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PREFÁCIO

Ecos do Brasil profundo

Há anos não lia uma monografia regional tão competente,

escrita de forma tão clara e aprazível. Pegar um territó-

rio, no caso a região de Imperatriz do Maranhão, e contar de

maneira simples e cronológica o caso como o caso foi, pode

parecer uma história de terras distantes e isoladas. Na realida-

de, todo o drama do desenvolvimento nacional ali se reflete,

pouco conhecido porque sempre olhamos para as dinâmicas

metropolitanas, no circuito superior, e não para o Brasil pro-

fundo.

Imperatriz, olhando no mapa, fica no fundo do Maranhão,

distante da capital litorânea. Igual situação relativamente a

Belém do Pará. Se olharmos a partir da Capital do país, fica

também no extremo interior, além de constituir rota de che-

gada de migrantes vindos do Nordeste à procura de oportuni-

dades inexploradas. Assim, a região sempre foi, durante a sua

história, o horizonte distante onde dinâmicas mais poderosas

ligadas ao grande comércio e às capitais situadas no litoral

iriam repercutir de maneira indireta, mas poderosa.

Estamos acostumados a olhar essas dinâmicas na visão de

São Paulo, do Recife, de Belém, na sua vinculação com os in-

teresses internacionais que moldaram em grande parte o nos-

so desenvolvimento. Os ciclos do açúcar, da mineração, do

café, da borracha, do investimento internacional moderno, ali

exerceram a sua influência mais poderosa. O circuito superior

da economia iria se manifestar, por exemplo, nas mansões

*Ladislau Dowbor
Março de 2008
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luxuosas da Avenida Paulista, nos tempos dos barões do café.
Hoje, grandes bancos ocupam a mesma avenida, ao ritmo do
avanço da soja, do automóvel, da globalização. Olhar as mes-
mas dinâmicas do ponto de vista do circuito inferior, dos que
não conduzem o processo, mas a ele foram submetidos, é
imensamente instrutivo. Como é olhar os nossos ciclos eco-
nômicos a partir de Imperatriz?

Adalberto Franklin teve a sabedoria de reconstruir a histó-
ria da região de Imperatriz, não através de manifestações su-
perficiais da história das “autoridades”, mas justamente atra-
vés dos ciclos econômicos que ali repercutiam, estruturando
o seu povoamento, as suas atividades produtivas, as suas in-
fra-estruturas, a sua cultura, moldando a pujante e desequili-
brada cidade que hoje é, com os seus 230 mil habitantes e
uma nova centralidade econômica. Nesta era da globalização,
da internet que rompe qualquer isolamento, da conectivida-
de que democratiza o conhecimento, do novo interesse por
terra, água e recursos minerais que a região possui, Impera-
triz inverte o seu papel, e pode assumir um protagonismo re-
gional, onde antes era apenas eco de decisões distantes. O
estudo do autor fecha nesta análise das oportunidades.

O livro cobre essencialmente um século e meio, de 1850
até os nossos dias. Nesta curva do Tocantins, Imperatriz se viu
separada do litoral pelas irregularidades do rio a jusante. Abrir
estradas para Belém, para São Luís ou para Goiás, só se justi-
ficaria se ali houvesse muito mais atividade econômica, e quan-
do muito se abriram picadões para escoamento do gado. É a
eterna dificuldade de um desenvolvimento que só se faz se
houver interesse, enquanto o interesse só surge se já existi-
rem as atividades.

Mas as poucas atividades ganadeiras geraram relações de
produção: o cuidador era remunerado com uma em cada qua-
tro cabeças que nascem, constituindo gradualmente o seu pró-
prio rebanho, e tornando-se um novo criador autônomo, ex-
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pandindo gradualmente a ocupação da terra. Com a explosão
do interesse pela borracha, na virada do século, abre-se a pri-
meira leva de migrantes à procura da sobrevivência, embre-
nhando-se nas matas, e alimentando a formação de uma clas-
se de atravessadores comerciais que iriam influir decisivamente
na forma desigual do desenvolvimento da região. Essa dinâ-
mica se reforçaria com o ciclo da castanha, estabelecendo com
firmeza a relação entre atividades nômades dos catadores, sem-
pre miseráveis e presos ao sistema de endividamento, enquanto
os atravessadores enriqueciam, ao dominar os circuitos co-
merciais e o controle das terras.

Esgotado o ciclo, morre a atividade, volta o isolamento, o
que já foi caracterizado localmente como a “Sibéria” maranhen-
se. A retomada se dá com a abertura da Belém-Brasília, cuja
construção atraiu uma nova geração de migrantes. Se a aber-
tura da região trouxe riqueza ou intensificou a sua extração,
depende evidentemente do ponto de vista. As empresas que
passaram a extrair madeira, os garimpeiros que vieram buscar
ouro, as grandes mineradoras que hoje exploram Carajás,
apontam evidentemente para a sua contribuição produtiva,
na mesma medida em que intensificam a extração.

A madeira foi liqüidada, por simples destruição, e o con-
junto de atividades de serrarias, movelarias e comércio mur-
charam, como tinham murchado outras atividades extrativas
antes disto, por simples exploração destrutiva organizada por
grandes grupos empresariais. O grosso da atividade madeirei-
ra, inclusive, deu-se sob forma de exportação de toras em bru-
to, reforçando atravessadores locais, mas sobretudo deixando
serrarias abandonadas e uma vastidão de terra arrasada. Nes-
tes espaços avançaria uma nova geração de criação de gado, já
com grandes grupos empresariais, expulsando agricultores,
particularmente produtores de arroz, e intensificando a for-
mação de uma periferia pobre em volta do núcleo urbano.

Uma nova leva de interesses internacionais e dos grandes
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grupos econômicos do Sudeste chega com a era dos militares,
na linha do Projeto Grande Carajás, gerando um novo ciclo de
produção, extração e destruição. A região toma consciência
da imensidão das suas riquezas. Mas o horizonte de liquida-
ção de florestas se expandiu com as tecnologias mais podero-
sas e infra-estruturas rodoviária e ferroviária, servindo agora à
produção de carvão vegetal para alimentar a siderurgia. A base
energética regional melhora radicalmente com Tucuruí, mas
visando assegurar o abastecimento barato das usinas de alu-
mínio. As próprias ferrovias, em vez de integrarem o território
e organizar as complementaridades inter-regionais, tornam-
se grandes canais de drenagem de riqueza.

Apontar apenas para os aspectos negativos não é suficien-
te: criaram-se, sim, infra-estruturas de transportes, atividades
comerciais, formou-se uma classe de trabalhadores, mas tudo
numa superposição estranha de interesses de grandes grupos
econômicos transnacionais, de bancos que os alimentam lo-
calmente, de atividades destrutivas das madeireiras que só
extraem, de resquícios de banditismo mal disfarçado nos ga-
rimpos e na lei da bala dos Curiós de plantão e de caciques
municipais. O uso do trabalho infantil e a invasão do eucalip-
to para servir às carvoarias que alimentam empresas que no
mundo pregam o desenvolvimento sustentável e a responsa-
bilidade social empresarial mostra a que ponto as diversas di-
mensões encontram-se perversamente interligadas.

Nesse processo, e na herança estrutural gravada no terri-
tório, formou-se uma cidade que hoje busca não ser mais ape-
nas o reflexo caótico de interesses externos, e que almeja es-
capar de uma estrutura de poder local que sempre pertenceu
a quem os intermediou. De certa forma, trata-se de organizar
uma transição, de uma cidade que era o “fundão”, a “Sibéria”,
para uma função hoje viável de catalisadora da economia regi-
onal. Com a sua base demográfica, com as suas universidades,
a diversificação de atividades de serviços, e a sua situação cen-
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tral no cruzamento de eixos de transporte, hoje Imperatriz
apresenta uma centralidade nova, e caso se dotar de um gru-
po dirigente capaz de negociar os interesses regionais, pode-
rá encontrar um equilíbrio entre os interesses externos essen-
cialmente extrativos, e as necessidades de desenvolvimento
integrado e equilibrado exigido pela população.

Ao desenhar este painel dos desequilíbrios herdados, e
ao apontar caminhos renovadores, Adalberto Franklin presta
um grande serviço à região. Mais do que isso, ao organizar a
compreensão do embate entre interesses extrativistas e as
necessidades das próprias populações nas regiões de frontei-
ra da nossa economia, traz instrumentos de análise e propos-
tas de reequilibramento econômico, social e ambiental hoje
indispensáveis em imensas regiões do país. Vista de cima, a
simples expansão das atividades econômicas pode ser vista
como positiva. Vista de baixo, da perspectiva de quem sofre o
impacto, a imagem pode ser diferente, e já é tempo de os
interesses de longo prazo do território serem levados em con-
ta. Hoje Imperatriz já conta com um núcleo de pensadores,
de políticos e empresários, capaz de transformar sua a função
passiva de mediadora de interesses externos, para a de pro-
motora e articuladora dos interesses da região.

*Ladislau Dowbor é doutor em Ciências Econômicas pela Escola Central de Plane-
jamento e Estatística de Varsóvia (Polônia), professor titular da PUC de São Paulo e
consultor de diversas agências das Nações Unidas. É autor de “O que é capital”
(Brasiliense); “A reprodução social: propostas para uma gestão descentralizada”, “O
mosaico partido: a economia além das equações”, “Tecnologias do conhecimento:
os desafios da educação”, todos pela Editora Vozes; “O que acontece com o Traba-
lho?” (Ed. Senac), dentre outros; co-organizador da coletânea “Economia Social no
Brasil” (Ed. Senac). Seus numerosos trabalhos sobre planejamento econômico e
social estão disponíveis no site <http://dowbor.org>.





Este trabalho originou-se da solicitação de professores ami-

gos que, em busca de subsídios históricos para o estudo

da economia de Imperatriz, em especial de seus ciclos econô-

micos, estimularam-me a ampliar alguns apontamentos que

fizera para uma breve palestra proferida num encontro sobre

o desenvolvimento econômico do sudoeste maranhense. Desta

forma, não me proponho aqui a teorizar ou fazer análises eco-

nômicas; tampouco tem esta pesquisa qualquer pretensão de

colocar-se entre os estudos da ciência econômica. Ademais,

este autor não é especialista em economia, apenas um pesqui-

sador de história regional.

O que se apresenta nesta investigação não é, ainda, um

estudo aprofundado sobre os ciclos econômicos abordados,

mas registros historiográficos que se pretende sirvam de ro-

teiro para estudos mais dilatados. Para tanto, revela-se uma

bibliografia básica que certamente auxiliará os que pretende-

rem ir além.

Também, não se dá aqui o mesmo exato sentido a “ciclo

econômico” que o adotado pelos cientistas da economia, com

todas as suas fases e nuances, como o conceberam Kondra-

tieff ou Schumpeter. Neste trabalho, usou-se o termo “ciclo

econômico” em sua acepção vulgar, apenas para retratar um

período histórico em que determinada atividade econômica

sobressaiu dentre as demais atividades de subsistência e cons-

trução social, mesmo que por curto período.

Escrito em poucos meses – de novembro de 2007 a abril

de 2008 –, estes apontamentos certamente apresentam algu-

mas imperfeições, sendo passíveis de melhoramentos que po-

derão ser posteriormente feitos, em nova edição.

Imperatriz, MA, abril de 2008

Explicação Prévia
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O território do sudoeste maranhense é uma área de ocu-

pação tardia – certamente a última porção conquistada e

ocupada do Nordeste brasileiro. No final do século XVIII, a

região sul do Maranhão começava a ser devassada e povoada

pelos criadores de gado oriundos da Vila de Pastos Bons, que

se estabeleceram inicialmente nas margens dos rios Manoel

Alves Grande e Macapá, dando origem às povoações de Ria-

chão e São Pedro de Alcântara (depois Carolina) e, logo a se-

guir, ao Porto da Chapada (hoje Grajaú).

Toda a extensão territorial desde o rio Farinha, afluente

do Tocantins, até o rio Gurupi, em sentido oeste, entre o Por-

to da Chapada e o rio Tocantins, denominada “matas gerais”,

era área desconhecida e inacessível à denominada “civilização

do couro” até a metade do século XIX.

