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FORMAÇÃO  TERRITORIAL E CAMPESINATO NO NORDESTE 

PARAENSE: FORMAÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE 

IGARAPÉ – AÇU1 
 
 

Marcos Mascarenhas B Rodrigues 2 
 
 

A configuração do território é apreendida quando se entende como o tecido social o 

engendrou, das relações materiais e simbólicas que estabelecem para produzir, das ações 

dos diversos atores que empregam em favor de seus interesses, da dimensão que a cultura 

é responsável na construção cotidiana da vida. Quando da forma como este recorte no 

território nacional, a região, insere-se na formação econômica e social do país, enfim, 

busca-se a síntese que de conta deste recorte denominado Nordeste Paraense e a forma 

que gerou o rebatimento, tornando singular uma de suas subunidades, o Município de 

Igarapé – Açu. 

Tal delimitação quanto ao objeto de estudo, a trajetória da formação campesina em uma 

área de ocupação antiga, reside da participação com o grupo de estudo ligado ao Projeto 

SHIFT / NAEA3, liderado pelo Professor Dr. Thomas Hurtienne, que nos conduziram até o 

município. As nossas discussões no grupo levantaram as primeiras inquietações, talvez até 

nos tenha apresentado uma curiosidade que trouxe a primeira impressão que mais tarde 

culminou na construção da problemática.  

A fundamentação teórica que nos apresentou a capacidade de reação diante de situações 

extremadas para a agricultura familiar veio do Professor Francisco de Assis Costa, que 

através de seus estudos constatou uma realidade quanto à capacidade, mais do que de 

permanência, de criar estratégias, ser inovador em ambientes nada favoráveis, quer do 

ponto de vista econômico ou agronômico, como na década de oitenta, quando foram 

capazes, sem assistência técnicas ou financeiras, de mudar sua base produtiva e ser 

eficiente, introduzindo culturas permanentes, criando novos consórcios (COSTA, 1993, 

1994, 1995, 2000). 

                                                 
1 Este artigo faz parte da monografia apresentada como pré-requisito para obtenção do titulo de 
Especialista junto ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) da Universidade Federal do Pará 
(UFPA).   
2 Mestrando em Geografia pelo Departamento de Geografia da UFPA.  
marcos.mascarenhas@uol.com.br 
3 Este projeto feito em cooperação com a Alemanha, EMBAPA da Amazônia Oriental  juntamente com 
o Núcleo de Altos Estudos da Amazônia (NAEA), tinha por objetivo produzir tecnologia alternativa de 
utilização do solo que substituísse o ciclo corte-queima, através da utilização de trator na produção de 
cobertura morta, escolhendo o município de Igarapé- Açu por ser uma área de ocupação antiga, 
sendo possuidor de problemas, tanto com a redução do pousio, destruição das capoeiras, 
comprometimento dos solos,  como queda dos rendimentos.           
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Utilizando como fonte da pesquisa uma base de dados secundários, formando uma banco 

de dados através da evolução da Produção Agrícola Municipal anual do IBGE no intervalo 

de tempo compreendido entre 1975 a 2002, que deu condições para que pudesse ser 

analisado e periodizado os momentos de crise e queda da produção das culturas 

temporárias e a conseqüente introdução e evolução das culturas permanentes, 

consubstanciando, assim, a mudança da base técnica produtiva. 

O estudo sobre a agricultura familiar em Igarapé Açu, sobre como política pública de 

financiamento via BASA, através do FNO – Especial tem ou não relevância apoiando suas 

estratégias no município é o que o presente trabalho se propõe a estudar. E para tanto é 

necessário estudar a evolução da produção agrícola municipal que por nós foi feito dentro 

do seguinte intervalo de tempo de 1975 a 2002, uma vez que neste mesmo intervalo é que 

está compreendido todo o investimento do BASA em Igarapé Açu de 1989 até 2002. 

O presente trabalho está disposto em três seções. A primeira destina-se no direcionamento 

da pesquisa, erguendo as direções sob as quais a pesquisa trilhou ao construir a 

problemática. O segundo propõe-se a entender como, através do tempo e das interações 

entre a culturas, do caboclo com nordestino, foi construída a formação do campesinato na 

Amazônia, em uma área de ocupação antiga, sua especificidade no supracitado município, a 

partir de nossa formação econômica e social. Na terceira seção passamos pela evolução do 

fluxo migratório e demográfico. 

            Já  nas seções quarta e quinta, serão visto como se processou as culturas 

temporárias e permanentes. Na sexta seção teremos uma tabulação e quantificação da 

repercussão da linha de crédito, O FNO – Especial, avaliando, assim, a importância das 

políticas públicas para a agricultura familiar, e por fim, tal exercício nos remete a algumas 

considerações. 

 

 

Construção da problemática: 

 

A região amazônica em especial a porção nordeste do Pará possui seu espaço agrário 

dotado de relevância quanto à efetivação de estudos e de implantação de políticas pública, 

uma vez que a agricultura tradicional de corte e queima, itinerante, com as culturas de 

temporárias, com fins de atender apenas a subsistência, compreendendo o Shifiting 

Cultivation, durante décadas foi à atividade econômica que contribuiu para a formação 

social, empregando aquela região uma dinâmica especifica e vinculada ao centro 

metropolitano, Belém. Imputando aquele espaço à perda de sua cobertura vegetal e com a 
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redução do pousio e conseqüente degradação do solo. Além de ser a área de ocupação 

mais antiga tendo destaque no conjunto da economia do Pará. 

Neste termo perscrutaremos sobre as principais ações efetivadas pela campesinato4 no 

município de Igarapé Açu devendo levar em consideração as estratégias com vista à 

reprodução da unidade de produção que por vezes parece destoar do receituário da 

economia neoclássica. Mas, é claro, que não podemos perder de vista as repercussões do 

conjunto de fatores que constroem o cenário econômico e que por vezes interferiu nas 

ações dos agricultores a exemplo da introdução de culturas permanentes que tivessem 

demanda e valor considerável naquele momento no mercado, como aconteceu na década 

de 70 com a pimenta do reino e no final da década de 80 e inicio da década de 90 com 

maracujá (COSTA, 1993; CARVALHO, 1996; VILAR, 1997). 

