de vista econômico.

CONCLUSÃO

Os resultados mostram que os sistemas integrados são 
mais atrativos para os pecuaristas que os sistemas especiali-
zados. Em relação ao plantio de florestas e a cultura da soja, 
os dados simulados mostram que os sistemas especializados 
são mais atrativos, já que apresentaram melhores indicadores.

Os sistemas de pecuária de corte apresentam uma relação 
benefício-custo de 1.13, enquanto um sistema com a mesma 
finalidade integrado a culturas anuais como arroz, milho, 
soja, ou componente florestal apresentam uma relação custo-
-benefício superior. A relação benefício-custo em relação aos 
sistemas integrados são respectivamente 2.13; 2; 2.28 e 1.46.
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No entanto ao comparar os resultados econômicos ob-
tidos pelos sistemas especializados da soja e do eucalipto, fica 
evidente que a racionalidade do produtor será continuar com 
a tecnologia especializada, já que a adoção da integração do 
sistema aumentará seu investimento e os resultados serão 
menores, visto que ambos os sistemas especializados apresen-
taram melhores indicadores, soja (2,56) e soja com bovinos 
(2.28); eucalipto (4,7) e eucalipto com bovinos (1.46). Com 
este resultado, uma perspectiva é que aumente a produção de 
soja no Estado, seja pela abertura de novas áreas ou pela con-
versão de áreas utilizada para outras atividades (milho, arroz, 
pecuária, etc.). 

É importante mencionar que a pecuária foi a atividade 
que apresentou os menores indicadores econômicos, o que 
em certa medida é uma oportunidade para o Tocantins, já que 
até 2020 estima-se aumentar o uso dos sistemas tecnológicos 
com baixa emissão de carbono. A pecuária é a atividade eco-
nômica mais expressiva do estado e integrá-la a outra ativi-
dade, seja plantio de florestas seja uma cultura anual como a 
soja, o milho ou o arroz, é torná-la mais eficiente. Para a pe-
cuária, a recuperação de pastagens degradadas, pode ser uma 
forma de aumentar a produtividade por hectare e melhorar 
os indicadores. 

A utilização de sistemas tecnológicos de baixa emissão de 
carbono no Brasil é, sem dúvida, uma oportunidade, princi-
palmente quando fazemos um recorte para as regiões de cer-
rado e floresta tropical. No entanto, o que ocorre sob o ponto 
de vista da ação econômica racional, é que os agentes econô-
micos nem sempre são tão racionais como se pressupõe na 
teoria econômica. Os dados e indicadores apresentados neste 
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estudo mostraram que os agentes, produtores, tomam suas 
decisões relacionando um complexo conjunto de informações 
e que apenas os indicadores apresentados aqui não são su-
ficientes para tomada de decisão. O Estado, nesse contexto, 
exerce um papel fundamental na disponibilização de incenti-
vos que estimulem a decisão do produtor em adotar os siste-
mas integrados. O Plano ABC é uma política de Estado nesse 
sentido, que busca articular atores para experimentação e im-
plantação dos sistemas integrados, com o objetivo de reduzir 
o impacto da atividade agropecuária sobre o meio ambiente, 
no entanto, o Plano ABC teve baixa adesão pelos produtores, 
principalmente pelas linhas de financiamento pouco atrativas 
em relação a outros fundos, e dados os meios de acompanha-
mento e verificação. O aumento das taxas de juros e os prazos 
de carência, tornaram-se pouco atrativos, dado o contexto 
econômico dos últimos anos e a adoção das tecnologias, na 
maioria dos casos, restringiu-se, o que não é pouco significa-
tivo, à recuperação de áreas degradadas e plantio direto.  
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Capítulo 6

ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO

 SANITÁRIO NA REGIÃO NORTE

Anna Cristina Pinheiro de Lima
Leonardo Adler

Bianca Dieile da Silva

INTRODUÇÃO

O acesso à água de abastecimento e disposição adequada 
de esgoto é essencial para a saúde pública e o desenvolvimen-
to de atividades produtivas. Este artigo busca, a partir de uma 
avaliação de dados de cobertura desses serviços na Região 
Norte do país, propor alternativas técnicas para a melhoria 
desses índices, com foco em sistemas descentralizados de tra-
tamento de água e esgoto sanitário, pouco contemplados nos 
mecanismos de financiamento estatal. 

As condições de saneamento básico na Região Norte são 
precárias, encontrando-se sempre abaixo da média nacional. 
Tendo em vista esse cenário, vários esforços de projetos e 
programas foram realizados e, dentre eles, o governo federal 
lançou em 2008 o Plano Amazônia Sustentável (PAS) onde 
incluiu como serviços essenciais à qualidade de vida de seus 
habitantes, o saneamento básico e a destinação adequada de 
resíduos sólidos. Este projeto tinha como diferencial o foco 
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em localidades com população inferior a 2.500 habitantes 
e em áreas rurais (assentamentos, reservas extrativistas, 
remanescentes de quilombos, entre outros) (BRASIL, 2008). 
No entanto, ao analisar os dados publicados pelo Sistema Na-
cional de Informação sobre Saneamento (SNIS), referente 
ao ano de 2016, quase 10 anos após o lançamento do PAS, a 
região ainda se encontra no mesmo patamar, com os piores 
índices de serviços de água e esgoto. 

Para melhor compreensão e avaliação da situação das 
regiões do Brasil, é elaborado um Diagnóstico dos Serviços 
de Água e Esgoto com base nas informações disponibilizadas 
pelo SNIS. A Tabela 1 apresenta uma comparação entre a Re-
gião Norte e a média nacional com relação aos níveis de aten-
dimento com água e esgoto no ano de 2016 (BRASIL, 2018a). 

Tabela 1 – Níveis de atendimento com água e esgotos dos muni-
cípios cujos prestadores de serviços são participantes do SNIS em 
2016, segundo Região Norte e a média nacional (Brasil).

Fonte: adaptado de BRASIL, 2018a.

Dados levantados pelo SNIS em 2016 (Tabela 1) indicam 
que mais de 44% da população da Região Norte não possui 
acesso às redes de abastecimento de água e quase 90% não 
possui acesso às redes de coleta de esgoto. Por sua vez, somente 
18% do esgoto gerado recebe algum tipo de tratamento nessa 
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região, ou seja, cerca de 80% desse volume é despejado inade-
quadamente nos mananciais, rios, igarapés contribuindo para 
a poluição destes. Sendo assim, é possível visualizar um cená-
rio preocupante quando aos riscos à saúde relacionados com a 
ausência de coleta e tratamento dos esgotos gerados. 

A discrepância entre a Região Norte e o resto do país 
pode ser mais claramente visualizada na Figura 1 e 2:

Figura1.  Índice de acesso ao serviço de abastecimento de água 
por UF em 2016.

Fonte: BRASIL, 2018b
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Figura2. Índice de acesso à rede coletora de esgotos ou fossa sép-
tica por UF em 2016

Fonte: BRASIL, 2018b.

Sobre os investimentos realizados, para a Região Norte 
as despesas capitalizáveis (custos provenientes de projetos, 
fiscalização e execução direta de obras) dos prestadores de 
serviços participantes do SNIS foram de R$ 8,4 milhões, va-
lor esse absurdamente abaixo de todas as outras regiões. O 
Centro-Oeste que apresenta a segunda menor despesa teve 
um gasto de R$ 50 milhões. A Região Norte também apresen-
ta o menor investimento em Água e Esgoto, com valores de 
R$ 191 milhões e R$ 136 milhões, respectivamente (BRASIL, 
2018a). Caso esse quadro de investimentos não seja alterado, 
esses índices abaixo da média nacional perdurarão por muitos 
anos, conforme a estagnação indicada no relatório de avalia-
ção anual do Plano Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 
2018b).
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Para o SNIS, quem tem acesso ao abastecimento de água 
e esgotamento sanitário são somente as residências ligadas à 
rede de acesso geral de distribuição de água ou rede coletora 
de esgotos. E, principalmente no interior e nas regiões afasta-
das dos centros urbanos na Região Norte, é comum a popu-
lação possuir cisternas ou poços, para coleta de água e fossa 
séptica para esgotos.

PECULIARIDADES DA REGIÃO NORTE QUE IN-

FLUENCIAM NAS OPÇÕES TECNOLÓGICAS

Ao se tratar de saneamento na Região Norte, que compre-
ende grande parte da Amazônia, deve-se atentar para as pecu-
liaridades geográficas da região, que é formada por distintos 
ecossistemas como florestas densas de terra firme, florestas 
estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzeas, sa-
vanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras. É preci-
so dar devido destaque às áreas úmidas, que correspondem a 
um total de 30% (cerca de 1.800.000 km2) do bioma amazôni-
co, onde moram cerca de 60% das populações rurais da região 
(PIEDADE et al., 2012).

Encontramos outras peculiaridades, a primeira é que 
grande parte da população é composta de crianças, cerca de 
40% em 2015 (Agência Brasil, 2015), também apresentava 
neste mesmo ano a maior taxa de mortalidade infantil do 
país de 15,19 por cada mil nascidos vivos e a maior taxa de 
internação por diarreia e gastroenterite por mil habitantes 
(BRASIL, 2018b). Estes dados evidenciam a importância de 
um investimento efetivo nas melhorias das condições de sa-
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neamento para a redução nos índices de morbidade e morta-
lidade na região.