Defendidas por diversos povos timbiras – que se reuni-

ram em confederação comandada a partir da aldeia “Governa-

dor”, nas nascentes do rio Buriticupu e sopé da serra da De-

sordem –, em especial pelos então muito temidos krikatis e

gaviões, nas margens setentrionais do rio Tocantins, as terras

das “matas gerais” ficaram intactas até a derrota dos timbiras,

imposta pelos criadores, e do aldeamento dos gaviões e krika-

tis, por frei Manoel Procópio, o fundador da povoação de San-

ta Teresa do Tocantins (depois Imperatriz), em 1852.

Com a conquista da serra da Desordem e das margens do

Tocantins, até sua confluência com o Araguaia, estava domina-

do o último espaço “inculto” do Nordeste brasileiro. Subindo

os sertões, rumo ao Tocantins, os criadores avançaram entre

os rios Pindaré e Grajaú, favorecidos pelas nascentes de deze-

nas de pequenos rios formadores de importantes bacias hi-

drográficas da Província e pela abundância de pastagens.

Introdução
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Ao mesmo tempo, nas margens do Tocantins, começava a
florescer a povoação de Santa Teresa, fundada sob a proteção
do governo do Pará, patrocinador da empresa colonizadora
de frei Manoel Procópio, em área transferida à jurisdição ma-
ranhense por força do Decreto Imperial no 639, de 12 de ju-
nho de 1852, que alargou o território maranhense, ao transfe-
rir do rio Turiaçu para o Gurupi os seus limites com o Pará.

Da enorme extensão de terras conquistada aos timbiras e
ocupada a partir de 1850, passou a pertencer à Vila de Santa
Teresa da Imperatriz mais de 50.000 quilômetros quadrados –
área que comporta atualmente quase vinte municípios –, um
vasto território que se estendia a oeste até a divisa com o Pará,
tanto pelo rio Pindaré quanto pelo Tocantins, até sua conflu-
ência com o Araguaia, onde existia, desde o final do século
XVIII, o único ponto habitado dessas paragens, o presídio de
São João do Araguaia.

Tratar do Município de Imperatriz, portanto, até 1955 –
data em que foi criado o Município de Montes Altos, o primei-
ro a ser desmembrado de Imperatriz – é discorrer sobre todo
esse território, a quase totalidade do sudoeste maranhense.
Entretanto, como a dinâmica econômica e a reprodução so-
cial não se motivam apenas pelo contexto local, procurou-se
fazer uma abordagem que contemple o universo regional den-
tro dos acontecimentos nacionais e internacionais, facilitando
uma melhor compreensão das questões abordadas.
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Antes que entremos no tema específico deste trabalho, é

necessário que se discorra sobre as circunstâncias políti-

cas e econômicas da metade do século XIX que afetavam a

região do médio Tocantins e sul do Maranhão antes da ocupa-

ção do território de Imperatriz.

Desde o final do século XVIII, com intensificação na pri-

meira metade do século XIX, quatro frentes de conquista e

colonização avançavam rumo ao sudoeste maranhense:

1. A Frente Litorânea. O litoral brasileiro foi conquistado
e ocupado pelos europeus, notadamente os portugueses, que
pouca importância davam ao interior ou sertões, com exceção
das regiões auríferas. As cidades instaladas no litoral voltavam-
se basicamente para a Corte portuguesa e para a Europa. De-
pois, no período imperial brasileiro, para a Corte do Rio de
Janeiro. Os governantes da metrópole do Maranhão, impor-
tante capital do Norte, disputando com Belém a supremacia
regional, viviam de olhos e ouvidos na Europa e davam pouca
importância à exploração de seu próprio território. Dois sécu-
los depois da fundação de São Luís, sequer eram conhecidos
ou definidos os limites do Maranhão ao sul. No início do sécu-
lo XIX, o povoamento oficial estendia-se apenas até a vila de
Caxias, a leste, e às proximidades da própria ilha de São Luís,
não chegando a atingir, portanto, a parte sul da Província.

2. A Frente Sertaneja. Avançando para o sul do Maranhão,
os criadores da “frente sertaneja”, que desde a segunda meta-
de do século XVI seguiram pelas margens do rio São Francis-
co, sob o patrocínio da Casa da Torre, chegaram, na primeira
metade do século XVIII, às margens do Parnaíba; atravessa-

Antecedentes
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ram este rio e fundaram o arraial de Pastos Bons, de onde
partiram as expedições de conquista e ocupação dos sertões
sul-maranhenses.

3. A Frente Goiana. Com a descoberta das chamadas “mi-
nas de Goiás”, no início do século XVIII, começou a ocupação
das terras do Planalto Central com a fundação dos arraiais do
Carmo, Natividade e Pontal. Depois, com a fundação de Pon-
tal e Porto Real (hoje Porto Nacional), foi iniciada a navegação
comercial com Belém, fazendo surgir diversas povoações rio
abaixo, até o limite do arraial de Três Barras (nominado por
Cunha Mattos de Carolina, em 1823). O domínio goiano da
navegação do Tocantins deu lugar à ocupação, em 1810, da
margem direita do rio – onde já estavam estabelecidos com
diversas fazendas os criadores maranhenses dos Pastos Bons
–, através do regatão Francisco José Pinto de Magalhães, de
Porto Real, retomando o Maranhão o domínio desse território
em 1816, através de um controverso acordo de definição de
limites. Em 1834, no entanto, Província de Goiás volta a ocu-
par São Pedro de Alcântara, transferindo para esta povoação
os moradores, os serviços e servidores públicos existentes na
então decadente Vila da Carolina. A partir daí, São Pedro de
Alcântara, na margem direita do Tocantins, passa a chamar-se
Carolina, denominação imposta pelos goianos. Essa nova ocu-
pação prolongou-se até 1854, quando o Congresso Nacional
fez retornar a posse desse território ao Maranhão, após difícil
e demorada defesa do deputado federal maranhense Cândido
Mendes de Almeida.

4. A Frente Paraense. Simultaneamente à fundação do for-
te de São Luís, Daniel de La Touche, ou senhor de La Ravardiè-
re, comandou uma expedição francesa que subiu o rio Tocan-
tins desde sua foz até acima da confluência com o Araguaia,
portanto, até onde se compreende hoje como o sudoeste
maranhense. Depois, o jesuíta padre Antônio Vieira, em 1653,
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comandou uma numerosa expedição que partiu de Belém com
o objetivo de aldear índios do “alto Tocantins”, tendo desisti-
do dessa missão depois de permanecer estacionado no Re-
mansão, próximo às extintas cachoeiras de Itaboca – onde está
plantada agora a represa da Hidrelétrica de Tucuruí. No sécu-
lo XVIII, diversas expedições paraenses de reconhecimento e
exploração do Araguaia e Tocantins foram realizadas. No final
da primeira metade do século XIX, o governo do Pará estabe-
leceu um programa de aldeamento ou “missões”, confiado a
militares e religiosos experientes no trabalho com indígenas.
Uma dessas, sob o comando do tenente-coronel João Roberto
Ayres Carneiro, tendo como capelão o jovem frade carmelita
baiano frei Manoel Procópio do Coração de Maria, composta
de onze embarcações e aproximadamente duzentos colonos,
seguiu incumbida de fundar uma colônia no Remansão para
facilitar a navegação. Mesmo fracassada, dessa expedição re-
sultou, dois anos depois, em 1852, a fundação da povoação
de Santa Teresa do Tocantins, hoje Imperatriz.

ANTECEDENTES





Na metade do século XIX, período da fundação da povoa-

ção de Santa Teresa, o caudaloso Tocantins era a única

via de comunicação possível à região.

Cessara a corrida ao ouro das minas de Goiás, movimento

que povoou o alto Tocantins e Araguaia desde o início do sé-

culo XVIII. Na escassez do ouro, a partir do início do século

XIX passou a predominar nessa região a economia extrativista

e pastoril de criação de gados, demandando grandes exten-

sões de terras. O povoamento goiano avançou então para o

norte, seguindo o leito do Araguaia e Tocantins, onde já se

encontravam estabelecidos diversos sítios instalados por po-

voadores maranhenses oriundos dos Pastos Bons. Porto Im-

perial (antiga Porto Real, atual Porto Nacional), em Goiás, e

Carolina (antiga São Pedro de Alcântara), no Maranhão, desta-

caram-se como principais portos e entrepostos comerciais da

região.

O comércio de Goiás era feito com o sul do Maranhão –

principalmente Grajaú e Carolina – e a capital do Pará, Belém,

aonde se chegava navegando o Tocantins em viagens difíceis e

perigosas que demoravam meses.

Nesse período, as únicas povoações existentes no sul do

Maranhão eram Pastos Bons, Riachão, Grajaú e Carolina. No

extremo-norte de Goiás, apenas Boa Vista do Tocantins (atual

Tocantinópolis). E nos limites com o Pará, somente o presídio

de São João do Araguaia, na confluência deste rio com o To-

cantins, sob controle do governo do Pará. Nenhuma estrada

havia que ligasse a nascente Santa Teresa do Tocantins ao res-

to do Maranhão.

1

Ciclo do Gado
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Terminados os conflitos da Cabanagem no Pará, que dura-
ram seis anos (1834 a 1840), Belém conquistou um período
de rápido crescimento econômico e populacional, demandan-
do abastecimento de víveres, sobretudo de carne verde, até
então suprida pela ilha de Marajó, que não mais conseguia
atender à demanda. Com isso, o governo provincial estimu-
lou criadores de Goiás e do sul do Maranhão a também abas-
tecerem o seu mercado, oferecendo elevadíssimos preços por
esse produto.

Depois de 1854, o norte de Goiás e o sul Maranhão revi-
goraram-se com o fim da disputa pelo território de Carolina,
que durou exatos 20 anos, e animaram-se com o estabeleci-
mento das povoações de Santa Teresa e Porto Franco e com o
avanço e conquista, pelos criadores, do território timbira nos
sertões entre o Grajaú e o Tocantins.

Em toda essa região, os colonizadores dedicavam-se fun-
damentalmente à criação de gado, que tinha como valor mai-
or não a carne, mas o couro, matéria-prima do fabrico dos
mais diversos produtos sertanejos, comercializado tanto com
os atravessadores do Piauí, que os encaminhavam à Bahia e
Pernambuco pelas estradas reais, quanto com Belém.

A importância do couro na economia dos sertões era ta-
manha que se igualava aos produtos de primeira necessidade
na vida sertaneja, conforme atesta Capistrano de Abreu:

De couro era a porta das cabanas, [...] a cama para os par-
tos; de couro todas as cordas, a borracha para carregar
água, o mocó ou alforje para levar comida, a mala para
guardar roupa, a mochila para milhar cavalo, a peia para
prendê-lo em viagem, as bainhas de faca, as bruacas e sur-
rões, a roupa de entrar no mato, os bangüês para curtume
ou para apurar sal; para os açudes, o material de aterro era
levado em couros puxados por juntas de bois que calca-
vam a terra com seu peso; em couro pisava-se tabaco para
o nariz. (ABREU, 1963, p. 147)
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Diante da falta de estradas adequadas à condução das boi-
adas, a carne era transformada em charque, vendido com mai-
or dificuldade, pois as metrópoles consumidoras mais acessí-
veis, como Salvador e Belém, exigiam carne verde.

Informa-nos Francisco de Paula Ribeiro, em sua Descrição

do território dos Pastos Bons (In FRANKLIN; CARVALHO, 2005,
p.162-163), que, ainda na segunda metade do século anterior,
o sul do Maranhão e o Piauí experimentaram um exitoso em-
preendimento de transformação de carne verde em charque,
através do rico comerciante João Paulo Diniz, que, em 1770,
instalou oficinas “nas margens do Parnaíba, aonde os reduzia
a carnes secas, que carregava para a Bahia, Rio de Janeiro e
Pará”.

No início da segunda metade do século XIX, diante da
grave escassez de abastecimento de Belém, o governador do
Pará, Ângelo Tomás do Amaral, propôs aos criadores do sul
do Maranhão o abastecimento de seu mercado, garantindo,
para tanto, a abertura de uma estrada entre a nova povoação
de Santa Teresa e o rio Capim, no lugar Badajós, de onde se
chegava à capital paraense por uma antiga estrada.

Esse pacto ficou assentado em documento encaminhado
por Tomás do Amaral à Assembléia Provincial do Pará e discu-
tido na primeira sessão da XII Legislatura, em 1860, conforme
transcreveu a historiadora Edelvira Marques de Moraes Bar-
ros no seu livro Imperatriz: memória e registro:

Província do Gram-Pará – Palácio da Presidência, na cida-
de de Belém, em 2 de dezembro de 1860.