Sobre a agricultura, e em especial ao discorrermos analisando sobre campesinato, muito 

equívoco tem sido feito, quando se afirma sobre sua transitoriedade frente o capitalismo em 

Marx, posto que ao não perseguir o lucro, nem se apropriar do trabalho excedente e 

também por tudo o que já foi dito passa a não ter as condições para investir em inovações, 

tendo neste movimento o encaminhamento para a condição de proletário. Fato que até os 

dias atuais não se materializou, pelo contrário, o que temos visto, no Pará, mais 

especificamente é o predomínio da agricultura familiar, com produção impactando nos 

mercados regionais, permanecendo.        

Na verdade o que a realidade e os censos têm demonstrado o contrário no Pará, uma vez 

que os agricultores mostraram uma capacidade de superação de suas práticas, segundo 

Costa (1993, 1994, 1997, 2000), mais que produtores de alimentos, levando em conta uma 

multiplicidade de contextos, podemos considerá-los estáveis, inovadores e eficiente em 

tempo de crise, sinalizando uma considerável alteração nos seus sistemas de produção ao 

introduzirem as culturas permanentes, originando vários consórcios e conseqüentemente 

complexificando5 seus sistemas produtivos. 

                                                 
4 Uma compreensão bastante próxima da densidade significativa do termo camponês e empregado 
neste trabalho vem de COSTA (1997) que entende: “..por camponesas aquelas famílias que, tendo 
acesso a terra e aos recursos naturais que esta suporta, resolvem seus problemas reprodutivos a 
partir da reprodução rural desenvolvida de tal modo que não se diferencia (ou não se diferencia de 
maneira importante) o universo dos que decidem sobre a alocação do trabalho, dos que sobrevivem 
com o resultado dessa alocação”. E muito pertinente acrescenta: “. Defendemos a possibilidade de 
associar o conceito de camponês, nas estatísticas censitárias para a Amazônia, aos estabelecimentos 
constante nos extratos de área de até 200 ha. Não obstante as diferenças que se encontram entre 
estados e microrregiões, são possíveis demonstrar que, neste intervalo, as unidades produtivas 
baseiam-se acima de 90 % na força de trabalho familiar e na gestão pelo cabeça da família” (p. 3).E 
será por nós utilizada a terminologia de agricultura familiar também para designar o mesmo 
significado que camponês 
 
5 Complexificaçâo é entendido, segundo Vilar (1997) como: “a diversidade dos componentes que 
integram a estrutura de um sistema de produção (ex: temporárias + permanentes +pecuária) e das 
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Frente ao exposto o que se busca apreender quais são as estratégias efetivadas pelo 

agricultor frente baixas rentabilidade das culturas temporárias, sujeitado a exposição à 

condição de tensão reprodutiva no município em questão? O que tem dado a estas 

unidades de produção os elevados índices de produtividade e potencialidade para inovar? 

Quais foram às medidas adotadas nas unidades de produção para conseguir financiar suas 

novas culturas na década de 90? Qual a relevância da institucionalidade creditício, em 

particular o FNO – Especial?  Qual a implicação desta linha de crédito junto ao universo 

cultivado no município?   

 

A formação agropecuária em Igarapé – Açu: 

Um breve histórico sobre o ordenamento político-administrativo nos mostrará algumas 

poucas configurações que dizem respeito desde sua criação com a Lei Estadual nº 902 de 

05.11.1903, que criou o povoado de Igarapé – Açu. Três anos depois fora alterado pela Lei 

nº 985, que instituiu o Município de Igarapé – Açu. Alterado posteriormente pelo Decreto - 

Lei Estadual nº 4.505 de 30.12.1943, que desmembrou os distritos de Nova Timboteua, 

Timboteua e Peixe Boi, então pertencentes a Município de Igarapé, para constituir o 

Município de Nova Timboteua. Sofrendo uma das ultimas transformações com a Lei nº 2.460 

de 29.12.1961 que retirou 224 km² de Igarapé – Açu para participar da formação do 

Município de Santa Maria do Pará (IDESP, 1969). 

Originada pelo influxo da colonização dirigida a partir do núcleo que recebeu o nome de um 

rio, Jambu-Açu no ano de 1895, e após onze anos teve seu nome trocado por o de um outro 

rio, Igarapé - Açu. O que já imprime a colonização no sei limiar a força dos domínios 

naturais tendo no rio não tão somente inspiração pra nomear a cidade, no entanto iria 

ordenar o processo de ocupação, com certa medida também serviria ao transporte, no 

preparo da farinha, fornecendo peixes, originando os primeiros povoados que até 1901 

foram formados por colonização espontânea de paraenses, remanescendo de tal processo 

extrativo gomífera das vilas dos Seringais, Tapiaí e Porto seguro (COSTA, 1992: 

CARVALHO, 2000).  

A importância de Igarapé - Açu remonta desde o inicio do processo colonizador, em 1902, 

segundo dados extraídos de Ernesto Cruz sobre os censos dos colonos, dos 10.122 colonos 

alocados nos núcleos da Bragantina, cerca de 1980 (aproximadamente 20 %) estavam em 

Igarapé Açu, dos quais 1425 (72 %) eram brasileiros. E entre as duas primeiras colônias que 

foram  emancipadas  motivadas por relativa prosperidade estava Igarapé - Açu, sorte 

                                                                                                                                                         
espécies em integração dentro de cada componente (ex: laranja + maracujá). Quanto maior a 
diversidade maior a diversificação” (p. 18).          
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diferente das posteriores emancipações, motivadas que foram pela crítica situação 

econômica da província, (CRUZ, 1955; PENTEADO, 1967).  

Ao chegarem os colonos oriundos da colonização dirigida de forma expressiva escoados 

pela ferrovia, a partir de sua inauguração em 1914, podemos dizer que já havia um 

campesinato regional que executava atividades extrativas, como a caça e a pesca, plantava 

culturas temporárias, estava mais adaptado ao meio, o caboclo,que muito embora na 

literatura daquele momento simbolizou a fracasso humano, a inaptidão para domesticar a 

natureza de formas a consubstanciar o estereótipo fruto do processo misciginatório entre o 

branco e o índio, comparado com a etimologia da palavra do tupi caa-boc, que quer dizer “o 

que vem da floresta”, ora tal marca imputada ao campesinato tradicional de nossa região e 

que moveu no passado às elites e o governo a chegar em pensar em colonização efetivada 

por estrangeiras e os trouxe para o Pará, a exemplo das vilas de origem espanhola e italiana 

(LIMA, 1999).    