A desigualdade de acesso entre a população urbana e rural 
na Região Norte deve ser um fator para a tomada de decisão 
na aplicação de recursos, no caso do abastecimento de água, 
por exemplo, nos domicílios urbanos, 66,2% utilizavam a rede 
geral enquanto somente 18% dos domicílios rurais eram co-
nectados à rede geral de abastecimento de água (INSTITUTO 
TRATA BRASIL, 2018). A região também abriga populações 
tradicionais, com o maior número de indígenas no país que 
possuem baixos níveis de acesso aos serviços de saneamen-
to básico, sendo que menos da metade desta população tem 
acesso à estrutura de abastecimento de água e, menor número 
ainda, acesso ao tratamento de água (BRASIL, 2018b).

Denominados ribeirinhos, essa população também é 
afetada pela falta de saneamento básico na região. Eles são 
acometidos por doenças de veiculação hídrica, por conta da 
escassez de água potável, uma vez que praticamente não há 
nenhum tipo de tratamento antes de seu consumo. Comu-
mente o que os moradores dessas comunidades fazem é uma 
filtração da água com um tecido na saída da torneira, porém 
isso só retém sólidos particulados, fazendo com que a cor 
amarronzada, característica das águas, diminua (OLIVEIRA 
et al., 2017), no entanto os microrganismos e metais pesados 
permanecem, o que pode acarretar desde dores de cabeça, 
náuseas e irritações na pele até sérias reduções das funções 
neurológicas e hepáticas (MORAES; JORDÃO, 2002). Ao 
analisar a contaminação hídrica desses rios é necessário levar 
em consideração os aspectos microbiológicos e toxicológicos. 
Ao pensar em contaminação, os olhares sempre se voltam 



183
RODRIGO PORTUGAL | ANDRÉ CUTRIM CARVALHO (ORGANIZADORES) |

para os microrganismos, no entanto, deve-se ter em mente 
que grandes mineradoras se instalaram nessa região e, junta-
mente com elas, vêm os impactos ambientais, como despejos 
irregulares de efluentes altamente poluentes com elevadas 
concentrações de metais tóxicos (MEDEIROS et al., 2017). 

O acesso à água na Amazônia ainda é fácil, no entanto a 
discussão que deve ser realizada é quanto à sua qualidade, pois 
está intrinsecamente ligada ao tratamento de esgotos e reme-
diação das áreas contaminadas por substâncias químicas tóxi-
cas.  Portanto, são necessárias medidas adequadas, efetivas e 
de preferência, de baixo custo de implementação e manuten-
ção nessas regiões para que a água consumida seja potável e 
atenda aos padrões exigidos pelos órgãos fiscalizadores para a 
garantia da qualidade de vida dessas populações. 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O ACESSO À ÁGUA 

TRATADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RE-

GIÃO NORTE

A ampliação do acesso ao saneamento adequado na Re-
gião Norte reflete as dificuldades enfrentadas por todo o país 
que, segundo Philippi (2009) possui uma visão centralizadora 
tanto em nível da administração quanto tecnológico, e que 
privilegia grandes projetos. 

Para uma mudança nesse cenário são necessárias medidas 
intersetoriais entre os diversos responsáveis, como os muni-
cípios que são os titulares dos serviços de saneamento, os go-
vernos estaduais, que geralmente são os fornecedores do ser-
viço por meio das empresas estaduais e pelo governo federal, 
grande financiador das obras de infraestrutura, entre elas as 
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de saneamento, como a construção de redes de abastecimento 
e de estações de tratamento de água e esgoto. 

Neste artigo focaremos nas ações relacionadas com a es-
colha das tecnologias, que estão na literatura e são factíveis de 
serem implantadas. Além disso, é importante destacar e sa-
lientar que a educação ambiental e a participação no processo 
de construção das tecnologias devem ser prioridade, incluin-
do, segundo Philippi (2009) o incentivo à criatividade social 
voltada para a formulação e adoção de tecnologias apropria-
das às condições específicas da comunidade. 

Essa presença da comunidade junto aos técnicos e na im-
plantação dos projetos busca a democratização na tomada de 
decisões relacionadas às escolhas, visando, além da compre-
ensão do processo, o acompanhamento da sua implementa-
ção e um maior conhecimento sobre os mesmos, facilitando 
assim a manutenção dos sistemas, já que na maioria das vezes, 
depende de conhecimento e de técnicos locais. 

Alternativas para a descentralização do sistema de abastecimen-

to de água

O abastecimento de água encanada é uma grande proble-
mática na Amazônia, em localidades rurais o poder público 
raramente atua nesse âmbito e as comunidades ribeirinhas 
são as mais atingidas com essa falta, pois apesar de estarem 
nas margens dos rios, são necessários sistemas de bombea-
mento, uma dificuldade, visto que muitas comunidades não 
possuem energia elétrica (DI LASCIO; BARRETO, 2009).

Diante desse cenário descrito, o Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável Mamirauá (IDSM/OS), juntamente com 
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o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) por 
parte do Programa Trópico Úmido (PTU), tem trabalhado 
com práticas de melhorias de acesso à água, esgotamento sa-
nitário e educação em saúde junto às comunidades ribeirinhas 
e indígenas.

No âmbito da água para consumo, o IDSM atua no de-
senvolvimento de uma tecnologia social para possibilitar que 
comunidades ribeirinhas tenham acesso à água encanada. O 
projeto viabilizou a implantação de sistemas de bombeamen-
to fotovoltaico em 12 comunidades (indígenas e tradicionais) 
no interior do Amazonas, representando um total de 1060 
pessoas. As regiões beneficiadas foram o Alto Solimões, mu-
nicípio de Benjamin Constant, com 7 sistemas, e o Médio 
Solimões, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ma-
mirauá (RDS), localizada nas proximidades de Tefé, com 5 
sistemas (FEDRIZZI; SAUER, 2002; GOMES et al., 2013).

Essa tecnologia consiste em um sistema de abastecimento 
e distribuição de água movido a energia solar. Painéis foto-
voltaicos, dispostos em balsas flutuantes, geram energia para 
alimentar bombas hidráulicas, permitindo o bombeamento da 
água dos rios para caixas d’água. Nesses reservatórios a água 
é distribuída para a comunidade. A tecnologia utiliza compo-
nentes locais e gestão comunitária (GOMES et al., 2013).

O Instituto Mamirauá, nestes anos de atuação, também 
construiu 2 poços e 10 sistemas de captação e armazenamento 
de água da chuva (IDSM, 2018). O maior aquífero do mundo 
está localizado na Amazônia, portanto, a construção de poços 
é uma opção viável para determinadas localidades. Além dis-
so, a água da chuva representa um recurso valioso na região 
amazônica, que pode ser coletada, armazenada e consumida, 
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observando-se as opções de tratamento abordadas no próxi-
mo tópico.

Em um esforço conjunto de ONGs locais, ONGs globais e 
empresas, a aliança Água + acesso atendeu 4000 pessoas de 10 
comunidades com sistema de captação de água de poço com 
bombeamento solar fotovoltaico (Figura 3). Na região oeste 
do Pará foram construídos sistemas nas comunidades em que 
o Projeto Saúde e Alegria (PSA) atua. Já no Amazonas, foram 
construídos sistemas em parceria com a Fundação Amazonas 
Sustentável (FAS).
Figura 3. Inauguração de sistema de bombeamento solar de água 
de poço em Suruacá, na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns

Foto: Leonardo Adler.

O Projeto Sanear Amazônia, parceria do Memorial Chi-
co Mendes (MCM), Conselho Nacional das Populações Ex-
trativistas (CNS) e o Ministério do Desenvolvimento Social e 
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Combate à Fome, desenvolveu uma solução local de acesso à 
água em dois modelos, individual e coletivo.  O sistema integra 
a captação de água de chuva a um banheiro com fossa séptica 
para tratamento da água do vaso sanitário, e possibilita tanto 
o acesso à água para consumo quanto o acesso a instalações 
sanitárias adequadas (Figura 4). A iniciativa recebeu o Prêmio 
de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil em 2015, 
já foram instaladas mais de 2500 unidades entre individuais e 
coletivas, em municípios do Acre, Amazonas, Amapá e Pará. 
A instalação dos sistemas sempre é acompanhada de capa-
citação das lideranças para a gestão comunitária do sistema 
(PROJETO..., 2017).

Figura 4. Sistema multiuso autônomo do Projeto Sanear Amazônia, 
composto por sistema de captação e armazenagem de água de 
chuva, banheiro e fossa séptica para tratamento de esgoto.

 Foto: Ubirajara Machado/MDS.