Sendo de maior vantagem ao comércio desta província a
abertura de uma estrada que, partindo do ponto mais con-
veniente do rio Capim, conduza à província de Goyaz, de
onde pode vir o gado necessário ao consumo da capital,
tendo Pedro Travassos de Alencar, descido desde Santa
Thereza do Tocantins, até o lugar denominado Badajós, a
menos de três dias de viagem da capital, explorando todo
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esse espaço no prazo de vinte e um dias, auxiliado por
Francisco Rodrigues Véras, Boaventura José Lima, Anto-
nio Pereira de Brito, Cecílio Correia Salles, Estevão Rodri-
gues da Silva, Simplício Pereira, João Moisés e pelo tuxaua
Agostinho, da tribo Caracaty, que os acompanhou com um
crescido número de índios, assegurando que a abertura
da estrada indicada é de grande facilidade e pode seguir
por terrenos sólidos, abundante de aguadas e pastos, para
o gado, o qual fará o trajeto em trinta dias, podendo ser a
viagem de um escoteiro de menos que quatro dias: tenho
resolvido incumbir Vmc. de fazer uma nova exploração de
conformidade com as instruções juntas, espero que nella
se haja com toda a dedicação e atividade.

Remeto a Vmc. os inclusos ofícios que sobre o objeto da
sua comunicação dirijo ao Exmo. Presidente da Província
de Goyaz e aos seguintes cidadãos: Fr. Manoel Procópio
do Coração de Maria, capitão Manoel Jorge da Silva Lobo,
capitão Marianno Baptista Bandeira, capitão Didier Bap-
tista Bandeira, tenente-coronel Amaro Baptista Bandeira,
Dr. Rufino Teotônio Segurado, Manuel Conrado de Miran-
da, Antônio José de Miranda e ao diretor da Colônia Mili-
tar de S. João d’Araguaia.

À Tesouraria da Fazenda expedi ordem para entregar a Vmc.
a quantia de dous contos de réis que espero aplique com
toda economia às despesas da exploração, apresentando
oportunamente as contas documentadas. Deus guarde a
Vmc. (assina) Angelo Thomaz do Amaral (ao senhor) Ma-
noel José Pereira Tavares de Mello e Albuquerque. (BAR-
ROS, 1995, p.34-35)

“Esta estrada, sonhada no Brasil desde os tempos do regi-
me colonial”, no dizer de Augusto César Marques, no seu Di-

cionário Histórico-Geográfico da Província do Maranhão, te-
ria a extensão de 171 léguas. Conforme ainda o historiador
caxiense, essa estrada, iniciada em 25 de dezembro de 1860,
foi concluída no dia 13 de maio de 1862. A partir de outras
informações, a historiadora imperatrizense Edelvira Barros
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anota que o trajeto era de 180 léguas, com nada menos que
510 ladeiras. Certo é que, construída à custa do Tesouro do
Pará, essa estrada recebeu o nome de Dom Pedro II e

Percorre matas assaz ricas e ubérrimas, contendo precio-
síssimas madeiras, situada em superfície plana, banhada
por 62 ribeiros, dos quais 17 pertencem ao território ma-
ranhense, não caudalosos mas permanentes, atravessa 36
aldeias de índios Gaviões, e os campos dos Frades, onde
os jesuítas, segundo a tradição e vestígios encontrados,
residiram por alguns anos. (MARQUES, 1970, p.180)

As primeiras tentativas de transporte de gado por essa nova
estrada, no entanto, demonstraram que não havia motivos para
euforia, segundo registra Edelvira Barros:

Incentivado pelo bom preço do boi (cinqüenta mil réis) e
pelo prêmio, por ele se aventurou em primeiro lugar o
tenente Vitorino de Nazaré Pimentel e Araújo. Por não
encontrar no percurso da estrada pastagens nem abrigo
para o gado, perdeu ele 225 bois e nove cavalos. Juntando
esses números aos de outros boiadeiros, que o seguiram,
dentro em pouco o prejuízo já estava computado em 485
bois e noventa cavalos. (BARROS, 1995, p.35)

O insucesso dessa empreitada fez com que o presidente
da Província do Pará convocasse o comandante do Presídio de
São João do Araguaia, capitão Constâncio Dias Martins, a quem
deu a responsabilidade de reconstruir a estrada desde Santa
Teresa até o rio Capim. Concluída a obra por novo trajeto, o
capitão

[...] comprou uma boiada de duzentos bois que levou a
salvo até o rio Capim; a partir daí, no entanto, as dificulda-
des foram muitas, porque a velha estrada Acará-Belém não
oferecia condições. A boiada que chegou a Belém não ti-
nha mais que dez bois!... (BARROS, 1995, p.35-36)
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Frustradas essas tentativas do governo paraense, a agora
denominada Vila de Santa Teresa da Imperatriz perdera a opor-
tunidade de projetar-se economicamente como abastecedora
da grande metrópole que se projetava na Amazônia e que,
poucas décadas depois, tornar-se-ia um dos mais importantes
portos da América Latina, no áureo período da borracha.

O governo do Maranhão, que tomara conhecimento da
existência da povoação de Santa Teresa somente três anos
depois de sua fundação, também ambicionava importar para
sua capital o gado produzido na região do Tocantins. Havia,
porém, situação mais grave que a do Pará: não existia qual-
quer estrada que permitisse o transporte do gado até a ilha de
São Luís. Projetou-se então, em 1864, a construção de uma
extensa estrada, desde Santa Teresa até Monção, de onde se
poderia seguir por via fluvial, pelo rio Mearim, através dos
vapores da Companhia Fluvial, até a capital. Dessa forma, re-
solveria o governo do Maranhão dois grandes problemas: a
definitiva ligação do litoral com a região do Tocantins e o com-
plicado abastecimento de São Luís.

O plano era seguir margeando o rio Pindaré até suas nas-
centes, território inóspito, constituído de mata densa e mui-
tos rios, terras praticamente desconhecidas, habitadas por di-
versos povos indígenas pouco amigáveis.

A tarefa de contratar a construção dessa estrada foi dada
ao juiz de Direito da Vila da Carolina, Manoel Jansen Ferreira,
genro da matrona Ana Jansen e futuro governador do Estado,
segundo documenta César Marques:

Em 3 de maio de 1864, disse o desembargador Aires do
Nascimento que tendo recebido as informações do Dr. Juiz
de Direito da Carolina sobre esta estrada, “de cuja abertu-
ra de esperavam benéficos resultados à Província”, o havia
autorizado em 16 de fevereiro do dito ano a fazer o con-
trato desta obra até a quantia de 14:000$000 réis,” de que
tratava uma das propostas enviadas e abonadas por ele”.
(MARQUES, 1970, p.181)



33

Quatorze contos de réis, o valor disponibilizado pelo Go-
verno do Maranhão para a obra, era uma quantia insignifican-
te, tendo merecido diversas recriminações até na capital. Mes-
mo com esse parco recurso, o juiz Manoel Jansen Ferreira
encontrou um contratante idôneo, Raimundo Teodoro da
Mota, que apresentou ainda três fiadores abastados.

Sob a temeridade de que o contratante não executasse a
obra por reduzido preço, as cláusulas do contrato, lavrado em
cartório, estabeleciam as mais rigorosas prevenções e multas
ao contratado, conforme demonstrou César Marques em seu
Dicionário:

1a Obrigou-se o contratante a abrir a dita estrada desde a
Vila de Santa Teresa da Imperatriz, até Monção.

2a A dirigi-la na linha mais reta possível, resguardando
morros e pântanos, podendo, todavia, passar de uma para
outra margem do rio Pindaré somente em lugares que
dêem passagens pelo menos no verão, procurando cam-
pos de criar, conhecidos ou descobertos por ocasião dos
trabalhos, assim como lugares abundantes de água.

3a A ter a mencionada estrada pelo menos 20 palmos de
largura, deixando de um e outro lado as árvores necessári-
as para sombreá-la, e assim obstar a vegetação no leito da
mesma, de modo que não fiquem unidas a ponto de opri-
mir qualquer carga, fazendo queimar aos arredores para
os lados, sem diminuição da largura estipulada, toda e
qualquer madeira cortada ou caída.

4a A prontificá-la em dois anos, contando-os depois de dois
meses, em que por ordem do Dr. Juiz de Direito lhe for
intimada a aprovação do contrato, sujeitando-se à multa
de 500$000 réis na falta da referida condição, caso em que
ficará prorrogado o prazo por mais um ano, findo o que,
se ainda não estiver concluída, incorrerá em outra multa
de 1:000$000 réis, além da rescisão do contrato e restitui-
ção de toda a quantia recebida para a empresa.
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5a A conservá-la por seis anos em bom estado de fácil trân-
sito, começando os trabalhos em maio e acabando em ju-
lho.

6a Percebendo por ela a quantia de 7.000$000 réis em três
prestações: a primeira de 2.000$000 réis por intermédio
do Dr. Juiz de Direito logo que tenha notícia da aprovação
do contrato; a segunda de 6.000$000 réis, logo chegue a
estrada ao lugar Bacabatíua no alto Pindaré, e finalmente
a terceira de outros 6.000$000 réis quando for concluída
na vila de Monção.

7a A receber mais um conto de réis anualmente pela con-
servação dela. (MARQUES, 1970, p.181)

Em 1865, conforme registra César Marques, o contratante
da estrada, Raimundo Teodoro da Mota, esteve em São Luís,
quando acordou com o desembargador Aires Nascimento em
manter o leito da estrada em 15 palmos, no lugar de 20, e, em
vez de passar pelo riacho Bacabatíua, seguir pelo riacho Buri-
ticupu, por ser este trecho menos pantanoso.

O ínfimo valor contratado para a execução dessa obra não
dava esperança de sua conclusão nem mesmo ao governador
do Maranhão, Lafaiete Rodrigues Pereira, que chegou a decla-
rar, no dia 3 de maio de 1866, perante a Assembléia Provincial:

A abertura da estrada de Santa Thereza á Monção é de uma
conveniência intuitiva; ella tem por fim ligar uma parte
importante do alto sertão á Monção, onde tocão os vapores
da companhia de navegação fluvial e ao mesmo tempo abre-
viar o caminho para a Carolina. É pois um melhoramento
de grandíssimo alcance.

Mas, como abrir pela módica quantia de 14:000$000, por
matas virgens uma estrada, que tem de percorrer uma ex-
tensão de 60 leguas?

Qualquer que seja o zelo e a boa fé do contractante, o
mais que pode elle fazer, é abrir uma picada: o que por
certo não corresponde á espectação, e está mui longe de
preencher as vistas do governo. (MARANHÃO, 1864, p.44)
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Avalia César Marques que o montante contratado pelo
Governo do Maranhão “é pouco à vista da quantia de
37:005$725 que o governo gastou com a estrada de Pastos
Bons ao Mearim, que nunca teve trânsito”, e também reduzi-
da “à vista de 24:442$000 que se despendera com a malfada-
da estrada de Caxias a Teresina, hoje e desde seu princípio
inteiramente abandonada”, assim como diante do valor pago
por “muitas e muitas outras obras públicas”. (MARQUES, 1970,
p.182)

Mas, vencidas todas as contrariedades, principalmente atri-
tos com indígenas, e superadas todas as expectativas, Raimun-
do Teodoro da Mota concluiu a estrada no tempo aprazado,
surpreendendo aqueles que não lhe davam crédito.

Em O Sertão, Carlota Carvalho revela que essa obra con-
tratada pelo juiz Jansen Ferreira fora feita a partir de duas fren-
tes de serviços. A primeira, saindo de Santa Teresa até a meta-
de da estrada, sob o comando de seu pai, Miguel Olímpio de
Carvalho; e a outra, daí até Monção, por Raimundo Mota, com-
padre de seu pai.

Empregando a sedução de sua palavra e o prestígio de sua
autoridade, o juiz de Direito Jansen Ferreira conseguiu que
meu pai, Miguel Olímpio de Carvalho, e um compadre
deste, Raimundo Mota, contratassem por quatorze contos
e fizessem a estrada para receberem este pagamento de-
pois de feito o serviço.

[...] em fins de agosto de 1866, a estrada estava feita, boa,
limpa, transitável por cargas e boiadas”.