Quanto à produção agropecuária em Igarapé – Açu desde o início de sua formação teve 

uma expressa preponderância das culturas temporárias (arroz, milho, feijão e mandioca), 

muitas plantações de frutas e cana-de-açúcar, além de mais de quarenta fornos de 

produção de farinha e cinco engenhos de aguardente. Neste contexto a origem dos colonos 

nordestinos resultou na introdução do cultivo de algodão, que motivou, a partir da segunda 

década do século passado, a origem de agroindústria de algodão e de beneficiamento de 

arroz (Idem: 1999).  

Na primeira metade do século a trajetória produtiva esteve apoiada em culturas temporárias 

utilizando uma tecnologia para preparar a terra com corte da mata  seguida de sua queima 

para então plantar, juntamente com o carvoejamento e extração de madeira, com destino a 

Belém, foram responsáveis pela destruição expressiva da cobertura vegetal como temos 

relatado no trabalho de Penteado (1967) sobre uso do solo na região bragantina e em 

alguns trabalhos de técnicos EMBRAPA  do Centro de Pesquisa Agropecuária do Tropico 

Úmido (CPATU) como os de Kitamura (1983) e  de  Falesi (1967) que já atestam ser exíguo, 

se não raras as florestas virgens remanescentes da ação antrópica. 

A evolução da produção e de suas principais culturas, sua base produtiva e técnicas 

usadas, bem como o destino o qual sua produção toma uma vez colhida, ajudam-nos ao 

entendimento sobre as estratégias reprodutivas da agricultura familiar em Igarapé – Açu, a 

forma como se vincula ao mercado, que em parte se expressa na trajetória das culturas 

temporárias e permanentes, como estudaremos a seguir.  

Evolução demográfica e estrutura fundiária em Igarapé – Açu. 

           A evolução do comportamento demográfica compreendido, aqui, como mobilidade, 

crescimento e decréscimo, assim como a natureza causal e as repercussões que 
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determinada população pode trazer a estrutura fundiária, através da diminuição do tempo de 

pousio, valorização e concentração de terras, disputas e conflitos, remeteram-nos a 

determinada imbricação pretendida pelo autor ser estudado para melhor compreender sua 

relação com a formação do campesinato, suas estratégias para reprodução no supracitado 

município. 

          Nossa análise será compreendida na segunda metade do século XX, uma vez que 

temos uma série de transformações acontecendo no Brasil e que repercutiram de forma 

significativa sobre a questão da mobilidade populacional no que diz respeito ao território 

nacional e a Amazônia em especial. Refiro-me ao processo de modernização da economia 

consubstanciado no processo de industrialização. Sendo a questão agrária, tanto sua 

modernização e agravamento de sua estrutura, contribuiu de forma expressiva  e expulsiva, 

influindo sobre populações nas ultimas cinco décadas.                          

           Para Mougeot (1986) é a partir de 1950 que temos a intensificação do fluxo 

migratório para a fronteira de povoamento, tendo,  neste momento o Norte e o Centro-Oeste 

superado o Nordeste e o  Sul em crescimento da taxa de líquidas de imigração urbana e 

acrescenta: “Nos anos 70, o Norte passou a liderar as demais regiões, quanto ao 

crescimento relativo da população total” (p. 23). Neste contexto merecem destaque algumas 

ações do governo federal, como a construção de grandes eixos de integração, uma vez que 

altera significativamente as mobilidades populacionais, diminuindo distância e o tempo, 

facilitando, assim, o escoamento.    

           As inovações implantadas na atividade agrícola, o movimento de concentração de 

terras, associado à expropriação, a introdução de novas relações de trabalho no campo, 

podem, em conjunto, justificar o movimento em duas direções, a primeira para os grandes 

centros urbanos e a outra para onde supostamente existiriam as “terras livres” a serem 

incorporadas, tendo a principio o Centro-Oeste e o Norte, como receptores destes afluxos 

populacionais.             

           A mudança do padrão de ocupação, dos rios para as estradas, que neste sentido 

priorizou modelo rodoviarista, a um só tempo trouxera radicais transformações ao conectar 

as regiões mais longínquas do país, como a região Norte, em especial a porção nordeste 

paraense, ao centro industrial brasileiro, o  Sudeste. Inicialmente e com o eixo principal com 

a Rodovia Belém-Brasília.    

           Um componente da análise quanto à mobilidade populacional diz respeita a 

contribuição  intra-regional, portanto, as transformações nacionais e a forma com a qual as 

transformações ocorreram no Nordeste é muito relevante para configurá-lo como área de 

repulsão orientando tal fluxo para a Amazônia e para o Sudeste, caracterizada por Mougeot 

(1986) da seguinte forma:     
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           [...] o litoral nordestino, densamente povoado e industrializado, sofreu uma emigração 

urbana e rural acentuada. Mudança na apropriação da terra e nas relações sociais e de 

trabalho, decorrentes da intensificação do uso do solo na faixa costeira, tornou-se forças 

expulsivas na ausência de uma ampliação compensatória do mercado empregador 

(MOUGEOT, 1986, p. 28). 

            As contribuições de Mougeot acima mencionadas são corroboradas pela tabela 1, 

onde a contribuição do fluxo de nordestinos para ocupação de Igarapé - Açu, desde 1960 

até o ano de 1990, evidenciam grande participação neste afluxo, cerca de 82,49 %, sendo 

predominante os fluxos de cearenses, 42,49 %, acompanhado  pelo fluxo de maranhenses 

com 23,36 %. 

Tabela 1 Evolução da Origem do Fluxo migratório para Microrregião Bragantina. 