Alternativas para o sistema de tratamento de água

Devido a atividades antrópicas, a água da maioria dos rios 
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amazônicos não detém qualidade para consumo direto por 
apresentarem, principalmente, contaminação microbiológica 
e toxidez (MEDEIROS et al., 2017). Em virtude disso, alguns 
pesquisadores estão estudando tecnologias baratas de trata-
mento dessa água antes do consumo. Facilitando o acesso de 
muitas pessoas que vivem em comunidades mais afastadas 
dos grandes centros urbanos (indígenas, comunidades rurais 
e ribeirinhas) a sistemas de tratamento simplificados, onde a 
construção e manutenção poderiam ser responsabilidade dos 
próprios habitantes por processos que envolveriam educação, 
treinamento e gestão participativa.   

Na Região Norte, um grande desafio é a dificuldade de 
acesso a produtos químicos utilizados no tratamento de água 
convencional como coagulantes e desinfetantes, enfrentada 
até mesmo nas cidades, fato já ocorrido em Rondônia (MA-
PPING RONDÔNIA, 2018) e também no Acre (AC24horas, 
2018). Essa situação poderia ser minimizada por meio da ado-
ção de sistemas descentralizados de tratamento que pudessem 
ser acionados no caso de problemas nas estações de tratamen-
to de água.

Os produtos químicos utilizados nas estações de trata-
mento de água podem ser substituídos por produtos naturais 
como o Tanfloc SG Tanfloc SM, obtidos a partir de taninos 
da Acácia Negra (Acacia mearnsii) que geram lodos biodegra-
dáveis e com menor toxicidade do que o gerado com o uso do 
sulfato de alumínio (GUSMÃO, 2014). O uso de sementes de 
moringa (moringa Oleifera) para clarificação de água também 
apresenta bons resultados em sistemas simplificados, além de 
ser uma ação intersetorial de saúde para comunidades peque-
nas, já que as folhas da moringa também podem ser utilizadas 
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para alimentação e para tratamento de doenças crônicas como 
diabetes (MONACO et al, 2010; PATERNIANI et al, 2009; 
SCHWARS, 2000).

A etapa de redução de sólidos que normalmente nas esta-
ções convencionais é feita pelo uso de coagulantes químicos, 
na ausência destes pode ser conseguida por métodos naturais 
de sedimentação como caixas de areia e sistema de chicanas 
que, seguidos de filtração, ajudam na melhoria da qualidade 
da água (FUNASA, 2006). A dificuldade no acesso à produtos 
químicos vinculada à resistência de diferentes grupos ao uso 
destes no tratamento de água, como alguns indígenas, tem 
levado à busca de sistemas que não os utilizem tanto no Brasil 
quanto fora (EUROWATER, 2018; ESTADO DO AMAPÁ, 
2018).

Uma das tecnologias mais antigas, que não faz uso de 
produtos químicos, utilizada em pequenas comunidades é o 
filtro lento. Este sistema consiste em fazer a água passar por 
meio de um meio granular (areia fina) com a finalidade de 
remover impurezas físicas, químicas e microbiológicas. Neste 
sistema, três mecanismos de limpeza são combinados, a ação 
mecânica de retenção de partículas nos interstícios, a sedi-
mentação e a ação biológica que é realizada na superfície do 
leito por uma camada gelatinosa de bactérias. As vantagens 
desse sistema são: a operação simples, os custos operacionais 
baixos e a boa eficiência na remoção de patógenos e de tur-
bidez (FUNASA, 2006). No Brasil, podemos encontrar filtros 
lentos em operação apenas no Estado de Santa Catarina em 
cerca de 16 municípios (BOAS PRÁTICAS, 2019).

Uma outra tecnologia que vêm sendo estudada é a filtra-
ção da água com carvão ativado oriundo do caroço de açaí. 
Pesquisas comprovaram sua eficiência na redução das con-
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centrações de ferro, cobre, zinco, cor, turbidez, coliformes 
e alguns contaminantes extremamente tóxicos como fenóis 
(GONÇALVES JÚNIOR et al., 2016; PEREIRA; RODRI-
GUES JÚNIOR, 2013; RIBEIRO et al., 2018).

A adsorção é um processo importante e bastante difundi-
do no tratamento de água, ele consiste na interação entre os 
compostos químicos (metais pesados e fenóis, por exemplo) 
presentes na água com a superfície do carvão ativado (CA). O 
poder adsorvente é proveniente da elevada área superficial, 
por isso o CA deve ser microporoso, e a presença de uma va-
riedade de grupos funcionais presentes naturalmente no re-
síduo ou que podem ser ativados por processos térmicos ou 
químicos. O CA pode ser obtido de uma variedade de material 
carbonáceo, incluindo resíduos como caroço de açaí, casca do 
cacau e banana (AHMAD; DANISH, 2018; GUILARDUCI 
et al., 2006; QUINTÁNS-FONDO et al., 2016)pseudo-stem, 
trunks, and leaves.

Um tratamento proposto por Oliveira et al. (2017) visa 
utilizar um processo combinado, primeiramente seria um 
módulo contendo carvão ativado oriundo do caroço de açaí 
e logo a seguir um filtro com membranas poliméricas de mi-
crofiltração. Gonçalves Júnior et al. (2016) estudaram o endo-
carpo do açaí como biossorvente para remoção de Cu2+ e Zn2+ 

e os resultados demonstraram que sua utilização foi eficiente 
na adsorção desses elementos, removendo-os das águas con-
taminadas. Para implantação de um sistema desses em larga 
escala são necessários estudos de vários parâmetros operacio-
nais e qualidade da água, no entanto, ressalta-se que a utiliza-
ção de resíduos produzidos na região, que causam graves pro-
blemas ambientais, devido a sua disposição irregular, podem 
ser utilizados de maneira eficiente para seu benefício. 



191
RODRIGO PORTUGAL | ANDRÉ CUTRIM CARVALHO (ORGANIZADORES) |

Alternativas para o tratamento de esgotos sanitários
Sob a ótica da redução no investimento inicial, desen-

volvimento ambiental e melhoria da qualidade de vida para 
os pequenos centros urbanos, têm-se desenvolvido soluções 
para implantação gradativa ou modular de Estações de Tra-
tamento de Esgotos (ETEs), sendo estas do tipo compactas e 
simplificadas. A descentralização traz como vantagem a di-
minuição nos custos da rede coletora de esgoto (BORSOI et 
al., 1997; DANTAS; AISSE; GARCIAS, 2005). Por meio da 
composição de módulos de fácil instalação, operação e manu-
tenção, é possível desenvolver soluções simples e baratas para 
o problema do esgoto doméstico em pequenas comunidades 
na Amazônia (DANTAS; AISSE; GARCIAS, 2005).

De acordo com a legislação, residências não atendidas 
por rede coletora de esgoto devem possuir solução individual 
de tratamento (BRASIL, 2007). A solução mais difundida his-
toricamente é a fossa séptica seguida do filtro anaeróbio, con-
templadas pelas normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) de 1993 e 1997. Estas normas dispõem so-
bre os critérios de dimensionamento, construção e operação 
de tanques sépticos e unidades de tratamento complementar 
e disposição final de esgoto, assumindo que há ainda opções 
tecnológicas não contempladas (ASSOCIAÇÃO BRASILEI-
RA DE NORMAS TÉCNICAS, 1997 e 2002). 

No Catálogo de Soluções Sustentáveis (CATALOSAN), a 
FUNASA forneceu outras opções de tecnologias que podem 
ser adotadas para cada etapa da gestão de efluentes domésti-
cos, divididas conforme a seguir (BRASILc, 2018):

- Interface e tipo de efluente: levantamento dos aparelhos 
sanitários e tipo de efluente gerado em cada um – vaso sanitá-
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rio gerando água com fezes, urina, papel higiênico e produtos 
químicos; pias, chuveiros e lavanderia (tanque ou máquina) 
gerando águas cinzas com gordura, sabão e outros produtos 
de higiene, urina, patógenos, nutrientes e cabelo; e pias pro-
venientes de cozinha, gerando águas cinzas com sabão, gor-
dura, produtos químicos, restos de alimentos e nutrientes;

- Armazenamento e/ou transporte: dispositivos utiliza-
dos para armazenamento, como o banheiro seco com e sem 
separador de urina; e transporte, como tubulações e caixas de 
passagem;

- Separação de sólidos e gorduras: dispositivos para se-
paração de sólidos grosseiros, como caixas gradeadas, e se-
paração de gordura, como a caixa de gordura, que deve ser 
sempre utilizada para tratamento de águas provenientes de 
cozinhas, cujo dimensionamento pode ser encontrado na 
ABNT (1999);

- Digestão de matéria orgânica: equipamentos para di-
gestão anaeróbica de matéria orgânica, como a fossa sépti-
ca, o filtro anaeróbio, reator anaeróbio de fluxo ascendente 
(RAFA), biodigestor, entre outros. Esta etapa é fundamental 
para sistemas que recebem águas de vaso sanitário.

- Uso de nutrientes e redução de patógenos: sistemas uti-
lizados para tratar águas cinzas sem pré-tratamento ou esgo-
to / água de vaso sanitário pré-tratados em dispositivos de 
digestão de matéria orgânica. Nesta etapa ocorre a absorção 
de nutrientes e a oxigenação do efluente, conforme proprie-
dades das plantas macrófitas;

- Reuso ou destino final: dispositivos para disposição fi-
nal no solo caso haja a permeabilidade suficiente – sumidou-
ro, vala de infiltração, círculo de bananeiras, entre outros. 