[...] Entregou a estrada pronta no prazo estipulado. Traba-
lho feito apenas com autóctones, guajajaras. (CARVALHO,
2006, p.272-273)

Não foi, entretanto, essa estrada a redentora da região do
Tocantins. A força vegetativa das matas do Pindaré e a falta de
conservação contínua da estrada, além dos perigos impostos
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pelos indígenas que habitavam esse território, causaram o seu
abandono e o fizeram retornar à condição de antes.

Essa situação, contudo, não reduziu o ímpeto dos criado-
res do sudoeste maranhense. Nas duas primeiras décadas de
fundação da Vila de Santa Teresa, multiplicava-se o número de
fazendeiros oriundos do velho território dos Pastos Bons, so-
bretudo de Carolina, Riachão e Grajaú.

Nesses tempos, havia muitas terras devolutas, tomadas aos
índios ou adquiridas da extensa data que pertencera aos jesu-
ítas, arrematada em leilão, em 1812, por apenas dois contos
de réis, pelo poderoso capitão-mor Antônio Rabello Bandeira
e herdada por seu filho único, Militão Bandeira Barros, nasci-
do de uma escrava. Anota a historiadora Edelvira Barros (1993,
p.11) que essa “quantia irrisória também para a época, [é]
justificada pela grande dificuldade de colonização por ‘estar
este território possuído de hordas de selvagens aos quais era
perigoso reivindicar’”.

A criação de gado tinha larga vantagem em sua dissemina-
ção, por não ser dependente da mão-de-obra escrava, como o
foi a indústria açucareira. Reproduzindo o método da Casa da
Torre, os criadores avançavam sertão adentro, conquistando
terras e plantando fazendas, deixadas aos cuidados de vaquei-
ros que, com suas famílias, assumiam todo o árduo labor exi-
gido, animados pela vantajosa paga de uma rês a cada quatro
nascidas, o que poderia transformá-los, também, em fazen-
deiros.

Adquirida a terra para uma fazenda, o trabalho primeiro
era acostumar o gado ao novo pasto, o que exigia algum
tempo e bastante gente; depois ficava tudo entregue ao
vaqueiro. [...] Depois de quatro ou cincos anos de serviço,
começava o vaqueiro a ser pago; de quatro crias cabia-lhe
uma; podia assim fundar fazenda por sua conta. (ABREU,
1963, p.148)
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No sul e sudoeste maranhenses, o ofício de vaqueiro ca-
bia, principalmente, a mestiços, caboclos e negros livres já
experimentados nessa faina, gente que compôs o típico serta-
nejo dos pastos bons.

Na composição étnica dos vaqueiros desbravadores dos
sertões nordestinos, prevaleceu o homem pardo, mestiçada
de poucos brancos, negros e indígenas – origem dos cabo-
clos, mamelucos e sararás (mulatos aloirados). O índio, de-
vassado, vencido e feito escravo, foi o elemento que com nú-
mero maior compôs essa civilização, passando a integrar o
cenário das fazendas na condição de “fábrica” (serviçal do va-
queiro), galgando muitos dos seus descendentes a condição
de vaqueiro. Portanto, diferentemente das regiões auríferas e
litorâneas, onde prevaleceu o negro servil, e da Amazônia, onde
abundava o elemento indígena, a civilização que se estabele-
ceu nos sertões dos pastos bons já se constituía no amálgama
de todas as etnias que povoaram o Brasil e, especialmente, o
Nordeste.

A vida no sertão era fatigante. Vivia-se em função dos cui-
dados com o gado e da agricultura de subsistência. O ano era
marcado pelos períodos da partilha e ferra do gado, e das co-
lheitas mais importantes, tais como a do arroz, do milho, da
cana-de-açúcar e da mandioca, que geravam um ciclo festivo
que normalmente envolvia os moradores das propriedades
vizinhas. Isso registrou Capistrano de Abreu em seus Capítu-

los de história colonial, obra escrita no início do século XX:

São ainda hoje três épocas alegres do ano sertanejo: a do
milho verde, a da farinha e a da moagem. Do milho seco,
quase exclusivamente reservado para os cavalos, só se uti-
lizava torrado ou feito pipoca, transformado no raro cus-
cus ou no insípido aluá. O milho verde, cozido ou assado,
feito pamonha ou canjica (no sentido do Norte, muito di-
verso do Sul), o milho verde durante semanas tirava o gos-
to das outras comidas. A farinhada com a farinha mole, os
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beijus de coco ou de folha, as tapiocas, os grudes etc., as
cenas joviais da rapagem de mandioca, representavam dias
de convivência e cordialidade. A moagem era a cana assa-
da, a garapa, o alfenim, a rapadura, o mel de engenho.
(ABREU, 1963, p. 211)

Os moradores do território da Vila da Imperatriz eram es-
sencialmente criadores de gado. A agricultura praticada era
apenas para subsistência, mesmo porque não havia facilidade
para exportar excedentes. O historiador César Marques re-
produziu em seu Dicionário Histórico-Geográfico o testemu-
nho tomado de “um cidadão muito instruído e consciente”,
morador no Termo da Imperatriz, que confirma essa situação:

Os habitantes deste município são geralmente criadores
de gado, mas lavram também arroz, mandioca, milho, fei-
jão e cana-de-açúcar. Alguns têm engenhocas e alambiques
em que fabricam rapaduras, açúcar somente para seu con-
sumo, e aguardente.

[...] Sua exportação é de couros secos, gados vacum e ca-
valar, óleo de copaíba de que muito e muito abundam as
ubérrimas matas que circundam esta pitoresca vila. [...] As
matas, ricas de madeira para todo e qualquer uso, submi-
nistram saborosos frutos. (MARQUES, 1970, p.568-569)

O Pará continuou a buscar caminhos e estradas possíveis
para a facilidade do comércio com o médio e o alto Tocantins,
sobretudo o Goiás e o sudoeste maranhense. Pelo rio, as ca-
choeiras de Tauiri e Itaboca eram obstáculos quase intranspo-
níveis. Governadores de Goiás também buscaram essa facilita-
ção. O governo do Maranhão, após o fim do período escravista
– e da queda do preço do algodão sobretudo –, que impôs à
Província sensível crise econômica, parece ter desistido de
buscar as desejadas riquezas do Tocantins. Com isso, a Vila da
Imperatriz era vista apenas como área de muitas riquezas na-
turais, de grande potencial a ser explorado, mas isolada das
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praças consumistas. É isso o que publica o jornal O Paiz, da
capital maranhense, em sua edição de 8 de abril de 1869:

Lá para as margens do Tocantins existe esta vila e o seu
estado mostra bem quanto está longe das vistas do gover-
no. Sem templo para matriz, sem Casa da Câmara, sem
Cadeia, e até sem professor público, é a vila da Imperatriz
uma pobre povoação, rica de elementos para ser uma gran-
de cidade, que vegeta abandonada, inteiramente esqueci-
da. (apud MARQUES, 1970, p.570)

A localização estratégica da vila, porém, sempre servia de
baliza para se projetar um futuro auspicioso para Santa Tere-
sa:

Acresce sobre tudo isto que como é Santa Teresa o primei-
ro porto, onde tocam os navegantes, vindos do Pará pelo
Tocantins até Goiás, há de ser infalivelmente o empório
do comércio daquelas paragens. (MARQUES, 1970, p. 568-
569)

Assim, até a última década do século XIX, a economia da
Vila da Imperatriz esteve baseada fundamentalmente na cria-
ção do gado.

Mesmo sem estradas adequadas, o comércio de gado com
o Pará foi mantido, favorecido pela criação de uma feira na
pequena ilha de Itapepucu, ao lado da grande ilha do Jutaí,
abaixo das famosas e extintas cachoeiras de Itaboca. Nesse local
encontravam-se anualmente os criadores de Goiás e sul do
Maranhão com os comerciantes de carne de Belém, já sem
intervenção do governo.

Essa área, segundo Ignácio Baptista de Moura (1989, p.
154), que a visitou no final do século XIX, “é coberta de um
pequeno campo que fica quase seco no verão, dando em qua-
se todo o inverno ancoradouro a vapores de certo calado”, e
que

CICLO DO GADO
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É o lugar para onde afluem os condutores de gado de Goiás
e Maranhão, e onde se encontram com os marchantes de
Belém, fazendo-se ali a feira anual desse gênero de comér-
cio. Este gado desce das zonas extensas cobertas de pasta-
gens naqueles dois Estados e adjacentes ao rio, que seri-
am os melhores abastecedores de gêneros no Pará, se não
fosse a grande distância em que se acham e a reconhecida
dificuldade de transporte. Durante esse trajeto a pé, é gran-
de a mortandade das reses, a fuga de muitas e a porcenta-
gem do emagrecimento geral.

Empregam-se nesse serviço homens com um pequeno sa-
lário e que gastam muitos meses para vir das fazendas goi-
anas ou maranhenses até ao ponto da feira, aproveitando
para isso o tempo da seca, chegando alguns apenas a uma
parte do terreno, em um ano, por encontrarem a cheia do
rio antes da jornada. O caminho se faz, ora pelas praias,
ora pelas matas, quando faltam aquelas, demorando-se os
condutores nas pastagens encontradas para refazerem o
gado de outras caminhadas estéreis.

O mínimo do trajeto é de três meses, e não são raros os
atos de heroísmo e abnegação dos condutores. Um dos
motivos do emagrecimento das reses é, não só a escassez
das pastagens, como a falta da ração de sal, com que o
gado do Alto Tocantins está acostumado pelos criadores, o
qual, dizem, não só o faz engordar, como também o habi-
tua mansamente aos currais. (MOURA, 1989, p. 154)

Apesar das dificuldades de transporte, na Vila da Impera-
triz havia grandes fazendas, algumas onde nasciam anualmen-
te mais de mil bezerros. Segundo o historiador Milson Couti-
nho (1994, p. 73),

Imperatriz, no final do século passado, já registrava um
rebanho de 40 mil cabeças. A exportação de gado em pé se
fazia para Belém, Baixo Mearim, Engenho Central e co-
marcas vizinhas, sobretudo para Grajaú e Barra do Corda.
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Dessa riqueza econômica provinha, também, o poderio
político dos coronéis que comandaram em suas primeiras
décadas a Vila da Imperatriz, onde se destacavam Amaro Ba-
tista Bandeira, Francisco Félix de Cerqueira, Raimundo João
Martins Jorge, Manoel Antônio da Rocha Rolim e Boaventura
Gomes de Moraes, dentre outros.
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O látex amazônico tornou-se conhecido a partir do final da

primeira metade do século XVIII, após a expedição do

naturalista francês Charles Marie de La Condamine, que, re-

tornando do Equador, desceu o Amazonas em 1743 e obser-

vou o uso do leite de uma árvore leitosa pelos indígenas, que

dele produziam diversos artefatos. La Condamine levou con-

sigo uma quantidade desse produto e publicou um trabalho

científico sobre suas propriedades, que se tornou conhecido

na Europa. Esse naturalista começou então a importar o látex

amazônico para o fabrico de diversos produtos, no que vinha

sendo seguido por empreendedores de diversos países, prin-

cipalmente da Inglaterra. Tanto que, somente em 1827, a Ama-

zônia exportou 31 toneladas de borracha; saltando para 156

toneladas em 1830. (WEINSTEIN, 1993)

Não era ainda o chamado boom da borracha. A seringuei-
ra até então era matéria-prima apenas de objetos de uso casei-
ro, como a borracha de apagar, e na impermeabilização de
sacos, botas e tecidos. Não se vislumbrava, ainda, a importân-
cia que viria a ter no processo industrial mercantil. Essa revo-
lução ocorreu a partir de 1839, quando Charles Goodyear
aperfeiçoou o processo de vulcanização:

A borracha vulcanizada, resistente ao calor e ao frio, era
apropriada para uma ampla gama de produtos, desde ro-
das dentadas, correias, mangueiras e telhas, até suspensó-
rios, sapatos e capas de chuva. Isso não significa que a
descoberta de Goodyear tenha imediatamente dado ori-
gem a uma expansão da exportação: o mercado da borra-
cha permaneceu relativamente calmo até surgir a mania
da bicicleta, na década de 1890, e a popularização do au-
tomóvel, após 1900. (WEINSTEIN, 1993, p. 23)

2

Ciclo da borracha
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Sendo o habitat da hevea brasiliensis, como ficou conheci-
da cientificamente essa árvore que produz o látex, a Amazônia
foi o único fornecedor mundial de borracha até 1880. No final
do século XIX, a borracha tornou-se umas das principais maté-
rias-primas do mundo industrializado e, por mais de sessenta
anos, a região amazônica monopolizou seu fornecimento.