Origem 1960  1970  1980  1990  Total 

 Migrante % Migrant % Migrant % Migrante %  

Ceará 17808  7315 18,07 2973 9,51 1440 5,31 29536 

Maranhão 7634  2707 6,85 3805 3,48 2201 1,44 16347 

Amazonas 6313  523 4,26 178 2,47 84 1,05 7098 

R G Norte 4114  989 23,72 152 3,81 18 0,64 5273 

Paraíba 2003  654 24,02 351 11,24 219 5,56 3227 

Pernambuc 1532  157 7,22 314 5,47 66 1,11 2069 

Acre 1602  242 7,75 40 3,59        -  1884 

Amapá  591  138 3,32 128 1,90 56 1,06 913 

Bahia 352  68 1,61 405 1,94        -        - 825 

Piauí        -  252 4,54 351 2,62 143 0,87 746 

Minas Ge        -  36 1,20 660 2,97        -        - 696 

Alagoas 277  63 18,69 4 0,41 93 5,86 437 

Rondônia 351 0,1

6 

27 2,73 26 

 

2,24 14 0,59 418 

Roraima  97  4 1,23 4 1,30 18 1,59 324 

Espírito San 38  26 1,65 39 0,42        -        - 103 

Sergipe  110          -         - 19 4,00 17 3,94 36 

Tocantins       26 0,05 26 

Total 44782  15171  11429  6385  69958 

         Fonte: IBGE, Censos Demográficos (vários anos). 
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              Quando contabilizamos o fluxo de migrante dirigido para Igarapé - Açu, nas 

décadas de 80 e 90, o que temos são 3.076 e 3296 migrantes, respectivamente, totalizando 

27 e 52% de todos os migrantes destinados nestes períodos à microrregião Bragantina, 

portanto este município é um forte ponto de atração para os migrantes, principalmente os de 

origem nordestina ao chegarem ao Pará. 

               Outro dado relevante é o comportamento em sua estrutura fundiária a partir dos 

dois últimos sensos agropecuários, de 1985  e 1995, expressos na tabela 2 que mostra que 

houve no período um aumento no número de estabelecimento de 540 para 699 possuindo 

menos de 10 ha. Já o extrato de 10 a 50 ha houve uma diminuição dos estabelecimentos de 

1277 para 806, diminuindo sua área em cerca de 40%. Paralelo a este fato, o extrato que vai 

de 500 a 1000 ha, que caracteriza as fazendas cresceu em numero de estabelecimentos de 

2 para 11, e sua área de 1091 para 7480 ha. 

                 Ao levarmos em consideração a crise que se abateu nos camponeses na década 

de 80, associando a uma nova configuração em sua estrutura fundiária, reflexo de tal 

processo, que manifestou em desmembramento das unidades camponesas e transferência 

de propriedade para os fazendeiros e empresários, considerada por Carvalho (2000) como 

“uma reestrutura fundiária” (p. 20).               

                  Uma vez visto novo rearranjo do ponto de vista do uso do solo através da 

estrutura fundiária, pretendemos compreender a mudança no que diz respeito às culturas 

tradicionais, como seu relacionamento com a introdução das culturas permanentes.   

Tabela 2 - Estrutura Fundiária de Igarapé - Açu. 

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários de 1985 e 1995.  

1985 1995  

 Número 

de 

Estabele

- 

cimentos 

% Área 

(ha) 

% Número 

de 

Estabele

-

cimentos

% Área 

(ha) 

% 

Menos de 10 ha 540 27,6 1.428 2,5 699 43 1.775 3,8 

Entre 10 e 50 ha 1.277 65,2 34.44

4 

59,8 806 50 20.68

6 

44,3 
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Entre 50 e 100 

ha 

87 4,4 6.628 11,5 52 3 3.878 8,3 

De 100 a 200 ha 31 1,6 4.583 8,0 27 2 3.837 8,2 

De 200 a 500 ha 19 1,0 5.843 10,3 19 1 6.520 14,0 

De 500 a 1000 

ha 

2 0,1 1.091 1,9 11 1 7.480 16,0 

De 1000 a 2000 

ha 

1 0,1 1.000 1,7 0 0 - - 

De 2000 a5000 

ha 

1 0,1 2.500 4,3 1 0 2.500

0 

5,4 

Total 1.958 100,

0 

57.61

7 

100,

0 

1.615 100,

0 

46.67

6 

100,

0 

Ao levarmos em consideração a crise que se abateu sobre os camponeses na década de 

oitenta, associado a uma nova configuração em sua estrutura fundiária, reflexo de tal 

processo, que manifesta em desmembramento das unidades camponesas e transferência 

de propriedade fundiária dos camponeses para os fazendeiros e empresários que Carvalho 

(2000)  caracteriza como “uma reestrutura fundiária de importantes proporções” (p. 20).  

                  Uma vez visto o novo rearranjo do ponto de vista do uso do solo através da 

estrutura fundiária pretendemos compreender a mudança no que diz respeito as culturas, 

tanto as tradicionais, como o relacionamento da introdução das permanentes com este nova 

estrutura 

 

A trajetória das Culturas Temporárias: 

A agricultura do campesinato na Amazônia tem nas culturas temporárias sua sustentação 

para reprodução social até um ponto que satisfaça suas necessidades equacionando com o 

esforço despendido para tal conforme a racionalidade em Chayanov (Chayanov apud 

Bonnal, 1995). Sendo afetados pelas implicações de clima e solo, e na possível valorização 

de dados produtos a nível regional, como é o caso da mandioca, matéria-prima para 

produção de farinha, que possui demandas consideráveis pela capital, Belém, e para a 

satisfação do autoconsumo.   

Ao presente estudo interessa saber se há e quando uma queda da rentabilidade das 

culturas temporárias? E em que medida esta queda pode levá-los à introdução das culturas 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 12756 

permanentes? E como se deram às estratégias e as fontes de investimentos de suposta 

mudança de seus sistemas de produção?       

        Entre as culturas introduzidas pela agricultura familiar segundo Flochrschütz & 

Kitamura (1986) destacamos as de inverno com o milho, arroz, mandioca e malva e as de 

verão com caupi, algodão, mandioca e mais recentemente o amendoim. Sendo a forma de 

preparo da terra das culturas de verão descrita da seguinte forma: 

Ainda durante a época da seca do ano anterior, broca-se e derruba-se uma capoeira alta. O 

material vegetal fica secando até aproximadamente o final da estação, quando é queimado. 