De acordo com Tonetti et al. (2018), é fundamental pla-
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nejar a disposição final de esgoto tratado e do lodo gerado 
no processo juntamente com a escolha das tecnologias de tra-
tamento. A disposição final em corpo hídrico deve ser feita 
somente com autorização dos órgãos ambientais locais e em 
caso de impossibilidade de fazer a disposição final no solo, 
devido à baixa permeabilidade ou nível de saturação deste, 
sendo ainda necessária a utilização de sistemas eficazes de tra-
tamento, como os que utilizam tecnologias para remoção de 
nutrientes combinadas a outras etapas.

Segundo Dantas, Aisse e Garcia (2005) entre os sistemas 
de tratamento de esgoto propostos pelo Programa de Pesqui-
sas em Saneamento (PROSAB) as lagoas de estabilização, sis-
temas anaeróbios e os de terras úmidas construídas (Wetlands) 
foram os que se mostraram adequados à realidade das comu-
nidades isoladas. Dentre os sistemas anaeróbios, a pesquisa 
destacou o reator RAFA, principalmente por conta das con-
dições climáticas da região, elevadas temperaturas aumentam 
a taxa de remoção de poluentes orgânicos do esgoto.

As tecnologias de tratamento anaeróbio apresentam vá-
rias vantagens em comparação aos sistemas de tratamento 
aeróbio, principalmente do ponto de vista energético, pois os 
reatores anaeróbios, em sua maioria, não demandam energia 
para seu funcionamento, e quando se trata de regiões mais 
afastadas, energia ainda é uma carência muito grande. Além 
disso, essa tecnologia gera energia, o biogás. Portanto, os in-
vestimentos em digestores anaeróbios, além de tratar a pro-
blemática da disposição dos esgotos, têm a possibilidade de 
gerar energia, uma vez que os microrganismos presentes nos 
reatores consomem a matéria-orgânica (restos de alimentos e 
fezes) presente nos esgotos e produzem o biogás. 
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Esse gás produzido nos biodigestores é composto, prin-
cipalmente, de metano (CH4) que apresenta poder calorífico 
elevado (35 kJ/m3, 1 atm, 0°C), o que possibilita seu emprego 
para geração de energia, que equivale a 1 kg de carvão ve-
getal utilizado pelas comunidades locais (SERRANO et al., 
2013). Além de ser uma fonte de energia não poluidora, seu 
combustível é versátil e de baixa periculosidade (DI LASCIO; 
BARRETO, 2009; HARWOOD, 1980). O biodigestor foi 
contemplado em publicação intitulada Project Drawdown, uma 
iniciativa que reuniu dezenas de pesquisadores para elencar 
as principais soluções que devem ser adotadas para reverter o 
aquecimento global (DRAWDOWN, 2017).

Existe um movimento dos pesquisadores para o de-
senvolvimento de reatores adaptados às condições climáti-
cas e geográficas das comunidades ribeirinhas que habitam 
a Amazônia. Harwood (1980) estudou a digestão anaeróbia 
da casca do cacau e aguapé (Eichhornia) produzidos por uma 
comunidade ribeirinha no Amazonas, aplicando um digestor 
anaeróbio desenvolvido na Índia. Nesse estudo ele identificou 
a potencialidade que a tecnologia anaeróbia tem no âmbito da 
energia renovável. 

O Instituto Mamirauá, que passou a atuar com a ques-
tão do esgotamento sanitário em 1997, construiu dezenas 
de banheiros em seis diferentes modelos. A partir de 2007, 
implementou banheiros secos e desenvolveu uma solução 
de tratamento de esgoto adaptada a residências flutuantes 
da Amazônia (IDSM, 2018). O sistema é composto por fossa 
séptica, filtro anaeróbio e caixa de gordura. O piloto foi im-
plementado em 2010 e monitorado por três anos na Pousada 
Flutuante Uacari, localizada na Reserva Mamirauá (Figura 5). 
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O objetivo foi desenvolver uma solução de custo acessível, 
adaptada a realidade local e replicável para comunidades com 
realidades semelhantes (IDSM, 2015).

Figura 5. Sistema com fossa séptica e filtro anaeróbio implementado 
na Pousada Uacari

Foto: João Paulo Borges Pedro.

Pesquisas mais recentes, como a desenvolvida por pes-
quisadores da Embrapa Amapá na ilha das Cinzas, Gurupá 
– AP, visam implantar fossa séptica biodigestora para tratar 
o esgoto doméstico produzido no local, construindo o rea-
tor juntamente com a comunidade, para que eles tenham a 
compreensão do projeto, podendo dar continuidade às fossas 
instaladas (SARGES et al., 2016).

Parcerias entre as universidades para implantação de 
sistemas de tratamento também é uma boa opção, a UFAM 
(Universidade Federal do Amazonas) e a UEA (Universidade 
Estadual do Amazonas) firmaram parceria para a implantação 
de biodigestores em comunidades de Novo Airão – AM com 
geração de biogás em substituição do gás de cozinha conven-
cional (UFAM..., 2015).
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O Projeto Saúde e Alegria (PSA), que atua na região Oes-
te do Pará (Santarém, Floresta Nacional do Tapajós e Reser-
va Extrativista Tapajós Arapiuns), desenvolve pesquisa em 
sistemas de tratamento descentralizado de esgoto e resíduos 
que possam ser aplicados à região. No Centro Experimental 
Floresta Ativa (CEFA), espaço voltado para a pesquisa de tec-
nologias sociais e apropriadas, o PSA instalou algumas tecno-
logias, realizando oficinas com moradores da região:

- Tanque de evapotranspiração, conhecido popularmen-
te como fossa de bananeira, fossa verde ou BET, tecnologia 
considerada pela FUNASA como um sistema completo que 
contém todas as etapas da gestão de efluentes domésticos. É 
usado no CEFA para tratamento das águas de privadas;

- Círculo de bananeiras, unidade de destinação final de 
águas cinzas ou esgoto pré-tratado, usado no CEFA para fil-
tração e infiltração de águas cinzas provenientes de pias, chu-
veiros e cozinha; 

- Biodigestor de contêiner IBC para produção de biogás 
a partir do tratamento de resíduos orgânicos do restaurante;

- Biossistema composto por biodigestor de IBC e wetland 

de caixa d’água reutilizada para tratamento de água de vaso 
sanitário da casa do gestor do CEFA. 

O biodigestor de contêiner IBC é uma tecnologia open-

-source desenvolvida pela organização sem fins lucrativos ale-
mã Solar Cities, e no Brasil vem sendo adaptada pelos Instituto 
Favela da Paz (SP) e Instituto Ambiente em Movimento (RJ). 
Estas duas instituições se uniram ao PSA no desenvolvimento 
de uma solução de biodigestão para comunidades isoladas da 
Amazônia. A tecnologia também está sendo testada na Ilha 
do Combu, Belém (PA), como uma possibilidade para o tra-
tamento de esgoto em áreas alagadas / de várzea. A principal 
vantagem do biodigestor de contêiner IBC em relação a ou-
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tras técnicas construtivas é a facilidade de construção e lo-
gística de transporte de materiais para comunidades isoladas, 
uma vez que o equipamento é composto apenas pelo tanque 
IBC, conexões e tubulações (Figuras 6, 7 e 8).
Figura 6. (A) Biossistema com biodigestor de IBC e (B) zona de 
raízes de caixa d’água (em construção) no CEFA

Foto: Leonardo Adler / Instituto Ambiente em Movimento

Figura7. Sistemas de tratamento de águas servidas no CEFA. (A)
Fossa de evapotranspiração e (B) Círculo de Bananeiras

Foto: Leonardo Adler / Instituto Ambiente em Movimento
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Figura 8. Biodigestor de IBC no restaurante do CEFA construído 
em forma de curso prático para moradores da reserva.

Fonte: Acervo Instituto Ambiente em Movimento

Os reatores anaeróbios necessitam de um tratamento 
subsequente para remoção de carga orgânica e algum conta-
minante que porventura ainda tenha. Os sistemas de terras 
úmidas construídas ou Wetlands são apropriados para áreas 
de inundação, como as margens dos rios (WU et al., 2015). 
Há muitos registros na literatura de estudos e experiências 
de utilização de sistemas de Wetlands naturais ou construídas 
na remoção de nutrientes e contaminantes de esgotos urba-
nos (SALATI; SALATI FILHO; SALATI, 2009). Esse sistema 
apresenta como vantagem seu menor custo de implantação, 
operação e manutenção, além de elevada eficiência de trata-
mento (WU et al., 2015).