Belém centralizava a exportação de quase toda a produ-
ção amazônica de borracha, disputando logo depois com Ma-
naus essa condição; um período de apogeu econômico que as
colocaram entre as mais importantes e desenvolvidas cidades
brasileiras.

Os seringais concentravam-se, principalmente, no territó-
rio do Acre, mas estavam também presentes em diversas ou-
tras regiões amazônicas. A extraordinária demanda da borra-
cha colocou-a no patamar de segundo produto de exportação
brasileira, abaixo apenas do café.

Em Belém, abriram-se diversas empresas exportadoras, em
grande parte representantes de indústrias produtoras de arte-
fatos de borracha da Inglaterra e Estados Unidos, que busca-
vam controlar, na origem, o preço desse produto no mercado
internacional.

A descoberta da árvore denominada castilloa alei, produ-
tora de um látex de menor qualidade que a hevea brasiliensis,
mas de boa aceitação no mercado, colocou a região do médio
Tocantins no rol dos produtores de látex, integrando-a ao ri-
quíssimo ciclo da borracha.

Em outubro de 1896, dois irmãos, Antônio e Hermínio
Pimentel, criadores maranhenses de Riachão, impedidos pela
cheia do rio Tocantins de prosseguir viagem com uma boiada
que conduziam para a feira de Itapepucu, estacionaram no
nascente burgo do Itacaiúnas (que mais tarde se transforma-
ria na cidade de Marabá), deixando seu gado na ilha do Jaca-
ré. Ociosos, resolveram empreender explorações pelas matas
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subindo o rio Itacaiúnas. Depois de várias expedições, desco-
briram “campos gerais” adequados à criação de gado e tam-
bém uma árvore leitosa da qual extraíram o látex e o enviaram
ao governo do Pará. Essa descoberta alterou definitivamente a
história do sul do Pará e de todo o médio Tocantins. Registra
Carlota Carvalho, em seu livro O Sertão, que

Antes que viesse do Pará a resposta ansiosamente espera-
da, chegou ao burgo o ex-sargento Francisco Coelho da
Silva, que anos antes esteve no Purus, Juruá ou Javari, onde
conheceu a castilloa e viu o trabalho dos caucheiros.
[...] Coelho reconheceu o caucho. (CARVALHO, 2006,
p.232-233)

Na condição de porto e localidade mais próxima do emer-
gente burgo, a Vila da Imperatriz tornou-se o ponto de entra-
da para a leva de imigrantes que sonhavam enriquecer na ex-
tração do caucho. Fez-se, também, nos primeiros anos, seu
principal abastecedor de gêneros alimentícios.

Ocorreu, portanto, uma drástica mudança na até então
inalterada vida econômica da acanhada Vila da Imperatriz.
Conforme atesta Carlota Carvalho, “essa vila fez comércio bem
desenvolvido e teve oportunidade de tornar-se sadia, bizarra
e confortável e fazer boa a estrada”. E acrescenta que

A fama dessa riqueza atraiu quantidade inumerável de gente
de todas as partes do Brasil e uma onda interminável de
emigrantes da Bahia, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco e
Maranhão transitou pelo porto da Imperatriz em busca do
Eldorado do Itacaiúna.
Desde o Piauí, todo o sertão exportou víveres, carne de
boi e de porco; toucinho, farinha seca e de puba, açúcar,
rapadura, cachaça, tabaco, doces, queijos, galinhas, ovos,
bois vivos, porcos e vacas paridas, até laranjas, abóboras e
inhames para a fantástica e maravilhosa Marabá, surgida
de repente como obra de magia na foz do escuro rio Ita-
caiúna. (CARVALHO, 2006, p.221)

CICLO DA BORRACHA
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O historiador balsense Eloy Coelho Neto, em sua História

do Sul do Maranhão, também faz registro desse áureo perío-
do econômico de Imperatriz. A partir do elevado movimento
do porto da vila, ele avalia o nível de crescimento por que
passou nesse período a antiga povoação de Santa Teresa, mes-
mo isolada do restante do Estado.

O caucho, escrevia o jornalista João Bento Moreira Ferraz,
a respeito de Imperatriz, na época, essa preciosa fonte de
riqueza que tem atraído milhares de homens de diversas
procedências á colheita desse ramo da felicidade, tem-lhe
dado em pouco tempo elevadíssimo impulso.

A navegação fluvial, apesar dos empecilhos, começou a
desenvolver-se de princípio com batelões e botes e depois
com lanchas pequenas simplesmente chamadas “motores”.

Em reportagem publicada em “O Norte”, de Barra do Cor-
da, em 1904, registra-se que o porto de Imperatriz, além
da lancha belga que faz duas ou três viagens mensais a São
João, na foz do Araguaia, conserva-se diariamente repleta
de botes, batelões, reboques, montarias, que vivem em
completa evolução, descendo umas, subindo outras, como
se nota na barra de um porto bastante comercial. (COE-
LHO NETO, 1979, p.160)

Esse esplendor econômico, porém, estava com os dias
contados. O ano de 1910 marcou o drástico declínio do preço
da borracha no mercado internacional, após dois anos de se-
guidos aumentos sem precedentes no preço desse produto.
No final desse ano, os preços desceram a pouco mais de um
terço do valor praticado seis meses antes.

Temerosos do monopólio brasileiro no fornecimento da
borracha, os britânicos haviam feito grandes investimentos em
pesquisas e plantações da hevea na Ásia, passando então a
produzir em larga escala e a preços bem menores que os pra-
ticados na Amazônia. Em 1910, a produção asiática de borra-
cha já era a metade do que produzia o Brasil; em 1913, ultra-
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passava-a em pouco; em 1914, já era o dobro. Em 1917, a Ásia
produzia cinco vezes mais. (WEINSTEIN, 1993)

Essa crise atingiu drasticamente os caucheiros de Marabá,
povoação surgida do movimento extrator da castilloa e feita
município já em 1913. A Vila da Imperatriz, uma das localida-
des mais favorecidas com o movimento comercial da extração
da borracha, sofreu o mesmo impacto.

Em O Sertão, a escritora Carlota Carvalho, que à época
residia em Imperatriz, denuncia que esse áureo período eco-
nômico, experimentado durante quase 15 anos, havia dado
aos cofres públicos da Vila, apenas em impostos, uma vultosa
soma que lamentavelmente não se transformara em melhora-
mentos à população nem deixara qualquer vestígio desses tem-
pos de opulência:

O intendente municipal taxou exaustivamente todos es-
ses gêneros como exportação local, embora passassem em
trânsito. Os impostos produziram espantosamente e a ren-
da municipal, colhida pelo intendente Fortunato Bandei-
ra, ascendeu ao maravilhoso.

Nunca foi publicado o balanço, o total arrecadado nem o
destino dado a todo esse dinheiro. [...]

Na mesma vila nada ficou para atestar a passagem do perí-
odo áureo. Nem suntuosidade de edifícios, nem estabele-
cimentos úteis. Não tem uma biblioteca, não tem um grê-
mio literário que possa haver uma conversa que não seja
maledicência; não tem um jornal. (CARVALHO, 2006,
p.221)

Marabá, mesmo sofrendo o colapso dessa crise, ao con-
trário de outras regiões amazônicas, retomou seu dinamismo
econômico com a extração da castanha-do-pará, amêndoa da
castanheira, árvore típica de suas matas.

A castanha-do-pará, que vinha sendo coletada na mesma
região e ganhava mercado no comércio internacional, logo
substituiria a corrida da borracha e faria de Marabá um de

CICLO DA BORRACHA
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seus maiores produtores, renovando o ciclo extrativista que
se verificava na região do Itacaiúnas desde o final do século
anterior. E Imperatriz fez-se, mais uma vez, o principal parcei-
ro comercial dessa cidade paraense fundada por sertanejos
maranhenses.
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3

Ciclo da castanha

Em pouco tempo, após a dramática derrocada do preço da

borracha, por volta de 1910, findou o período dessa ativi-

dade nas matas de Marabá. A castanha-do-pará, ali muitíssimo

abundante, e em constante elevação de preço e demanda, as-

sumia a condição de principal produto da pauta de exporta-

ção regional.

O auge desse mercado e de sua exploração se deu na me-

tade da década de 20, voltando Marabá a um movimento su-

perior ao do período da borracha.

Quase meio século antes, a castanha-do-pará já era comer-

cializada pelos moradores das margens do Tocantins, inclusi-

ve os do sudoeste maranhense e do extremo-norte goiano.

Isso deixou registrado o paulista Joaquim Almeida de Lei-

te Andrade, jurista renomado, futuramente avô do poeta mo-

dernista Mário de Andrade. Em seu livro Apontamentos de

viagem, relatou que, em 1881, navegando para Belém, des-
cendo os rios Araguaia e Tocantins, de onde seguiria para São
Paulo depois de um ano como governador da Província de
Goiás, encontrou em São João do Araguaia, confluência des-
ses dois rios, com João Parsondas de Carvalho, “chefe político
da Boa Vista”, jovem de apenas 21 anos, que “descia para o
Pará depois de carregar seu bote de castanhas”.

Mas era a região do Itacaiúnas o berço dos castanhais. E,
mesmo no período áureo da borracha, comercializavam-se
também essas amêndoas.

A coleta e comercialização da castanha foram crescendo
gradativamente, como assinala Barbara Weinstein (1993,
p.275):
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Nesse ano [1919], Marabá exportou apenas 5.496 hectoli-
tros de castanhas-do-pará, mas em 1920, com a subida de
preços, o município embarcou 17.878 hectolitros; em 1926,
a produção subira para 120.417 hectolitros.

A coleta da castanha levou muitos imperatrizenses aos cas-
tanhais de Marabá; diversas famílias para lá se mudaram defi-
nitivamente.

Um novo fenômeno ocorria em Imperatriz, elevada a ci-
dade em 1924. A população masculina praticamente desapa-
recia da cidade durante seis meses do ano, internada nas insa-
lubres matas paraenses. A quase totalidade dos homens
envolveu-se com esse novo ciclo econômico, mas agora como
mão-de-obra barata a serviço dos proprietários dos castanhais.

No Livro de Tombo da Paróquia de Santa Teresa d’Ávila, o
pároco registrou, com data de 2 de fevereiro de 1924, esse
esvaziamento da vila:

O pessoal masculino, hábil ao trabalho, passa o inverno
nos igarapés das vizinhanças de Marabá, ajuntando casta-
nhas, cuja colheita só pode ser em pleno inverno, porque,
todos dizem, as castanhas só caem pelas chuvas. O pessoal
começa a descer no fim de outubro e já pelo janeiro-feve-
reiro e parte de março a vila de Imperatriz está quase de-
serta, pois contavam-se, em dito tempo, apenas 18 ou 20
pessoas, homens quase todos inválidos.

Coisa digna de ponderação é o saber da boca dos mesmos
negociantes, metidos na colheita supra, que de 100 pesso-
as que vão ajuntar castanhas, voltam somente mais ou
menos 75, e assim mesmo uns deles voltam inábeis a qual-
quer serviço e incomodados por todo o ano seguinte. (ACA-
DEMIA..., 2002, p. 22)

A historiadora Edelvira Marques também registra esse cu-
rioso fenômeno em seu primeiro livro, Eu, Imperatriz, publi-
cado em 1972, em que revela a situação de endividamento a
que eram submetidos os castanheiros:
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Foi o tempo do “castanheiro”. Quem se iniciava nessa pro-
fissão dificilmente se libertava. Havia o “patrão”. O traba-
lhador inscrevia-se na sua turma e era logo aviado. Rece-
bia um pouco de dinheiro, que era deixado com a família.
E na entrada da mata lhe era fornecido roupas e riscado,
rede, mosquiteiro, cereais para sua alimentação e remédi-
os contra a insidiosa malária, tudo por preço exorbitante.
No final da safra, no ajuste de contas, quase sempre ficava
o castanheiro “devendo” ao patrão.
Não ficavam dúvidas. Assim mesmo o patrão adiantava-lhe
um dinheirinho por conta da safra seguinte.
Honesto e pacato, o castanheiro considerava aquela dívi-
da anotada no caderno do patrão, um elo inquebrantável.
E assim vivia anos a fio. (BARROS, 1972, p.93)

Vale transcrever, também, um relato do frei Cherubim de
Carpiano, pároco de Imperatriz, registrado no Livro de Tom-
bo da Paróquia de Santa Teresa d’Ávila, em 1927, por ele inti-
tulado “A desgraça desta pequena cidade”:

O inconveniente aqui que se nota é que quase todos os
comerciantes, junto com seu pessoal, passam de cinco a
seis meses fora de casa. Vão comerciar castanhas no Esta-
do do Pará, à respeitável distância de 180 quilômetros mais
ou menos.
Esse ramo de indústria, em certos anos, oferece aos ne-
gociantes um lucro extraordinário. Conheço uns deles que
em 1925 ganharam em poucos meses mais de 150 contos.
[...]
Como disse, elas proporcionam ao negociante um lucro
extraordinário, mas bem pouco aproveitam aos pobres
“castanheiros” que juntam as castanhas caídas e as ven-
dem a seus patrões mediante certa remuneração. Esses
coitados levam uma vida laboriosíssima e, pode-se dizer,
vida de mártires. Têm que entrar em espessas matas, em
terrenos úmidos, muitas vezes alagadiços, debaixo de chu-
vas torrenciais. É dessa forma que os castanheiros juntam

CICLO DA CASTANHA
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as castanhas para seus patrões.