Sobras da queima são amontoadas em coivaras e novamente queimadas. A capoeira 

grossa é praticamente livre de ervas invasoras, enquanto que as cinzas da vegetação 

servem para adubo para a cultura que segue (FLOCHRSCHÜTZ & KITAMURA, 1986, p. 

106). 

O que parece evidente desde já é a importância da mandioca, quer plantada no verão ou 

inverno, não requerendo muito do solo e podendo ser consorciada com o milho e o arroz, 

portanto, nossa análise sobre a produção de mandioca mostra um volume expressivo como 

mostra a figura 1 feito a partir do senso agrícola municipal desde 1975 até o ultimo ano 

disponibilizado pelo IBGE, 2002. 

Igarapé-Açú Mandioca (1975-2002)
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Figura 1 – Igarapé-Açu - Área colhida e quantidade produzida de Mandioca – 1975–2002. 

        Fonte: FIBGE – Produção Agrícola Municipal, vários anos. 

        O que podemos observar é uma produção expressiva que durante o período de 1975 

até 1991 foi crescente, com média anual de 30.500 T, com a exceção do ano de 89 quando 

houve uma queda na produção, muito embora Costa (2000) ao analisar o senso de 1985 

demonstre para a década de 80 um movimento para a produção agrícola na região Norte 

uma valorização e crescimento das culturas permanentes e decréscimo da produção de 

temporárias. O que atesta a esta cultura muito mais que a sobrevivência com a satisfação 

do autoconsumo, também deu condições para introduzir modificações no sistema de 
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produção à medida que promoveu uma integração dos agricultores com os mercados 

regionais e garantiu algum capital para fazer frente a algumas despesas. 

        Foi durante a década de noventa que houve uma queda do rendimento da mandioca 

chegando a valores da produção três vezes menor que a visto durante o período de 1975 a 

1991, atingindo seu nível mais baixo no ano de 2002 que foi inferior a 8.000 toneladas.  

 A queda de rendimento da mandioca está associada ao declínio de sua valorização 

de mercado, sua instabilidade, uma vez que os rendimentos em questão não sofrem muita 

alteração levando-nos a crer que o mercado foi decisivo e direcionador para os agricultores, 

portanto buscaram outras culturas mais rentáveis. 

 O milho pode ser enquadrado nas tendências do senso analisado por Costa como 

mostra a figura 2 indicando a queda na quantidade produzida e na área colhida a partir de 

84 e atingindo seu nível mais critico no ano de 2002 com 198 T e 220 Ha de área colhida, 

enquanto que a média geral da quantidade produzida foi de 845 T e a área de 1.194 Ha.               

        Uma outra cultura temporária muito importante quer pelo seu valor comercial e mesmo 

pelo autoconsumo é o feijão, que segundo a figura 2 até a primeira metade da década de 

oitenta sua produção foi crescente, tendo novo salto no incremento da quantidade produzida 

no período compreendido entre 1995 a 2000, quando desce ao nível de menor produção 

atingindo a quantidade produzida de 324 T e sua área colhida foi de  360 Ha  em 2002, 

quando a média de todo o  período é de 848,81  T e a área colhida foi de 952,72 Ha. 

Mostrando uma trajetória relativamente crescente durante a década de noventa e que 

tendeu para uma queda de seus rendimentos durante os primeiros anos da década 

seguinte, a de 2000. 
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Figura 2 – Igarapé - Açu - Área colhida das Culturas Temporárias 1975 – 2002. 

Fonte: FIBGE – Produção Agrícola Municipal, vários anos. 
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          O algodão produzido em Igarapé - Açu foi introduzido pelos migrantes nordestinos 

juntamente com as culturas temporárias, favorecidas pela criação agroindústria 

processadora de algodão e arroz na segunda década do século passado e que segundo o 

relatório de Carvalho (2000) durou até a década de sessenta. 

       Na verdade os dados por nós coletados a partir de 1978 evidenciam uma produção 

crescente atingindo o maior valor de sua produção anual em 1984 com 6.000 T ano, 

voltando a crescer somente no ano de 89 e depois deste período o que se observa é uma 

queda da produção que a partir do ano de 1999 até 2002 chega ao piores níveis, zerando a 

produção, como mostra a figura 2. Conclui-se, então, que dimensionar a magnitude da 

queda da produção fica difícil, uma vez que não dispomos dos dados durante as décadas de 

cinqüenta e sessenta para contrapor ou afirmar as proposições de Carvalho. 

       O arroz é outra cultura típica do shifting cultivation que foi produzido em Igarapé - Açu 

que se enquadra na proposição de Costa (1995) que evidencia a crise em seus sistemas 

tradicionais de produção a partir da queda de rendimento auferida pela diminuição crescente 

tanto da área cultivada como de sua quantidade produzida, sobretudo depois da segunda 

metade da década de oitenta, como mostra o gráfico              

            Enfim. uma visão do conjunto da produção das culturas temporárias é dada ao 

analisar a figura 2 observamos a evolução da área colhida no período compreendido entre 

1975 a 2002 comprova a importância de duas culturas, a mandioca e o feijão, que 

mantiveram suas áreas colhidas elevadas e até as aumentaram na década de oitenta, 

mesmo quando é observada em todo Pará uma crise na base produtiva da agricultura 

familiar que na referida década provocou uma diminuição nos seus rendimentos e da área 

cultivada destas culturas, o que pode reforçar uma hipótese de que algumas dessas culturas 

temporárias podem contribuir, juntamente com o trabalho despendido, em fontes de 

financiamento e, sobretudo, responde pela sua reprodução. Tal fato comprovado pelo censo 

municipal reafirma a pesquisa de campo de Cordeiro (1989) no município de  Igarapé - Açu.   