São usadas plantas do próprio bioma onde está sendo im-
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plantado, um exemplo simplificado de uma Wetland pode ser 
visto na Figura 9. As plantas aquáticas são solventes naturais 
que têm grande capacidade de reter metais pesados, óleos e 
outros poluentes orgânicos (WU et al., 2015). No caso da 
Amazônia uma macrófita aquática comumente encontrada 
nas áreas de várzea é a Aninga (Montrichardialinifera) (MA-
CEDO et al., 2005), e esta tem a capacidade de absorver gran-
des quantidades de minerais presentes no solo (AMARANTE 
et al., 2011).

Figura 9. Desenho esquemático de um canal com plantas flutuan-
tes. São construídos canais longos e estreitos com aproximada-

mente 0,70 m de profundidade

Fonte: Salati, Salati Filho e Salati, 2009.

A utilização da Aninga associada ao aguapé nos sistemas 
de Wetlands seria uma proposta viável para o tratamento dos 
esgotos domésticos. Um sistema composto de uma caixa de 
sedimentação, seguido de reator anaeróbio e uma Wetland, 
que é uma alternativa viável para pequenas comunidades que 
ainda se beneficiariam com o biogás produzido.

CONCLUSÃO

Se quisermos melhorar os índices de cobertura dos ser-
viços de saneamento na Região Norte do Brasil, torna-se ne-
cessário repensar as premissas do modelo até então adotado, 
que sempre estiveram vinculadas a sistemas centralizados, 
tanto na tomada de decisão de onde serão instalados, assim 
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como nas escolhas tecnológicas principalmente para áreas 
afastadas de população ribeirinha e indígena, e grande parte 
da população rural que vive em pequenas comunidades. As 
peculiaridades da região assim como os problemas já descritos 
podem servir como ponto de partida na proposição de novos 
caminhos.

 A descentralização dos sistemas enfrenta desafios 
oriundos da formação de profissionais que pouco têm contato 
com tecnologias adequadas para essa realidade nos centros de 
formação, dos sistemas de financiamento baseados na econo-
mia de escala e que limita a adoção de tecnologias alternativas 
e no pouco envolvimento das comunidades nas escolhas e na 
manutenção dos sistemas. 

Organizações sem fins lucrativos como o Instituto Ma-
mirauá e o Projeto Saúde e Alegria têm representado papel 
fundamental no desenvolvimento e adaptação de tecnologias 
de saneamento para a realidade da Região Norte, contando 
com a participação das comunidades. As experiências bem-
-sucedidas de implementação de projetos de saneamento em 
comunidades isoladas têm na participação social um aspecto 
fundamental para gerar a apropriação e reaplicação das tec-
nologias.

 Este artigo concluiu que há tecnologias disponíveis 
que podem ajudar na melhoria dos índices de acesso a um 
saneamento adequado, mas que carecem de investimentos 
nas pesquisas e principalmente na sua implementação como 
política pública mais abrangente, que não focalize só na po-
pulação urbana.
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 Presidência da República. MMA., 2008.
______. Projeto garante acesso à água a 2,8 mil famílias na  
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Capítulo 7

INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA E 

ESTEREÓTIPOS: Abordagens para o jorna-

lismo independente na Amazônia a partir da 

experiência do portal OUTROS 400

Moisés Sarraf 
Abílio Dantas

INTRODUÇÃO

Em meados de 2015, era grande a circulação do termo 
“400 anos” em Belém – varejistas realizavam promoções com 
esse mote, grupos de mídia produziam reportagens sobre a 
história da cidade; músicas, exposições e eventos, todos te-
matizavam o aniversário de 400 anos da capital paraense, a 
ser comemorado em janeiro de 2016. A reiteração de deter-
minados enunciados sobre esse tema chamava a atenção pela 
aparição de epítetos como a “cidade morena”, a “metrópole 
da Amazônia” e a “cidade das mangueiras”. Nesse campo de 
enunciados, o silêncio também falava: uma Belém perifé-
rica, das chacinas em série, da favelização, do esgotamento 
sanitário quase inexistente, reflexos de uma crise econômica 
e social, estava apartada da festa. Ao mesmo tempo – e prin-
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cipalmente –, movimentos sociais reagiam a esse estado de 
coisas, mas não tinham visibilidade midiática, atuando numa 
rede além dos grandes circuitos.

A oportunidade de se articular a uma série de movimen-
tos sociais belenenses, partindo de um olhar crítico sobre a 
história da cidade – um dos eixos do projeto – foi o ponto 
de partida do portal Outros400, uma iniciativa de jornalismo 
independente que se propunha a noticiar grupos marginali-
zados, reestruturar perspectivas sobre Belém e, dentro desse 
cenário, falar sobre a região amazônica. Assim, o aniversário 
da capital paraense era ponto de partida para um jornalismo 
que se pautasse, não apenas no alcance da notícia ou na repe-
tição de preconceitos comuns na imprensa, mas na percepção 
da exclusão histórica de variados grupos, como mulheres, po-
bres, indígenas, homossexuais e negros. A partir do aniversá-
rio de 400 anos, se perguntar: o que ele comemora? E, então, 
propor outras abordagens.

A disputa que se construiria pelo discurso sobre o aniver-
sário de Belém também emergiu: apareceram as tensões re-
sultantes da fricção entre grupos sociais distintos, no campo 
político, que procuraram naquele momento contestar a nar-
rativa de cidade que vinha se construindo. Assim, atuamos 
em rede com movimentos que estabeleceram outras formas 
de comunicação, abordagens que iam além do caráter elitista 
imposto. Isto é, a festa oficial dos 400 anos de Belém se cons-
truía, ao passo que crescia a contestação a uma comemoração 
eurocentrada, que enaltecia a colonização portuguesa, mas si-
lenciava memórias indígenas e afro-brasileiras.

Havia, nesse contexto, coletivos políticos que discutiam 
a situação da periferia da cidade e a ausência da comemora-
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ção organizada pela prefeitura de Belém. Dessas discussões, 
o resultado foi o projeto “Belém 400 anos: a periferia atenta”, 
iniciativa que lançou o manifesto da juventude periférica de 
Belém, em que se criticava o racismo circulante na cidade, o 
que, para o movimento, era parte constitutiva daquela festa 
do aniversário.

Apesar da emergência de um discurso sobre o aniversá-
rio de Belém com um caráter fortemente elitista, rompiam-se 
tensões que contestavam a condução desse festejo nos moldes 
em que foi construído. Essas tensões, portanto, se tornaram 
critérios de noticiabilidade para o jornalismo do portal Ou-
tros400, ou seja, condições próprias para a produção da in-
formação jornalística em nossas perspectivas. Ficava cada vez 
mais evidente que os diversos grupos dentro da cidade – com 
maior ou menor força, com mais ou menos recursos – iriam 
disputar o direito de enunciar a festa do aniversário, em um 
processo no qual o discurso aparece como “um bem – fini-
to, limitado, desejável, útil – que tem suas regras de apareci-
mento e também suas condições de aparição e de utilização” 
(FOUCAULT, 2008, p. 136).

Procurávamos fazer um jornalismo sobre a Amazônia, 
descontruindo estereótipos e produzindo notícia e, então, 
partimos de Belém, percebendo que o aniversário da cidade 
era a oportunidade para tal. Nesse panorama de relações de 
poder, o conceito de poder aqui trabalhado, portanto, se mos-
tra como um bem “que é, por natureza, o objeto de uma luta; 
e de uma luta política” (FOUCAULT, 2008, p.136-137). Essa 
luta política em Belém era objeto das pautas do portal. 

Em nossas reflexões iniciais, procuramos definir que tipo 
de jornalismo realizaríamos para, então, estruturarmos como 
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se daria nossa atuação. A primeira percepção foi a de que, 
para se falar sobre Amazônia, era preciso segmentar o olhar 
jornalístico e tratar de forma específica as problemáticas que 
chamavam a atenção enquanto notícia, apesar das generali-
zações comuns sobre a região. Por exemplo: não apenas a ex-
tensão territorial é marcante no território amazônico, mas, 
sobretudo, uma grande diversidade de populações, culturas e 
realidades históricas – o que faz com que a região do Marajó, 
por exemplo, tenha uma experiência de Amazônia completa-
mente diferente do sul do Pará ou da fronteira amazonense 
com a Venezuela.

Ao se eleger a comemoração do aniversário de Belém, 
falando de Belém, portanto, optamos por partir deste recor-
te geopolítico para noticiar a região, considerando que este 
aniversário tomava como marco o início da colonização por-
tuguesa na Amazônia, como aponta Neves (2015) ao analisar 
a colonialidade contida nos festejos.

A comemoração desta data, proposta por alguns 
setores da sociedade local, representa, sem dúvi-
da, uma homenagem ao processo de colonização 
europeia na região. Diferentes sujeitos construí-
ram diferentes discursos para falar sobre a cidade e 
não foi um processo pacífico, nem igualitário, pelo 
contrário, foi marcado pelo silenciamento das me-
mórias indígenas e africanas, pela imposição da 
língua portuguesa e da arquitetura colonial. Não 
haveria, portanto, um paradoxo entre esta come-
moração agenciada pelo poder público e a plurali-
dade étnica da cidade? (NEVES, 2015, p. 27).
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COMUNICAÇÃO NA AMAZÔNIA

As disparidades socioeconômicas, marcas de um proces-
so de marginalização da região amazônica desde a coloniza-
ção, culminam numa dependência política – o que se reflete 
na produção de conteúdo midiático. O Atlas da Notícia, pes-
quisa nacional sobre a circulação de notícias no Brasil, intitula 
esse quadro como “deserto de notícias”. A região amazônica 
é o principal deserto de notícias no país, uma vez que tem a 
menor quantidade de informação jornalística produzida em 
relação às demais regiões.