Esses pacientes trabalhadores, sobejas vezes, são vítimas
de febres maláricas, de gastrites, por causa da má alimen-
tação, de pneumonias e lá deixam a vida.

Certos negociantes, se quiserem ser sinceros, têm que afir-
mar que sobre 100 castanheiros uma porcentagem de 25
não volta mais! E muitos daqueles que têm a graça de re-
ver suas famílias estão tão pálidos, doentios e inchados
que causam pena.

Entretanto (quem poderia acreditar nisso?), o povinho,
como dizia D. Pedro, quer ser enganado, pois embora sa-
bendo tudo aquilo que acontece, ele se oferece, atraído
talvez por certa liberdade, e fazem dívidas excessivas com
seus senhores para as pagar com “castanhas”. Acabam tra-
balhando com tanto perigo cinco ou seis meses só para
poder pagar as dívidas, voltando em seguida a suas casas
sem nenhum vintém.

A meu parecer, se todo esse povo se dedicasse a qualquer
outra indústria e não abandonasse o cultivo dos campos,
e aquilo que mais importa, a sua família, a religião seria
mais sentida e os coitados sofreriam menos.

A castanha é um engano para muitos pobres: o lucro é
quase todo para os negociantes.

Parece-me que esta é a desgraça maior que se nota nesta
pequena cidade. (ACADEMIA..., 2002, p.23)

Um castanheiro de Imperatriz, porém, sobressaiu nesse
período, transformando-se de ajuntador de castanhas em dono
de castanhais, o que lhe rendeu riqueza e prestígio político,
tornando-se prefeito da cidade e seu mais influente líder polí-
tico por mais de três décadas: Simplício Alves Moreira, o “co-
ronel” Simplício, como se tornou popularmente conhecido.

De acordo com o relato de Zequinha Moreira, primogêni-
ta de Simplício, autora do livro Simplício Moreira: precursor

do desenvolvimento de Imperatriz,

Papai, no primeiro ano, trabalhou como simples castanhei-
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ro. Observou que não lhe dava lucro e, por essa razão, no
ano seguinte resolveu contratar três homens para ajudá-lo
a explorar as matas virgens à procura do produto. Teve
muita sorte, pois encontrou castanhais produtivos em
abundância. Assim foi crescendo a colheita e começou a
exportar o produto para Belém.
A cada ano aumentava a produção e, conseqüentemente,
o número de castanheiros. No decorrer dos anos papai
conseguiu comprar do governo federal, no Estado do Pará,
diversos pontos de castanhais, cuja área era de 4.356.00.00
hectares. [...]
As viagens para os castanhais eram verdadeiras aventuras.
Simplício partia de Imperatriz em novembro com 120 ho-
mens em embarcações próprias. Eram 13 canoas grandes
e 5 batelões, todos com cobertura de palha. [...]
Em maio terminava a safra da castanha, quando os casta-
nheiros retornavam para seus lares, de onde ficavam au-
sentes durante seis meses do ano. [...]
Em 1954, decidiu-se vender os castanhais para o senhor
Nelito. (MOREIRA, 1997, p. 29-30)

A coleta e a comercialização da castanha começaram a
perder importância ainda na década de 30 e, já ao findar dos
anos 40, não eram mais tão atrativas nem rentáveis. Em dois
telegramas, em 1933, o então prefeito de Imperatriz, Fortuna-
to Bandeira, atesta essa situação, que classifica de “pavorosa”
e “deplorável”:

A crise pavorosa que atravessa Marabá está repercutindo
de modo muito sensível neste município, tanto que a ar-
recadação está sendo por demais exígua. A falta de dinhei-
ro é enorme. Saudações. Fortunato Bandeira. Prefeito
Municipal. (IMPERATRIZ, 1932-1939, p. 7/7v. Telegrama no

24. 8 abr. 1933)

A crise comercial aqui está deplorável. Não há dinheiro. Fa-
rinha, arroz, milho, principais gêneros de produção deste
município, estão quase sem cotação. A baixa da castanha,

CICLO DA CASTANHA
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do Estado do Pará, tem influído diretamente sobre o co-
mércio desta localidade, em virtude dos negociantes faze-
rem suas principais transações com esse gênero. A arreca-
dação está muito deficiente, por tudo isso. Saudações.
Fortunato Bandeira. Prefeito municipal. (IMPERATRIZ, 1932-
1939, p. 8v. Telegrama no 28. 2 maio 1933. Ao Chefe do
Departamento Municipal do Maranhão)

Nesse mesmo ano, no entanto, Fortunato Bandeira infor-
ma ao inspetor agrícola do Estado que a produção agrícola do
município deveria ser superior à do ano anterior, o que pode
ter sido resultante da diminuição das atividades castanheiras
e maior dedicação às atividades agrícolas:

Respondendo vosso telegrama informo colheita arroz mi-
lho algodão será maior ano passado, não podendo ainda
precisar quantidade aumento. Saudações. Fortunato Ban-
deira. Prefeito municipal. (IMPERATRIZ, 1932-1939. p. 11.
Telegrama. 9 jun. 1933.  Ao Inspetor Agrícola – S. Luís.)

Em 1954, Simplício Moreira, já envolvido na política mu-
nicipal, prefeito pela segunda vez e comerciante conceituado,
vendeu seus castanhais no sul do Pará, o que de certa forma
determinou também o fim do ciclo da castanha para Impera-
triz.

Como dono de castanhais, Simplício Moreira galgou em
pouco tempo elevada condição financeira. O seu principal
barco, o motor “Bom Jesus”, foi comprado em Belém, em 1930,
por 24 contos de réis, o que equivalia a duas vezes o orçamen-
to anual da Prefeitura de Imperatriz.
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4

A Sibéria maranhense

Os primeiros cinqüenta anos do século XX foram marca-

dos pelo isolamento de Imperatriz do restante do Estado

e do País. Com exceção das cidades margeadas pelo rio Tocan-

tins, em que se destacavam Carolina, Boa Vista (Tocantinópo-

lis), Porto Franco, Marabá e Belém, a comunicação e o comér-

cio de Imperatriz com as demais regiões maranhenses eram

praticamente nulos. Mesmo com Grajaú, principal empório

regional que se ligava a São Luís através de vias fluviais, a co-

municação era precária e escassa, devido à inexistência de es-

tradas.

Nos primeiros anos do século XX, o trajeto Grajaú–Impe-

ratriz, num percurso aproximado de 240 quilômetros, era fei-

to a pé, em cinco dias, como o fazia o experiente estafeta José

Pereira Guará, que utilizava uma rota para a ida e outra para o

retorno: Grajaú via Fronteira era o itinerário que atravessava a

faixa pré-amazônica do hoje município de Amarante; a outra,

via Gato, passava por Montes Altos.

A ligação fluvial de Grajaú com São Luís, estabelecida des-

de os primeiros momentos de fundação do Porto da Chapada,

que deu origem à cidade, transformou-a num dos principais

empórios sertanejos, principalmente pela venda de sal aos

criadores do sul do Maranhão, norte de Goiás e oeste da Bahia.

O sal maranhense provinha das salinas de Alcântara e Primei-

ra Cruz, levado para Arari e Vitória do Mearim. A navegação se

dava pelos rios Grajaú e Mearim; o primeiro, navegável com

barcos de maior calado apenas no período invernoso. As via-

gens à capital duravam até três meses.

Os comerciantes de Grajaú também se destacaram pela
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compra dos produtos do sertão e venda de artigos trazidos do
litoral. Estabeleceram, assim, forte comércio com Carolina e
Boa Vista, que, através de seus portos, faziam chegar as merca-
dorias a lugares mais distantes. Diz-nos Fran Paxeco que esses
comerciantes sul-maranhenses:

Largam-se em Carolina, em barcos a vapor, Tocantins afo-
ra, até a foz do seu afluente Sono. Vadeando este rio goia-
no, demandam o derradeiro amarradoiro, perto do pla-
nalto do Jalapão, nas divisas de Goiás com a Bahia.
Desembarcam, devoram 40 léguas, em riste ao rio Sapão.
De lá, baixam para a confluência do rio Preto, que os leva
ao rio Grande e daí marcham ao encontro do São Francis-
co, pelo qual alcançam o Joazeiro. Ali, tomam o comboio
para Salvador. (PAXECO, 1923. p. 74)

O comércio de Imperatriz com Grajaú era bastante redu-
zido. Inicialmente, limitava-se à venda de produtos de coleta
extrativista, peles silvestres e compra de sal; depois, também,
venda de couros e gados.

Raimundo Viana Guará, em suas Memórias do sertão, diz
que no sudoeste maranhense – em que incluía Grajaú, Caroli-
na, Porto Franco, Imperatriz, Amarante e Sítio Novo – concen-
travam-se os maiores rebanhos bovinos da região, “que eram
disputados e distribuídos entre conhecidos e sólidos criado-
res”, e “nessa equipe de abastados criadores apoiava-se a es-
trutura e a base do abastecimento da carne bovina na Capital
do Estado”. O gado vendido em Grajaú era geralmente comer-
cializado no Engenho Central (atual Pindaré-Mirim), de onde
era enviado para São Luís.

Até o final da década de 20 do século passado, em toda a
região o transporte terrestre de mercadorias era feito em lom-
bo de burros. A estrada de rodagem e o caminhão somente
chegaram ao sul maranhense por volta de 1930, através do
político e fazendeiro grajauense Deocleciano Azevedo.
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Registra também Viana Guará o pioneirismo dos irmãos
Bogéas, que abriram a primeira estrada carroçável da região,
ligando Grajaú ao rio Tocantins, em Porto Franco, defronte ao
movimentado porto de Boa Vista, ampliando assim o comér-
cio grajauense:

O intenso e grande comércio de sal em toda a região do
sul do Estado e parte do norte de Goiás e Bahia, pela sua
rentabilidade econômica, apontava o rumo de uma gran-
de fonte de renda que deveria ser explorada e ampliada.
Deveria, portanto, ser feito algo de concreto para desen-
volvê-la dentro de limite financeiro da empresa. Aceita-
ram, portanto, o desafio e, animados pelo seu espírito
empreendedor, partiram, determinados, para abertura da
1a estrada carroçável, ligando Grajaú-Porto Franco. (GUA-
RÁ, 1995, p. 62)

Para explorar essa estrada, os irmãos Bogéas compraram
um caminhão Ford usado e, com apoio do governador do
Maranhão, Magalhães de Almeida, adquiriram dois outros ca-
minhões, sob concessão e compromisso de fazerem estradas
e pontes sobre os rios Santana e Lajeado.

Reduzido o movimento comercial com Marabá e distante
100 quilômetros de Porto Franco, aonde chegava a estrada do
comércio com Grajaú, Imperatriz ficou ainda mais isolada eco-
nomicamente. Mesmo elevada à condição de cidade, pouco
se distinguia sua acanhada sede municipal das demais vilas
das margens do Tocantins.

Essa situação pode ser verificada através dos relatos de
dois importantes viajantes que por ela passaram.