Trajetória das culturas Permanentes: 

 A introdução de culturas permanentes de ciclo médio pelos agricultores como a 

pimenta-do-reino e banana, posteriormente o maracujá, têm acontecido no Nordeste 

Paraense desde a década de 70, muito fortemente influenciados pelo valor de mercado, em 

Igarapé – Açu os dados da produção agrícola municipal apontam para o ano 1975 como de 

introdução da pimenta-do-reino com uma área colhida de 366 ha, sendo no ano seguinte 

multiplicada por três, indo para 1243 ha. Sofrendo queda no ano seguinte até em 1984, 

depois passa por um processo de recuperação, que no período compreendido de 1985 a 

1991 tem incrementos crescentes como ns mostra a figura 3. Atingindo seu ápice em 1993 

com uma área colhida de 1360 ha, enquanto que a área total colhida no Pará era cerca de 
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19.902, no entanto tendo o rendimento acima de 2.500 Kg/ha, enquanto que a média do 

Pará estava em torno de 1.731 Kg/ha. O ano de 1994 marca o começo da queda e a crise 

deste cultivo, não tão somente em Igarapé – Açu, mas em grande parte dos municípios da 

Zona Bragantina, em Capitão Poço (CARVALHO, 1996; VILAR, 1997). 

       O principal problema com cultivo da pimenta-do-reino foi seu atrelamento ao mercado, 

se por um lado gera maior valor, por outro ao introduzir insumos químicos (herbicida e 

defensivo) gera dependência dos referidos insumos industrias ligando-o a uma economia 

central de forma desfavorável. Sem falar na propensão às doenças, muito vulnerável a 

problemas fitossanitário, em vista de tal processo homogenizante, tendo na Fusariose, um 

fungo, seu principal problema, agravado sobremaneira pela falta de orientação técnica no 

manejo e prevenção das doenças. 

Igarapé Açú Pimenta- do- Reino (1975-2002)
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Figura 3 – Igarapé - Açu - Área colhida e quantidade produzida da Pimenta –do- 

                     Reino-1975 – 2002.                           

Fonte: FIBGE – Produção Agrícola Municipal, vários anos. 

 A cultura do maracujá foi introduzida na segunda metade da década de oitenta, 

tendo nos dois anos subseqüentes um crescimento vertiginoso, no entanto o que se observa 

nos anos seguintes é um declínio constante tendo entre suas causas o problema 

fitossanitário, que dizimou as lavouras, mas, sobretudo o comportamento de mercado. Aqui 

cabe um adendo, portanto a processadora de frutos AMAFRUTAS na região neste período 

teve um peso relevante e de certa forma foi responsável pelo incentivo ao aumento da área 

de maracujá junto aos agricultores, mas não ordenou a compra trazendo sérios prejuízos a 

exemplo do relato de agricultor do município de Benevides: “ao comprar a produção, o 

caminhão que vinha recolher o maracujá entrava num ramal com alguns produtores, ele 

enchia o caminhão com os primeiros produtores do ramal e depois ia embora, não tava nem 

aí para o restante que haviam colhido e deixado o fruto junto à beira da estrada ao sol”.  
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Igarapé Açú - Maracujá (1988-2002)
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Figura 4 – Igarapé - Açu - Área colhida e quantidade produzida do Maracujá– 

                    1988- 2002. 

Fonte: FIBGE – Produção Agrícola Municipal, vários anos. 

       A cultura do mamão teve seu período de expansão e declínio durante a década de 

oitenta, manteve-se constante de 75 até 80 e a partir daí passa por um incremento que 

atinge seu maior ponto no ano de 85, com mais de 30 milhões de frutos colhidos, passando 

a declinar bruscamente até o ano de 88 chegando a diminuir a produção mais de dez vezes, 

chegando a cifra de três milhões de frutos, como mostra a figura das principais culturas 

permanentes abaixo. 
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Figura 5 – Igarapé - Açu - Área colhida das Culturas Permanentes 1975 – 2002. 

Fonte: FIBGE – Produção Agrícola Municipal, vários anos. 

       A cultura da laranja passa a ter seus dados percebidos a partir de 87 e até o ano de 92 

se mantém aproximadamente constante, sofrendo um incremento no ano seguinte que foi 

estendido até o ano de 99, sua maior produção com 12 milhões de frutos, vindo a declinar 

no ano seguinte abruptamente atingindo um milhão e cento e cinqüenta mil frutos.           
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       O dendê merece destaque, pois foi à cultura permanente que recebeu maior montante 

de crédito do BASA para a agricultura familiar, FNO – especial, com maior incremento 

representativo durante a década de noventa e se diminuiu sua produção no período 

compreendido entre 94 a 97 e desde então manteve relativa Constância, como mostra a 

figura 6. 

Igarapé_Açu Dendê (1989-2002)
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Figura 6 – Igarapé - Açu - Área colhida e quantidade produzida de Dendê – 1989- 

                      2002. 

 Fonte: FIBGE – Produção Agrícola Municipal, vários anos. 

       A tabela 3 mostra a evolução das culturas temporárias e permanentes onde podemos 

ver que o dendê em 1990 percebia uma participação 3,34 % do total da área colhida das 

culturas permanentes e temporárias, sendo neste mesmo ano a maior participação da 

pimenta-do-reino com 16,03 %, entre as permanentes. No ano de 1995 a produção de 

dendê eleva-se para 26,97 % do total representando um crescimento da ordem de 807 %. 

       O que a referida tabela 3 evidencia é que a crise de rendimentos das culturas 

temporárias se dá na primeira metade da década de 1990, quando observamos a 

participação das culturas temporárias vemos que a queda ocorreu em 1990 decrescendo a 

participação de 85,93 % para 67,12 %, caindo ainda mais em 1995 chegando a 57,32 %. 

Portanto o reordenamento na base produtiva com a substituição das culturas temporárias 

pelas permanentes analisados por Costa (1993) no estado ocorreu na década de oitenta, 

entretanto tal reordenamento ocorreu na década de noventa em Igarapé – Açu.  