Segundo o Atlas, 2.879 cidades do Brasil (52% dos mu-
nicípios), que representam cerca de 40 milhões de habitan-
tes, não possuem jornais, sites de notícias, emissoras de rádio 
ou TV. A mesma realidade é refletida de forma ainda mais 
aguda na região amazônica, provocando a manutenção de um 
ambiente midiático e cultural com um viés político determi-
nado, limitado e limitante. Nesse cenário, além de reduzida, 
a produção de notícias na região é mediada por grupos políti-
co-econômicos em um alto grau de concentração. Em Belém 
(PA), por exemplo, por décadas o cenário foi polarizado entre 
apenas duas grandes corporações midiáticas, as Organizações 
Rômulo Maiorana (ORM) e a Rede Brasil Amazônia de Co-
municação (RBA), que concentravam ao seu redor políticos e 
empresários, disputando a hegemonia pelo poder no estado.

Tratando do que chama de microdinâmicas da comuni-
cação na Amazônia, Castro (2013) faz apontamentos sobre 
o fluxo de informação na região. Para ele, é preciso atentar 
para os sete tipos de grupos que atuam de forma sistêmica no 
território, compreendendo como ocorrem as disputas e ma-
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nutenções de capital comunicacional na região. São eles: os 
grandes grupos de comunicação; os grupos médios; os grupos 
não sediados na Amazônia, mas que nela possuem veículos; 
os grupos religiosos de comunicação; os grupos de comuni-
cação pública, estatal e educativa; as organizações de radio-
difusão comunitária e de comunicação popular e as médias e 
pequenas empresas de comunicação.

Há uma diversidade de formas de organização, portanto, 
que configuram modelos de negócios de comunicação dis-
tintos. No entanto, embora à primeira interpretação isso pu-
desse representar uma pluralidade de interesses, os grupos se 
aglomeram e atuam como sistemas escalonados e hierarqui-
zados (CASTRO, 2013, p.166), o que faz com que aqueles que 
possuem o maior poder de veiculação concentrem a maior 
parte do capital comunicacional.

Ainda nesse panorama, deslocando-se das capitais, a re-
gião testemunhou um cenário em que se proliferam canais 
de televisão, produzindo conteúdo local. Poderia parecer 
uma solução para a visibilização de pautas de pequenas e mé-
dias cidades, representação dessas populações e incremento 
ao debate público, mas, segundo a pesquisa “TVs na Ama-
zônia: uma realidade que o Brasil desconhece”, realizada pela 
jornalista Elvira Lobato e publicada pela agência Pública de 
Jornalismo Investigativo em 2016, há 1.737 pequenos canais 
espalhados pela Amazônia Legal que, em sua maioria, são 
tevês ligadas a políticos locais, reproduzindo interesses pa-
trimonialistas nas gestões dessas cidades. E, por fim, dentro 
dessa rede de pequenas emissoras, estão os canais associados 
a grupos religiosos que apresentam interesses acordados com 
os da elite econômica.
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AMAZÔNIA URBANA

Foi a partir de tais reflexões, mas principalmente duran-
te a execução do projeto Outros400, que ficou cada vez mais 
sólido o conceito de Amazônia urbana – isto é, Amazônia, 
sim, por conta da sua constituição socioeconômica e histó-
rica peculiar, mas considerando as singularidades que cons-
tituem as grandes cidades da região, como Belém e Manaus. 
Mas não apenas isso. A percepção de que havia uma negação 
dessa Amazônia urbana. Uma negação que se refletia prin-
cipalmente na imprensa nacional ao tratar da região, numa 
perpétua enunciação sobre meio ambiente e povos tradicio-
nais, reiterando uma série de estereótipos sobre a região.

Manuel Dutra, no livro “A Natureza da Mídia: Os discur-
sos da TV sobre a Amazônia, a biodiversidade, os povos da 
floresta” (2009), descreve como se atualizam ideias constru-
ídas durante a colonização da Amazônia, como a concepção 
de uma imagem amazônica em que a preservação da natureza 
deve ser conduzida pelos chamados povos tradicionais, guar-
diões das matas e dos rios. O autor aponta o teor ideológico 
dessa construção, uma vez que tal proteção do meio ambiente 
é um direcionamento que parte de fora da região, isto é, deba-
tes em que a essas populações são delegadas funções sem que 
sejam protagonistas. É preciso compreendermos essa reitera-
ção como um fenômeno exterior à Amazônia, mas não neces-
sariamente exterior ao Brasil, uma vez que também refletem 
o colonialismo interno que pode, como diz Dutra, ser notado 
na produção midiática nacional e até mesmo na produção lo-
cal de conteúdo sobre a região.

Essa reiteração de enunciados coloniais sobre a Amazô-
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nia é um ponto de partida para contextualizarmos aspectos 
econômicos, sociais, ambientais e culturais sob o viés da co-
municação, mais especificamente sob o viés da mídia – um 
espaço em que se encontram e se intercambiam todos esses 
elementos, um bios midiático (SODRÉ, 2012), ambiência re-
sultante das interações midiáticas. Pensar na desconstrução 
de estereótipos historicamente construídos sobre a região, a 
partir do jornalismo, portanto, é contestar a relação neoco-
lonial no campo econômico (quando da eterna vocação para 
fornecimento de matéria prima e baixa verticalização da pro-
dução), no campo social com os baixíssimos Índices de De-
senvolvimento Humano (IDH), por exemplo, e na hegemo-
nia cultural a que é submetida.

A representação de uma Amazônia absolutamente verde, 
em que a natureza submete o homem, partindo de olhares 
exteriores, está também nas análises de Costa (2011), que 
encontra imagens coloniais na construção de narrativas te-
levisivas sobre a região – nelas, há uma eterna redescoberta 
da Amazônia. Uma abordagem exterior a questões amazôni-
cas, mas também produzida na região, que tenta criar uma 
conciliação política quanto ao meio ambiente, como conclui 
Rodarte (2017). Analisando o conteúdo jornalístico produzi-
do pela revista Amazônia Viva, do grupo O Liberal, Rodarte 
demonstra como essas perspectivas culminam numa repre-
sentação romantizada de comunidades tradicionais, tuteladas 
pelo Estado brasileiro e por agentes que buscam a implanta-
ção de grandes projetos econômicos.

Tais imagens remontam à criação e implantação do sis-
tema televiso na região amazônica ainda na década de 1960, 
quando se imprime uma visão de modernidade embasada na 
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novidade tecnológica da TV em Belém, (SENA, 2015), im-
pondo assim um conceito de modernidade vinculado ao de-
senvolvimentismo na região. Uma visão que produziu subje-
tividades nos sujeitos moradores das cidades, onde circularam 
os cinejornais, exibidos antes das sessões de cinema, em que se 
exaltava a figura do Estado brasileiro como desbravador das 
matas na imposição de grandes projetos, como a construção 
da Belém-Brasília (SANTOS, 2018). Logo, uma perspectiva 
de Amazônia, que atravessa o governo Kubistchek (1955-
1960) e prossegue durante a ditadura militar (1964-1985).

São essas concepções de modernidade que apontam para 
uma colonialidade interna em que determinada região e/ou 
elite de certa territorialidade, nacional ou regional, impõe 
seus projetos econômicos, sua agenda política e sua produção 
cultural a outras regiões e grupos numa mesma nação (CE-
SARINO, 2017). Para Cesarino, tal conceito “vem lançar luz 
sobre processos e relações que são normalmente obscureci-
dos por noções mais comuns como a de construção da nação, 
e o contraste implícito que ele traz com relação à construção 
de impérios” (2017, p. 76). Um colonialismo interno que, se-
gundo Gonzáles Casanova (2007), está caracterizado a partir 
da disparidade econômica e da condição étnico-racial no inte-
rior de nações formadas com o fim do colonialismo europeu 
na América Latina.

As classes dominantes, para Casanova, “são ou pensam 
como racialmente brancas e etnicamente descendentes dos 
colonizadores europeus (o que pode implicar em um divisor 
linguístico)” (2017, p. 79). Além disso, esse duplo operador 
(étnico-racial e de classe) “também tende a seguir linhas ge-
ográficas, ao longo das quais o poder político e econômico 
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passa a se concentrar em certas regiões do país e/ou ao longo 
do eixo urbano-rural”.