Primeiro, o médico e deputado goiano Francisco Ayres da
Silva, que viajou de bote pelo Tocantins, desde Porto Nacional
até Belém, em 1920. Em seu relatório de viagem, publicado
com o título de Caminhos de outrora, o Dr. Chiquinho regis-
tra que passou em frente à Vila da Imperatriz no dia 3 de abril,

A SIBÉRIA MARANHENSE
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mas sequer atracou no seu porto; suas referências à Vila são
apenas algumas poucas linhas, para dizer que a localidade
“compõe-se de duas ruas principais, e segundo informes, bem
largas, e mais uma ou duas vielas”; e informar que é “um mu-
nicípio criador e agrícola” que “sofreu há pouco forte epizoo-
tia em seus rebanhos, que ficaram algum tanto reduzidos”,
perdendo-se dez mil reses. Diz ainda que a Vila possuía uma
estação telegráfica e era iluminada a querosene.

O outro relato, do então tenente-aviador Lysias Rodrigues,
que em sua obra Roteiro do Tocantins, fruto de sua expedição
fluvial realizada em 1931 para estabelecer a rota do futuro
Correio Aéreo Militar, dedica a Imperatriz apenas três pági-
nas, enquanto Boa Vista (Tocantinópolis) recebe cinco; Caro-
lina, 13; e Marabá, 28.

Sobre Imperatriz, Lysias Rodrigues informa que “dispõe
de 4 portos”; e que a cidade

[...] está construída em um planalto que domina o rio
Tocantins; quatro ruas paralelas entre o rio e entre si,
são cortadas por algumas travessas; a rua principal vai
morrer, ao norte, em um pequeno largo, onde o capim
viceja; neste largo abandonado, uma modesta igrejinha,
já carecendo de reparos. [...] Em geral as casas são de
alvenaria de tijolo, cobertas de telhas, limpas, pintadas,
dando boa impressão. As próprias ruas acentuam essa
impressão de limpeza. (RODRIGUES, 1943, p. 208)

A impressão de Lysias Rodrigues sobre Imperatriz demons-
tra alguma evolução desde a viagem empreendida pelo depu-
tado Francisco Ayres da Silva 11 anos antes. Mesmo elevada à
condição de cidade em 1924, Imperatriz continuava uma das
localidades mais isoladas e longe dos olhos dos governantes.

Em telegrama ao diretor de Viação e Obras Públicas do
Estado, em 1934, o prefeito Fortunato Bandeira deixa patente
a inexistência de qualquer estrada no município e aproveita
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para sugerir a “vantagem extraordinária” de se abrir uma via
de transporte até a cidade de Turiaçu, distante 800 quilôme-
tros:

Resposta vosso telegrama recebido 4 corrente informo que
este município não tem traçado algum carroçável ligando
outros municípios. Traçado ofereceria vantagem extraor-
dinária este município todo estado finalmente seria desta
cidade pelo planalto entre rios Turi, Gurupi favorecendo
terrenos auríferos até cidade Turiassu, cuja distância não
atingirá mais 800 quilômetros. Saldo verba obra pública
intacto. Saudações. Fortunato Bandeira. Prefeito munici-
pal. (IMPERATRIZ, 1932-1939, p. 45v. Telegrama. 6 jun.
1934. Ao Diretor de Viação e Obras Públicas – S. Luís)

Esse isolamento de Imperatriz do restante do Estado e do
país é muito bem evidenciado por Ignácio Mourão Rangel,
destacado economista brasileiro, que descreveu a epopéia da
viagem de transferência, em 1921, de seu pai, o juiz de Direito
José Lucas Mourão Rangel, da Comarca de Miritiba para Impe-
ratriz:

A viagem de São Luiz a Imperatriz tomou-nos quase um
mês, subindo o Rio Mearim, de gaiola, até Vitória (atual
Baixo Mearim), onde, em casa de amigos, ficamos espe-
rando o batelão, onde nos instalaríamos por 18 dias, rebo-
cados pela lancha a vapor Anapuru, que lá se foi, largando
os pedaços pelas coroas de areia, enquanto nós entregáva-
mos nosso sangue aos carapanãs, piuns, maruins e outros
bichos assim, que, como diziam os barqueiros, revezavam-
se de quarto, como soldados de guarda. Depois, em Gra-
jaú, na casa de outros amigos, chegou-nos a vez da catapo-
ra, em todas as crianças e, quando as coisas começaram a
melhorar, vieram sete dias a cavalo, até Imperatriz. [...]
O retorno ao litoral, dois anos depois, seria pelo rio To-
cantins, num pequeno batelão movido a remo, visto como
seguíamos rio-abaixo. O percurso de volta seria a reboque
de uma das raras lanchas a vapor ou motores a gasolina.

A SIBÉRIA MARANHENSE
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Descemos até a cachoeira de Itaboca – a atual represa de
Tucuruí – contornando-a a pé, para tomar outro batelão,
que nos levaria a Nazaré de Patos, para esperar o gaiola
Miguel Bitar, que nos levaria a Belém, para esperar o navio
do Loide, Bahia, que nos levaria a São Luís, onde tomaría-
mos um barco a vela que, com o alíseo e a corrente do
Brasil, a caminho do golfo do México, de popa, nos deixa-
ria em Turiassu, em apenas 16 horas. Cerca de três anos
mais tarde, a mesma viagem, mas com vento e corrente
contra, tomar-nos-ia uma semana. Compreendi, perfeita-
mente, porque, antes das embarcações a vapor, o cami-
nho marítimo mais curto entre São Luís e Fortaleza passa-
va pelo mar das Antilhas, golfo do México, mar dos sagaços
e Lisboa. (RANGEL, 1985. p.16-17)

A Tocantina

Ressalte-se que não foi de todo por falta de tentativas que
a região do Tocantins ficou isolada por tanto tempo. Ainda em
1875, segundo informa Jerônimo de Viveiros, em História do

Comércio do Maranhão, tramitavam no Congresso brasileiro
“nada menos de três projetos” sobre concessão de estradas de
ferro no Estado que “dependiam de decisão do Governo: Ca-
xias a Teresina, Barra do Corda à Carolina e São Luís ao Rosá-
rio”. Esses projetos teriam recebido defesa unânime dos qua-
tro legisladores maranhenses: Vieira da Silva, Gomes de Castro,
Franco de Sá e Dias Carneiro, apesar da rivalidade entre uns e
outros, conservadores e liberais. A dificuldade de levantar ca-
pitais na Europa os teria inviabilizado. O empreendedor Mar-
tinus Hoyer buscava viabilizar o trecho Barra do Corda–Caro-
lina, enquanto a Companhia “Melhoramentos do Maranhão”,
a ferrovia Tocantina (Coroatá a Carolina), prevendo futuro
ramal a Porto Franco e Imperatriz.

Mas o Maranhão atravessou todo o período do Império
sem ter sequer um quilômetro de trilho ferroviário. Julgava-se
que o território maranhense, bastante favorecido por rios pe-
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renes, poderia resolver-se satisfatoriamente através do trans-
porte fluvial. Somente em 1895, inaugurou-se a primeira li-
nha férrea no Maranhão, com extensão de 78 quilômetros,
entre Caxias e Cajazeiras (atual Timon), pela Companhia Ge-
ral de Melhoramentos do Maranhão.

A falta de estradas não era, portanto, um reclamo apenas
da região do Tocantins. O Maranhão chegou ao século XX sem
qualquer outra ligação terrestre entre a Capital e as demais
regiões, obrigado a submeter-se às intempéries e inconstânci-
as das vias fluviais, dando motivo a que a Associação Comerci-
al do Maranhão se reunisse em protesto, no dia 12 de agosto
de 1903, período de grande estiagem dos rios Itapecuru e Par-
naíba, o principal escoadouro da produção sertaneja para a
Capital.

Nestas condições, o Maranhão continuava a ser, na frase
incisiva de Fran Paxeco, “um réprobo da viação acelerada,
condenado à perpétua galé do transporte em vapores ron-
ceiros e em burros de cangalhas”. (VIVEIROS, 1992, v.2,
p.166)

Nessa reunião da Associação Comercial, foi lido e aprova-
do um manifesto encaminhado ao senador maranhense Be-
nedito Leite, em que ressalta a inexistência de estradas no
Maranhão e pede empenho pela construção de um eixo ferro-
viário interligando “o sul da República com o norte, de cujo
tronco hão de partir os ramais que irão ao Pará, Ceará, Goiás e
demais estados do norte”, tendo “como término o Porto de
Itaqui”, em São Luís, “que é o mais abrigado do Brasil.” (VI-
VEIROS, v. 2, p. 169)

Em 23 de novembro de 1903, o senador Benedito Leite,
então principal chefe político do Estado e um dos mais influ-
entes parlamentares do Congresso Nacional, apresentou um
projeto de construção da Ferrovia São Luís–Caxias, assinado
conjuntamente com Gomes de Castro e Belfort Vieira, prece-
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dido de um longo discurso em que relatou a precária situação
dos transportes no Maranhão e defendeu a construção de
outras estradas férreas ligando os sertões ao litoral:

[...] é de necessidade urgente, também, cuidar desse me-
lhoramento no alto sertão e, na impossibilidade de cons-
truírem-se já estradas que venham das margens do Tocan-
tins ou mesmo a Caxias, seria de toda conveniência ir
lançando trechos, como do Tocantins ao rio Balsas, de
Grajaú a Pedreiras ou entre quaisquer outros pontos que
ofereçam iguais vantagens, a fim de que mais tarde fossem
esses trechos ligados à rede geral de viação do Estado.

Sem isso, e se melhorarem as comunicações do Tocantins
para o Pará, dentro em algum tempo grande parte da re-
gião sertaneja passará para o Estado vizinho as suas rique-
zas, ficando o Maranhão apenas com a competência de
nomear para ela delegados e subdelegados de polícia.

[...]

O orador lembra que a concessão da Estrada de Ferro de
Caxias e Araguaia feita em 1890 pelo Governo Federal e a
concessão feita pelo Estado, em 1897, de uma estrada que,
partindo da Capital, fosse às margens do Tocantins, teriam
prestado reais serviços ao Estado se tivesse sido essas obras
levadas a efeito.

Infelizmente tal não aconteceu e o sertão se acha reduzi-
do às tristes condições da condução em costas de animais,
não tendo nem sequer o transporte que oferece a péssima
navegação de Caxias e Pedreiras para a Capital. De Caxias,
a Imperatriz, à margem do Tocantins, diz o orador, há 564
quilômetros e de Caxias a Carolina, à margem do mesmo
rio, 744 quilômetros.

Toda essa região está até certo ponto abandonada e empo-
brecida por falta de transporte, tendo, entretanto, condi-
ções para enorme riqueza de gados e, segundo se afirma,
em minerais também. (VIVEIROS, 1992, v. 2, p. 179-180)
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Eleito Afonso Pena à Presidência da República, com o apoio
de Benedito Leite, logo em 3 de janeiro de 1905 o novo presi-
dente sancionou a lei que autorizava a construção da Ferrovia
São Luís-Caxias. Necessitava, então, do levantamento técnico
de engenharia do traçado e da abertura de concorrência, que
ficaram postergados. Assumindo Benedito Leite o governo do
Maranhão, Afonso Pena visitou o Estado, em 1906, período
em que eram realizados os estudos do traçado da estrada.
Acompanhado do governador, o presidente subiu o Itapecuru
até Caxias, viagem que influiu decisivamente na abertura da
concorrência, no final do ano seguinte. A mudança do traçado
original, o aumento do número de obras de arte e diversas
paralisações dobraram os custos previstos e o tempo de exe-
cução da obra, tornando-se um escândalo para a época. Em
conseqüência, inviabilizou-se o projeto de ramais para as de-
mais regiões, como a Tocantina.

O próprio ministro da Viação e Obras Públicas, José Pires
do Rio, vindo ao Maranhão, deixou registrado no jornal A Pa-

cotilha, de 7 de agosto de 1918, essa constatação: “Ao Mara-
nhão teria sido preferível uma estrada mais modesta, entre S.
Luís e Caxias, mas que fosse o início de uma linha de penetra-
ção do vale do Itapecuru ao do Tocantins”. (VIVEIROS, v. 3,
1992, p. 190)

Apesar dos problemas com a construção da ferrovia São
Luís-Caxias, a Tocantina não foi esquecida. As vantagens eco-
nômicas que trariam essa ligação para a Capital continuavam
sendo buscadas.