Tabela 3 - Evolução da área colhida das culturas temporárias e permanentes de  

                 Igarapé - Açu: 1980-2000 

1980 1985 1990 1995 2000  

CULTURAS Área 
colhida 

(há) 

% Área 
colhida 

(ha) 

% Área 
colhida 

(ha) 

% Área 
colhida 

(ha) 

% Área 
colhida 

(ha) 

% 
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Culturas Permanentes 

Maracujá - - - - 1350 

 

12,88 430 6,76 390 

 

6,23 

Dendê - - - - 350 

 

3,34 1715 26,97 1500 23,96 

Limão - - - - - - - - - - 

Laranja     22 

 

0,21 76 1,20 100 

 

1,6 

 

 

Pimenta-do-

Reino 
1402 15,72 885 9,05 1680 16,03 475 

 

7,47 510 8,15 

Mamão 22 0,25 490 

 

5,02 40 0,38 18 

 

0,28 6 0,09 

Total 

Permanente 
1424 15,97 1375 14,07 3442 32,88 2714 42,68 2506 40,03 

Culturas Temporárias 

Algodão 717 

 

8,04 1088 

 

11,13 790 

 

7,54 - 

 

- - - 

Arroz 1800 

 

20,18 1200 

 

12,28 1400 

 

13,36 300 

 

4,72 195 

 

3,11 

Feijão 500 

 

5,60 1800 

 

18,42 650 

 

6,20 1200 

 

18,87 700 

 

11,18 

Mandioca 2281 

 

25,57 2810 

 

28,75 3000 

 

28,62 1545 

 

24,30 2500 

 

39,93 

Milho 2198 

 

24,64 1500 

 

15,35 1200 

 

11,45 600 

 

9,43 360 

 

5,75 

Total  

Temporária 

 

7496 84,03 8398 85,93 7040 67,12 3645 57,32 3755 59,97 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal de 1975 a 2002. 

 As implicações do FNO – Especial em Igarapé – Açu (1989 – 2002):  

            O Fundo Constitucional tem sua origem vinculada a Constituição Federal de 1988, 

alterado pela Lei nº 7.827 de 27.09.89 e novamente regulamentado pela Lei nº 9.126 de 
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10.11.95, instituindo os Fundos Constitucionais. De forma que foi criado o fundo 

Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, que supostamente viria a contribuir com o 

desenvolvimento econômico e social da região, através de programas de financiamento 

junto aos setores produtivos. Tendo a concepção e gerenciamento e fiscalização de projetos 

pela SUDAM, e a linha de crédito pelo BASA. Tal atuação efetivada pelo governo central 

tinha por objetivo a atenuação dos desníveis regionais (LOPES, 2000). 

         Já o FNO – Especial consiste em uma linha de crédito destinada à agricultura familiar 

resultado de um processo reivindicatório, por parte dos agricultores representados pelas 

suas instituições de classe como a FETAGRI, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STRs), 

que objetivava a democratização e a desburocratização do FNO mediante o insucesso das 

modalidades anteriores do fundo constitucional que privilegiou os grandes projetos 

agropecuários, que contribuiu, sobremaneira, para a acumulação de terras, diminuição da 

cobertura florestal e a recrudescimento da violência no campo, tanto na encomenda de 

crime   de morte (pistolagem), como na prática de trabalho escravo, de forma mais 

concentrada na porção Sul e Sudeste do Pará, área de ocupação mais recente 

(FERNANDES, 1999;TURA, 2000). 

       Os dados do BASA referentes ao FNO– Especial para Igarapé– Açu por nós estudados 

partem do ano de 1989, ano que o referido município começa a receber a linha de crédito, e 

foram-nos cedidos pelo gerente de crédito da instituição, Sr José Maria, mostram uma 

tendência ao financiamento de culturas permanentes, como mostra a tabela 4. Tendo 

destaque por alocar o maior aporte de investimentos do FNO – Especial, o maracujá 

representou 69,78 % dos investimentos do período, muito embora esta cultura tenha uma 

trajetória de crescimento de área colhida apenas no período de 1988 a 1990, entretanto nos 

anos subseqüentes, o que observamos é uma queda da produção, caindo de 160.000 para 

menos de 60.000 no período de 1990-1995, daí em diante a produção tende ao declínio ate 

atingir a cifra de 3.060 no ano de 2002. 

Tabela 4 - Empreendimentos Agrícolas Financiados pelo FNO – Especial em 

                  Igarapé – Açu (1989-2003). 

Empreendimentos Financiados pelo FNO- Especial (1989-2003) 

Produto Área (ha) Valor Contratado 
Valor em 
% 

Culturas Permanentes 

Banana 2              140.612,06  6,03 

Coco- da- Baia 8              265.015,83  11,36 
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Maracujá 121           1.627.316,29  69,78 

Murici 0              160.802,14  6,90 

Total   94,07 

Cultura Temporária 

Mandioca (aipim-

macaxeira) 113              138.279,40  5,93 

Total 113              138.279,40 5,93 

    

Permanente + 
Temporária (total)  244 2.332.025,72 100 

                 Fonte: BASA, 2004.  

         O FNO – Especial enquanto política pública de fomento a agricultura familiar não 

repercutiu de forma representativa junto aos agricultores no período em estudo uma vez que 

a cultura permanente de maior desempenho foi o Dendê, tendo um incremento de 26,97 % 

do total das culturas, tanto permanentes como temporárias, em 1995, chegando a 

representar 63,19 % das culturas permanentes.    

       Outro ponto de destaque ao analisarmos a repercussão do FNO – Especial junto aos 

agricultores de Igarapé - Açu é o percentual de área financiada das culturas permanentes 

que corresponde a 0,30 % da área total colhida, se considerarmos apenas o período 

financiado pelo BASA de 1989 a 2002. Já as culturas temporárias no mesmo período 

receberam praticamente metade do volume de financiamento das culturas permanentes, 

0,16 % da área total colhida, como mostra a tabela 5. 

Tabela 5 – Áreas das culturas Permanentes e Temporárias Financiadas pelo FNO -                   

Especial em Igarapé-Açu (1989-2002) 

Culturas Área Total Colhida (ha) Área Financiada (ha) % Área 
Financiada 

Permanentes 43.963 131 0,30 

Temporárias 69.065 113 0,16 

Total 113.028 244 0,46 

Fonte: Produção Agrícola Municipal, vários anos e BASA, 2004. 
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 O que podemos depreender a partir das informações a cerca do aporte do FNO – 

Especial para Igarapé – Açu é que do ponto de vista quantitativo seu volume é irrisório, não 

chegando a repercutir na produção dos agricultores daquele município. Levando em conta o 

aspecto qualitativo desta linha de crédito, ela não é, segura para o banco, no sentido de 

retorno, uma vez que esta opção de culturas vinculadas ao mercado e sem as condições 

técnicas necessárias, pode causar, a um só tempo, tanto o comprometimento da unidade de 

produção familiar e da linha de financiamento, a exemplo do que aconteceu com o 

maracujá.   