A desconstrução de estereótipos sobre a Amazônia, repe-
tidos pela imprensa e imbricados com a situação social, polí-
tica e econômica do colonialismo interno, passou, então, a ser 
o elemento constitutivo do jornalismo produzido pelo portal 
Outros400. Para nós, um horizonte que é necessário a todo 
jornalismo que se proponha a falar sobre a região amazôni-
ca. Esse mesmo elemento, no entanto, também lançava um 
desafio: considerar a natureza da produção da notícia – que 
é circundada pelos chamados valores-notícia ou valores de 
noticiabilidade, pontos constitutivos de um fato que deter-
minam o que é notícia e o que não é. Valores que atuam em 
todo o processo de produção da informação e que, segundo 
Wolf, “são critérios de relevância difundidos ao longo de 
todo o processo de produção e estão presentes tanto na sele-
ção como também permeiam os procedimentos posteriores, 
porém com importância diferente” (2003, p. 202).

No campo conhecido como teorias do jornalismo estão 
incluídos, mesmo com uma grande variedade de abordagens, 
como valores-notícias principais, segundo levantamento 
de Silva (2004), o impacto (número de pessoas envolvidas, 
quantias em dinheiro), a proeminência (notoriedade, posição 
hierárquica), conflito (guerra, disputa, briga), entretenimen-
to/curiosidade (aventura, esporte), polêmica (controvérsia, 
escândalo), conhecimento/cultura (descobertas, invenções), 
raridade (incomum, original), proximidade (geográfica, cul-
tural), governo (interesse nacional, decisões e medidas), tra-
gédia/drama (catástrofe, acidente) e justiça (julgamentos, de-
núncias).
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Percebemos, portanto, a necessidade de se contestar tais 
critérios de noticiabilidade. Podemos exemplificar: a reali-
zação de um evento tradicional na região administrativa do 
Marajó, como a festividade de São Benedito do município de 
Gurupá, na foz do rio Amazonas. A população que participa 
da festa, de vários municípios da região, é pequena no com-
parativo com a população do Pará. Considerando veículos 
estaduais e nacionais, o tema não mobiliza o interesse públi-
co, uma vez que não há impacto, por si só, à vida política do 
estado ou do país. Não há ineditismo, já que festas populares 
ocorrem em muitas cidades da região, periodicamente. No 
geral, não há situações de conflito, nem descobertas, dramas 
ou tragédias.

Valores-notícia são historicamente construídos e, assim, 
não são neutros, uma vez que “formam um código que vê o 
mundo de uma forma muito particular (peculiar até). Os valo-
res-notícia são, de fato, um código ideológico” (Hartley apud 
Traquina, p. 115). Em função disso, para nós, é necessário se 
adicionar um valor-notícia que garanta a produção dessa no-
tícia – considerando que sua veiculação cria identidade com 
a população local, que faz emergir as pautas daquela região 
e cria reconhecimento. E mais: é uma ponte para visibilizar 
Amazônias que estão além do que se conhece classicamente 
como comunidade tradicional. Vimos aí a oportunidade que 
procurávamos para equalizar a desconstrução de estereótipos 
e a produção de notícia.

ESTRATÉGIAS DO PORTAL

Com ênfase na necessidade de pautar a diversidade cul-
tural e os problemas que atingem diretamente a população 
amazônica, o portal Outros400 estabeleceu a escolha temática 
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de suas reportagens e a criação de novos formatos de comuni-
cação como as estratégias prioritárias de desenvolvimento de 
um discurso que fincasse o interesse público da Região Nor-
te do Brasil, tendo como base a realidade urbana de Belém, 
como um princípio editorial. Dessa forma, a disputa da nar-
rativa histórica e presente sobre a região se tornam explícitas 
na prática do jornalismo realizado.

Criamos assim, séries de reportagens jornalísticas e ses-
sões em nossa plataforma digital pautadas por essa linha dis-
cursiva. Podemos destacar a série “Belém pra Quem?”, que 
consistiu em cinco reportagens publicadas no mês de janeiro 
de 2016, quando foi comemorado o aniversário de 400 anos da 
capital. Nas reportagens, foram debatidos, a partir das vivên-
cias de moradores da cidade, dados oficiais, pesquisas acadê-
micas e a validade de títulos atribuídos à cidade de Belém ao 
longo dos anos. Foram eles: “Cidade das mangueiras”, “Cidade 
hospitaleira”, “Cidade das chuvas”, “Cidade morena” e “Cidade 
das águas”. As reportagens foram publicadas entre os dias 8 e 
16 de janeiro de 2016.

Em “Cidade morena”, por exemplo, o apagamento da cul-
tura afro-amazônica é questionado. Qual o motivo do uso da 
palavra “morena” em detrimento da palavra “negra”? Quais as 
escolhas de autorrepresentação foram feitas pela mídia, ar-
tistas e intelectuais que levaram ao epíteto tão popularmente 
conhecido? Como continuidade do caminho discursivo ado-
tado, o Outros400 publicou debate sobre o assunto durante a 
semana de comemoração do aniversário de 400 anos.

É difícil apontar a origem do termo moreno e, 
sobretudo, do epíteto cidade morena. Mas há indícios. 
Basta olhar anúncios publicitários, por exemplo, por 
ocasião do aniversário de 400 anos da cidade. Um 
incontável número de peças publicitárias trata a cidade 
como morena. Quantos enredos de escolas de samba de 
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Belém vão chamar Belém de Cidade Morena este ano? 
“Ser moreno é não ser negro. É quase branco. Mas não 
é branco”, introduz a publicitária Thiane Neves, mestre 
em Comunicação Social e militante do movimento 
negro. «Quem disseminou a identidade morena 
foram homens brancos como forma de legitimar os 
casamentos inter-raciais. Eles não estavam casando 
com negras, mas com morenas”, completa Thiane 
Neves, que faz parte do coletivo Blogueiras Negras. 
(SARRAF, Moisés. 2016. http://www.outros400.com.
br/especiais/3745. Acesso em: 31/10/2018)

 

Os valores de noticiabilidade são utilizados aqui em prol 
de uma revisão histórica e ideológica da cidade e sua popula-
ção. O que, embora possa ter criado uma impressão de estra-
nheza para quem acompanhava o noticiário sobre o aniver-
sário de Belém naquele período, não representou um desvio 
dos critérios já apresentados, que definiriam o que constitui 
um fato a ser noticiado. A invenção, a difusão e a permanên-
cia do termo “cidade morena” é, sem dúvida, se não comple-
tamente inexplorado, um tema muito pouco abordado pelos 
veículos de comunicação (sejam eles impressos, radiofônicos, 
televisivos ou digitais). A reportagem se propunha a apon-
tar o seguinte: 76,7% da população de Belém se autodeclara 
negra de acordo com levantamentos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), dado do ano de 2013, e, 
portanto, deve e precisa refletir sobre as razões da atribuição 
da palavra “morena” para a sua cidade e, consequentemente, 
para si mesma.

Na reportagem “Cidade das mangueiras”, seguimos a 
mesma linha de levar o estereótipo largamente difundido em 
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matérias jornalísticas, peças publicitárias e canções populares, 
à análise objetiva dos fatos. As mangueiras responsáveis pela 
fama de Belém como uma cidade arborizada estão concentra-
das em poucos bairros centrais da cidade. Quando o símbolo 
do local exalta a lembrança apenas desses lugares onde estão 
localizadas, em sua maioria, famílias da elite do Pará, é o local 
dos privilegiados, dos mais ricos, que é eleito como a “cara” 
da cidade.

Uma pesquisa publicada em 2014 avaliou a percepção 
dos moradores de dois bairros de Belém sobre a arbo-
rização de ruas com mangueiras. Segundo a análise, 
orientada pela doutora e engenheira florestal Danie-
la Biondi (UFPR), 71,43% dos entrevistados do bair-
ro do Guamá acreditam que Belém perdeu o título de 
“Cidade das Mangueiras”, enquanto que 73,17% das 
pessoas entrevistadas no bairro de Nazaré acham que 
esse status permanece. (CUNHA, João. 2016. http://
www.outros400.com.br/especiais/3721. Acesso em: 
31/10/2018)

 O Guamá é um bairro periférico de Belém, enquanto que 
o bairro de Nazaré é um bairro central. Nas reportagens da 
série “Belém para quem?”, o que ocorre não é a defesa de uma 
bandeira determinada (seja ideológica ou político-partidária), 
e sim o desenvolvimento de reportagens que buscam articu-
lar o uso tradicional das técnicas jornalísticas – com ênfase 
da utilização de fontes oficiais e apuração de dados, com o 
respeito ao contraditório – à reflexão crítica sobre as caracte-
rísticas culturais e políticas que vêm à tona no aniversário e 
expõe assim, também, elementos característicos da formação 
da Amazônia de modo geral. Tal como em Belém, a cidade 
de Manaus também é exaltada pelas heranças arquitetôni-
cas e urbanísticas do período histórico conhecido como Belle 

Époque, época da alta da borracha na Amazônia, que ocorreu 



223
RODRIGO PORTUGAL | ANDRÉ CUTRIM CARVALHO (ORGANIZADORES) |

entre os anos 1880 e 1910. Foi nesse momento da história de 
Belém que o então intendente Antônio Lemos implementou, 
como estratégia de embelezamento da cidade, os famosos túneis 
de mangueiras.

No âmbito da experimentação, foi a partir da produção 
em rede que desenvolvemos um novo projeto – uma criação 
autoral artístico-jornalística na qual buscávamos extravasar 
a técnica do infográfico jornalístico para os muros da cida-
de, bem como com que o grafite dialogasse além da rua. Em 
contato com grafiteiros da cidade, realizamos o projeto justa-
mente em um momento em que muros e paredes se tornavam 
também uma forma de resistência à festa imposta pela prefei-
tura, como demonstrado por Santos (2017), em pesquisa que 
estudou como memórias indígenas emergiam na arte de rua 
durante os anos de 2015 e 2016.

Para além das técnicas já conhecidas do jornalismo tra-
dicional, o portal Outros400 dedicou-se também a refletir 
sobre a necessidade de desenvolver novos formatos de co-
municação, capazes de fundir o discurso de revisão histórica, 
de modo a dar visibilidade às populações marginalizadas com 
as características contemporâneas da urbanidade de Belém. 
Assim nasceu a seção intitulada “Infografite”, que já traz no 
neologismo do nome a fusão da técnica dos infográficos – uti-
lizada largamente em veículos da imprensa como jornais e re-
vistas – à linguagem visual e comunicacional dos grafites, que 
é parte do movimento hip-hop. O infografite é a mistura das 
duas linguagens distintas de comunicação, com o acréscimo 
de utilizar também o ambiente virtual para a sua propagação.

A produção ocorre da seguinte forma: um tema e um 
local de Belém são escolhidos para que um trabalho visual, 
utilizando a estética do grafite e informações com dados nu-
méricos, tal como nos infográficos, seja realizado em um es-
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paço de grande visibilidade, onde haja a circulação de pessoas 
interessadas e impactadas pela temática abordada. Ao térmi-
no da execução, é tirada uma foto para que a produção seja 
transposta para o site, onde pode ser consultada por todos, 
tendo a leitura das informações facilitada com o recurso de 
zoom e pela manipulação da tela por meio do cursor, como é 
feito em plataformas como o Google Maps.

O Portal realizou dois infografites. O primeiro foi execu-
tado na comunidade do furo do Paciência, na ilha do Combu, 
região insular de Belém, e tratou do tema transporte fluvial. 
O segundo foi feito na Escola de Aplicação da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), também em Belém, e abordou dados 
sobre a educação municipal. Ambos apresentam uma carac-
terística fundamental do formato: a ligação entre as informa-
ções e a população moradora e frequentadora do local onde é 
executado. Procura-se estabelecer, assim, um vínculo entre a 
comunicação e vida cotidiana.
Figura 1 - Infografite realizado no furo do Paciência, localizado 
na ilha do Combu, região insular de Belém.
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A identificação dos conteúdos e formatos utilizados pelo 
Outros400 levou Corrêa (2016), no artigo “Outros 400 anos: 
O Jornalismo independente na cobertura do aniversário de 
400 anos da cidade de Belém do Pará”, a classificar o trabalho 
feito pelo portal com o conceito de mídia radical alternativa, 
tendo como base os estudos de John Downing, autor do livro 
“Mídia Radical: Rebeldia nas comunicações e movimentos 
sociais”. De acordo com o escritor, mídia radical é “a mídia 
– em geral de pequena escala e sob muitas formas diferentes 
– que expressa uma visão alternativa às políticas, prioridades 
e perspectivas hegemônicas” (Downing, 2002 apud Corrêa, 
2016, p.3). 

Corrêa, ao utilizar o conceito de convergência midiática, 
situa também em sua análise, de forma teórica, a proposição 
do “Infografite”. Ele afirma, baseado em Henry Jenkins, autor 
de “Cultura da Convergência”, que a convergência midiática 
não é somente a fusão do viés técnico em que “as velhas tec-
nologias foram incorporadas às novas e a lógica de mercado 
passou a exigir novas demandas”, mas é também o processo 
que “ocorre dentro dos cérebros dos consumidores individu-
ais e em suas interações sociais com outros” (JENKINS, 2009, 
p.30). No caso do Infografite, a convergência, além dos pon-
tos colocados, também se dá como uma forma de inserir o 
jornalismo do Portal nos meios onde o possível leitor/usuá-
rio/consumidor da informação já circula simultaneamente: o 
ambiente virtual e a via pública.

ATUAÇÃO EM REDE

A atuação em rede é chave para a produção de jornalismo 
profissional na região amazônica. Recentemente, reeditamos 
parceria com a agência Pública na realização do Truco, pro-
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jeto de fact-checking que checou em 2018 o discurso dos can-
didatos a governador de estados brasileiros, como o Pará. O 
projeto foi uma oportunidade para, a partir das poucas abor-
dagens dos candidatos sobre questões amazônicas, que pudés-
semos checar e, o mais importante, contextualizar problemas 
econômicos e a história da região.

Tivemos vários exemplos nas eleições de 2018. A primei-
ra foi uma declaração do candidato Cleber Rabelo (PSTU) 
sobre a chacina de Pau D’Arco, em que 11 trabalhadores ru-
rais foram assassinados em ação das polícias civil e militar. 
Uma segunda foi declaração do candidato Fernando Carneiro 
(PSOL), partindo do derramamento de resíduos de barragem 
da empresa Hydro, em que apontava que no município de 
Barcarena já havia ocorrido outros desastres socioambientais. 
Por fim, a declaração do candidato Márcio Miranda (DEM) 
afirmando que não há florestas remanescentes no nordeste 
paraense, o que seria base de seu argumento para a ampliação 
da pecuária na região.

Nestes três casos, mais importante do que apontar se a 
declaração do candidato estava certa ou errada, era dar visibi-
lidade a um tópico relevante, fazendo com que fosse debatido 
e visibilizado durante a campanha eleitoral. O projeto Truco 
demonstra como o jornalismo profissional pode combater 
boatos, contextualizar o debate público e municiar a popula-
ção no exercício da cidadania plena.

No cenário amazônico, importante ressaltar a atuação do 
portal Amazônia Real, iniciativa de jornalismo independente, 
que mantém uma rede de jornalistas em diversas cidades da 
região, produzindo reportagem sobre temas caros à sociedade 
amazônica, como conflitos agrários, meio ambiente, grandes 
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projetos e comunidades tradicionais. O portal é um contra-
ponto às perspectivas jornalísticas da grande mídia, uma vez 
que a imprensa local e nacional protagoniza uma cobertura 
rasa e, ainda, privilegiando um ponto de vista exterior. A 
prioridade do Amazônia Real é noticiar o ponto de vista de 
comunidades tradicionais e movimentos sociais, cobrando do 
Estado e de grandes empresas respostas efetivas a problemas 
socioambientais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo de nossa experiência, formulamos algumas 
considerações para o jornalismo independente na região. E a 
primeira delas diz respeito ao estabelecimento de modelos de 
negócios sustentáveis que garantam um jornalismo profissio-
nal. A criação de modelos mistos, que envolvam estratégias 
comerciais e a captação de recursos junto a fundações nacio-
nais e internacionais de fomento à liberdade de imprensa, é 
um caminho que emerge, garantindo, assim, independência 
financeira para a independência jornalística na região.

Outra questão está na experimentação de formatos jor-
nalísticos. Em ambiente digital, é grande a profusão de ferra-
mentas e tecnologias que garantem a produção de conteúdo 
em escala global. Essas ferramentas devem ser apropriadas 
para a inovação jornalística na criação de formatos híbridos, 
culminando num conteúdo que ganhe a atenção, sobretudo, 
do público jovem, principal consumidor de conteúdo na in-
ternet. Ferramentas de produtividade, como o Slack; de cria-
ção, como o MapBox e Infogram; e de ciência e tecnologia, 
como o Mapbiomas, são alguns exemplos de como podem ser 
úteis na produção de conteúdo jornalístico.
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Há na pauta jornalística geral, apesar de uma abordagem 
rasa e estereotipada, a emergência de alguns temas principais, 
como comunidades tradicionais, grandes projetos e meio 
ambiente, em intercâmbio. Essas abordagens ainda projetam 
uma imagem de vazio demográfico, fazendo enquadramen-
tos de pequenos grupos de pessoas, em uma situação narrada 
como de isolamento e desassistência. Não negamos essas ima-
gens de todo, mas há uma necessidade urgente de se subverter 
essas abordagens, apontando as ações políticas desses grupos 
narrados como impotentes frentes a projetos governamentais 
e privados. Nesse caminho é que sugerimos a emergência de 
uma abordagem voltada para a Amazônia urbana.

A pauta voltada para meio ambiente e comunidades 
tradicionais, e sua reiteração, aponta pelo silenciamento e a 
negação das cidades da região. Há, na Amazônia, duas me-
trópoles nacionais, Belém e Manaus, bem como uma série de 
grandes e médias cidades. A cobertura da pauta amazônica in-
dica a necessidade de se caracterizar que região é essa, fugin-
do das generalizações, assim como debater sobre suas popu-
lações, pautas e problemas socioambientais. Uma mediação 
que precisa ser balizada pelas perspectivas dessas populações, 
pelo olhar desses próprios grupos e, a todo momento, estar 
sempre atenta às abordagens exteriores à região. 
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