 Ao considerarmos os Censos Agropecuários de 1985 e 1995 para Igarapé – Açu, 

temos um total de 1.615 estabelecimentos, para um total de 259 contratos firmados, 

quantidade que se pretende que haja rebatimentos do FNO – Especial é necessário um 

aumento substancial que no mínimo atendo a pelo menos 10 % dos estabelecimentos.   

        Deste total de numero de estabelecimentos 920 plantam lavouras temporárias, 580 

plantam lavouras permanentes e 55 com pecuária. Sendo o restante 31 estabelecimentos 

com produção mista, florestal, pesca e produção de carvão vegetal. Entretanto uma análise 

mais apurada, segundo Carvalho (2000) nos mostra uma situação que confirma a mudança 

da base produtiva ao evidenciar o caráter de diversidade dos estabelecimentos que: 

[...] dos 920 estabelecimentos que informam ter nas lavouras 

temporárias sua atividade principal, nada menos que 915 informam 

também trabalhar com culturas permanentes – não obstante em 

situação secundária, onde se incluem os pomares. E, dos que 

apresentam as permanentes como principais quase todos cultivam 

de algum modo às temporárias (CARVALHO, 2000, p. 11).        

        O que podemos depreender sobre a ação de uma política pública, como o FNO – 

Especial os tecidos sociais e as seguintes condições pedológicas e climáticas de uma para 

uma área de ocupação antiga, como Igarapé – Açu, dotada de condições herdadas de um 

passado remontando cem anos, implicando em condições culturais e tecnológicas, 

resultando de uma interação da pratica indígena com o negro e com o europeu, mais 

recentemente com o nordestino, e das estratégias que para garantir sua reprodução os 

vinculam com o mercado. Sem perdermos de vista um período longo com o qual estes solos 

foram e estão sendo usados e na redução do pousio e na perda de condições de preparo do 

solo ao utilizar capoeiras, que de certa forma compromete os rendimentos dos cultivos.  

Considerações Finais:   

        O que as pesquisas, os censos mostram a cerca da agricultura familiar de uma forma 

geral é sua capacidade inovadora, adaptativa e, sobretudo, de permanência. Visão contrária 

que vai de encontro à teoria clássica marxista, que nesse aspecto revestiu o campesinato de 
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certa “fatalidade”, prescrevendo seu desaparecimento, ou, melhor falando, sua conversão 

em proletariado e como o capital vive da contradição, contrariando seu maior teórico, 

justamente onde foram feitos os estudos de Marx, a agricultura familiar é que responde pela 

produção agrícola em plena União Européia em uma face mais globalitária. 

        Na Amazônia o empreendimento agrícola no final do século XIX e inicio do atual fora 

frustrado, justamente quem fora classificado como inapto pelos governantes e elites de 

então, o caboclo, na verdade foi quem melhor se ajustara a condição oferecida, tendo seu 

comportamento diversificado conforme a disponibilidade de recursos e período do ano, ora 

coletando, caçando, pescando e plantando.   

 No período compreendido pelo regime autoritário as políticas públicas convergiram e 

fartamente saciaram os grandes fazendeiros, tanto no aspecto creditício como na 

assistência técnica, ainda que com todas as suas limitações. Mesmo quando ganham certo 

status, hoje, a agricultura familiar delineia um vulto, o qual é contemplado com a visibilidade, 

ainda que turva, de políticas públicas, quer pela reorientação do foco das instituições, como 

a EMBRAPA, que passam a incorporar em sua linha de pesquisas tal prática, trabalhando 

para satisfazer as demandas que as muitas décadas ergueram-se. 

        Mas sua práxis ainda se encontra impregnada com muitas de suas práticas antigas, 

que de forma emblemática ficou manifesto no seminário para a agricultura familiar na 

EMBRAPA, que após as longas horas de explanações, de assuntos relevantes até, mas que 

foram questionáveis a julgar o ponto de vista do agricultor familiar, uma vez que ao terminar 

a reunião um deles sugeriu que se fosse possível reservassem um tempo para que eles os 

principais interessados, motivos do seminário, que fazem a terra produzir, pudessem falar. 

 A relação estabelecida neste novo momento ainda manifesta a ausência da 

dialogicidade, o processo comunicativo se faz necessário para que as sinergias possam ser 

geradas repercutindo de forma a tornar as políticas públicas significativa para o setor. 

        Um ponto que hoje corrobora a relevância da agricultura familiar, mais de cidadãos que 

produtores, é a conscientização e reivindicação de direitos que se consubstanciou nas 

linhas de crédito, a exemplo do FNO – Especial (BASA) e do PRONAF (Banco de Brasil), no 

entanto para Igarapé – Açu a eficientização do FNO mostram-se ínfimos e na aplicação de 

sua grande maioria foram destinados a uma cultura, o maracujá, que sozinho concentrou 

quase que 70 % dos investimentos de 1989 a 2002. Tal situação especializou os produtores 

e os vinculou a um mercado mundial sem que por eles fosse acessada qualquer assistência 

que lhes possibilitasse adequação à realidade, tanto agronômica como de mercadológica. 

        A permanência da agricultura familiar está vinculada às mudanças efetivadas no final 

da década de oitenta, frente à queda dos rendimentos das culturas temporárias e que foram 

percebidas nos censos dos anos seguintes. É praticamente na década de noventa que 
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temos uma significativa participação das culturas permanentes evidenciadas pelo 

crescimento da área colhida das culturas permanentes, onde o destaque ou especialização 

se deu com o dendê, somando mais de 50 % das culturas permanentes.            

          Uma vez que o FNO não teve o efeito que em tese deverias o que depreendemos é o 

fato das fontes de financiamento das culturas permanentes foi conseguido graças à 

estratégia de converter trabalho em meios de produção, por um lado, e as culturas 

temporárias também tiveram contribuição, quando ao serem consumidas ou na sua venda, 

deram condições para que as manutenções dos agricultores sejam satisfeitas. Aqui fica uma 

ressalva, pois para uma comprovação dessas estratégias o trabalho de campo deveria ser 

feito e teria condições de uma suposta mensuração do trabalho aplicado em horas, do 

aumento de sua penosidade, bem como na interferência dos fatores de produção, como 

terra e trabalho.   
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