Falecido Benedito Leite em 1909, no auge de sua vida
política, nove anos depois, 1918, os partidários do extinto lí-
der político elegem deputado federal seu genro, o médico
Marcelino Rodrigues Machado, que adota como meta priori-
tária de sua atuação parlamentar quatro projetos herdados do
sogro:

A SIBÉRIA MARANHENSE
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[...] a conclusão da estrada São Luís–Caxias, então, parali-
zada, há tempos; a ponte ligando a ilha ao continente, no
lugar Estiva; a encampação da linha férrea Caxias-Flores,
pertencente à Companhia Melhoramentos, pelo governo
da União; e a via férrea de penetração ao rio Tocantins.
VIVEIROS, v. 3, 1992, p.191

Desses quatro, o único empreendimento a não sair do
papel foi exatamente a “Tocantina”. Sobre esse tema, dedica o
historiador Jerônimo de Viveiros todo o comovedor capítulo
XIII de sua História do Comércio do Maranhão, sob o título
de “A desejada Tocantina”, a seguir transcrito:

Não há maranhense que perlustre, escrevendo ou falan-
do, o problema momentoso da estrada de penetração do
nosso sertão – a desejada Tocantina, também denominada
Central do Maranhão, que o não faça sob a influência da-
quele estado psicológico, que o padre Antônio Vieira sin-
tetizou na frase: “escrevo com toda a alma na pena”. (VI-
VEIROS, v. 3, 1992, p. 199)

É interessante transcrever também as informações preci-
sas de Viveiros, em que justifica a importância dessa estrada
para o Maranhão:

[...] é intuitiva a necessidade que temos de ligar a nossa
Capital São Luís ao sertão, onde existem no sudoeste
núcleos importantes de populações como Grajaú, Ca-
rolina, Imperatriz e Porto Franco, bem assim campos
infindos, que começam em Vargem Bonita, perto do
primeiro desses núcleos e se estendem até ao rio To-
cantins, entre os dois últimos centros citados. São cam-
pos em que se criam cerca de 135.000 cabeças de bovi-
nos – mais de 10% da pecuária de todo o Estado, que
era em 1947 calculada em 1.035.000, mas que poderia
ser o décuplo, se não lhe faltasse o sal, pelas dificulda-
des de via de transporte. Desse lado e de outro do nor-
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te de Goiás o sertão exporta, anualmente, 2.000 bovi-
nos para as feiras de Pombinhas (Piqui), os quais lá che-
gam emagrecidos e estropiados, após uma viagem de
150 léguas, oneradíssimas de impostos fronteiriços, tra-
vessias de rios, ganhos dos tangedores e prejuízos dos
que morrem.

O sal, em verdade, é o elemento essencial da pecuária,
o seu fator principal, o que o sertanejo exprime numa
frase precisa – “ou o dá aos gados, ou perde os ferros”.
Daí procede o seu grande consumo: 20.000 sacas por
ano na Barra do Corda, 15.000 em Carolina, 12.000 no
Grajaú. Gênero de preço ínfimo no litoral – em 1910
custava 2$000 a saca de 40 quilogramas em São Luís –
as dificuldades de transporte oneravam de tal forma o
seu preço que em Carolina era vendido a 24$000 e em
Porto Franco a 40$000. (VIVEIROS, 1992, v. 3, p.200)

O reconhecimento técnico do traçado da Tocantina, par-
tindo de Coroatá, chegou a ser iniciado pelo engenheiro ma-
ranhense José Palhano de Jesus, que atuara como fiscal da
Estrada de Ferro São Luís–Caxias. O estudo apontava a exten-
são de 262 quilômetros de Coroatá a Barra do Corda, 137
quilômetros de Barra do Corda a Grajaú, e 185 quilômetros
de Grajaú a Porto Franco, totalizando 584 quilômetros. Esse
levantamento já se encontrava havia vários anos em poder do
Ministério da Viação quando a defesa do projeto foi assumida
por Marcelino Machado, em 1918.

Segundo informação do próprio Marcelino Machado, pu-
blicada por Viveiros (p. 204), a lei orçamentária federal de
1921 chegou a conter uma autorização para a construção da
Tocantina, mas figurava apenas como “medida de precaução
para o caso de ser viável um movimento em favor de sua cons-
trução”; na de 1922, fora aprovada em comissão da Câmara,
“figurando a verba no projeto de orçamento que foi vetado”.
Em 1921, havia sido finalmente concluída a São Luís-Caxias,
dando maiores perspectivas à construção da Tocantina.
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Registra ainda Jerônimo de Viveiros que, na edição de 25
de setembro de 1926 do jornal O Imparcial, o então presiden-
te da Associação Comercial do Maranhão, José João de Sousa,
fez uma incisiva defesa da estrada de ferro do Tocantins, jul-
gando-a mais importante que a construção do porto de São
Luís:

[...] se o porto de São Luís é uma necessidade de grande
monta, a sua construção, no presente, é discutível. Eu pen-
so que, antes do porto e apesar de todas as vantagens que
ele nos ofereceria, deveremos preferir a estrada de ferro
do Tocantins. Se precisamos facilitar os meios de trans-
porte para fora do Estado, não menor urgência temos de
estabelecer comunicações mais imediatas com o interior
do Maranhão.

Não careço, aliás, de encarecer os porquês desse modo de
ver. Compreende-se facilmente. E eu penso que para o
porto de São Luís faz-se mister a estrada do Tocantins.

Ligar o sertão, receber os produtos valiosíssimos que ele
nos manda, para então embarcá-los para outros Estados,
para o estrangeiro. (VIVEIROS, v. 3, 1992, p. 206)

Como anota Viveiros, essa desejada estrada chegara a ser
iniciada “em 12 de outubro de 1922, no governo de Epitácio
Pessoa, e logo interrompida em 6 de dezembro do mesmo ano,
no quatriênio Artur Bernardes, como medida de economia”.

Já em 1960, após a construção da Rodovia Belém-Brasília
pelo presidente Juscelino Kubitschek, Marcelino Miranda, sep-
tuagenário, aposentado, ainda defendeu seu projeto da To-
cantina como estrada redentora para o Maranhão, servindo
de ligação da Capital à nova rodovia, na região do Tocantins,
até então ainda desconectada de São Luís, permitindo o “es-
coamento natural da vertente norte do Planalto Central, para
um porto de mar São Luís ou Itaqui”, apresentando como jus-
tificativa que
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[...] a estrada de ferro que, partindo de São Luís ou me-
lhor de Itaqui [...] for terminar nas margens do Tocantins,
antes da sua junção com o Araguaia e a descida para a
planície amazônica, será a espinha dorsal, a solução de
base para todas as comunicações rodoviárias e fluviais dessa
imensa região desde as nascentes dos dois caudalosos rios.
(VIVEIROS, v. 3, 1992, p.207)

No longo depoimento de Marcelino Miranda publicado
por Jerônimo de Viveiros, o ex-parlamentar faz um retrospec-
to do processo de tentativa de construção da Tocantina, des-
de Benedito Leite, e realça a importância dessa buscada via de
integração do sertão com o litoral maranhense, mesmo de-
pois da grande estrada feita por Kubitschek ligando o Norte
do país ao Planalto Central:

Não pretendo dizer tudo o que procurei fazer pela nossa
terra, mas apenas pelo binômio – Tocantins e Itaqui.
[...]
Quanto à Estrada Coroatá ao Tocantins, por mim denomi-
nada Tocantina, já o orçamento de 1921 trazia autorização
para a sua construção, e na sessão da Câmara dos Deputa-
dos de 4 de junho de 1923 pronunciei longo discurso so-
bre a Tocantina, no qual demonstrei as suas vantagens,
fazendo a devida justiça ao Presidente Epitácio Pessoa e ao
nosso conterrâneo José Palhano de Jesus, então Inspetor
Federal das Estradas, que muito fizeram pela nossa terra.
[...]
Embora fora da Câmara dos Deputados, não me descurei
da Tocantina, e, orientando no Estado a campanha da Ali-
ança Liberal, fiz longa exposição ao candidato Getúlio Var-
gas, que na sua plataforma, lida na Esplanada do Castelo a
2 de janeiro de 1930, no capítulo “Vias de Comunicações”,
fez esta única e expressa citação: “Entre as grandes linhas
férreas que a nação reclama, uma das de maior alcance é a
chamada “Tocantina”, de Coroatá ao Tocantins.
[...]
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Com a vitória do movimento de 1930 procurei, por inter-
médio da maioria da bancada maranhense, eleita pelo par-
tido sob minha orientação em 1933 e 1934, continuar a
batalha pela Tocantina, que permanece até hoje, embora
com insignificante resultado, pois as construções ferroviá-
rias foram quase abandonadas nesse longo período. [...]
Por ocasião da eleição presidencial de 1950, um dos can-
didatos, o brigadeiro Eduardo Gomes, assumiu o compro-
misso, em dois discursos pronunciados em Carolina e São
Luís, de construir a Tocantina e o Porto de Itaqui num
qüinqüênio, nos seguintes termos: “Várias gerações de ma-
ranhenses têm sonhado com a ligação ferroviária do Ita-
pecuru ao Tocantins. [...] Prometo-vos, se for eleito dar,
no meu governo da República, todo o meu empenho para
que no lustro em que dirigir os destinos da Nação, a To-
cantina se torne realidade concreta”.
E no discurso em S. Luís: [...]
E, ainda, assim insiste nesse discurso: “Em Carolina, assu-
mi e aqui reafirmo o meu primeiro compromisso público
com os maranhenses que é o de empenhar todo o esforço
que esteja ao meu alcance, caso eleito, para atender a ou-
tra aspiração do vosso povo: o sonho de cinqüenta anos,
em cuja origem se encontra o grande nome de Benedito
Leite, que é a Tocantina”. (VIVEIROS, v. 3, p. 210-214)

Conclui Marcelino Miranda vaticinando o grande projeto
que se concretizaria 20 anos depois, através da implantação
do Projeto Grande Carajás, só que, então, transmudado em
benefício do capital internacional e em desfavor da produção
sertaneja:

São a Tocantina, ligação ferroviária ou rodoviária por es-
trada com condições técnicas de linha tronco e o Porto de
Itaqui os problemas capitais para o Maranhão.
A solução de ambos, simultânea e concomitante, constitui
o meio mais rápido e seguro para o seu progresso. A To-
cantina sem o Itaqui não impulsionará a nossa terra como
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poderá fazê-lo, assim como o Porto de Itaqui, sem a estra-
da, não terá mercadorias necessárias para a exportação.
Urge, portanto, que ambos sejam impulsionados ao mes-
mo tempo! Só com a solução desses dois empreendimen-
tos pode o Maranhão retomar o lugar a que tem direito na
Federação! (VIVEIROS, v. 3, 1992, p.214)

Ferrovia Tocantins-Araguaia

Bem antes que políticos e comerciantes maranhenses co-
meçassem a discutir a ligação ferroviária com a região tocanti-
na, os paraenses haviam colocado em execução um ousado
projeto de ligar Belém ao cobiçado médio Tocantins, por meio
de um sistema misto de transporte que deveria por fim supe-
rar os seculares obstáculos à livre navegação do grande rio –
as corredeiras e cachoeiras de Tauiri, Itaboca e Santo Antônio.

A idéia de construção de uma ferrovia margeando o To-
cantins em suas áreas mais críticas de navegação era antiga;
remonta à década de 1870, após as frustradas tentativas de
Couto de Magalhães de torná-lo navegável aos grandes vapo-
res, removendo os obstáculos das grandes cachoeiras e abrin-
do um canal de comunicação e comércio entre a foz do Ama-
zonas e a do Prata. A essa ousada “empresa de tanta utilidade
ao país”, o governo do Pará concedeu, no primeiro ano, uma
subvenção de 30 contos de réis, quando o presidente da Pro-
víncia do Pará, Abel Graça, apresentava os primeiros resulta-
dos desse investimento, anunciando efusivamente que “o alto
Tocantins mais adiantado fará este ano uma exportação de cerca
de 250 contos de réis”. (PARÁ, 1870, p. 27-28)

Nos relatórios apresentados à Assembléia Provincial em
1871 e 1872, porém, Abel Graça informa que a navegação do
Tocantins e Araguaia não vinha conseguindo manter a regula-
ridade desejada, ao mesmo tempo em que reconhecia que o
jovem brigadeiro Couto de Magalhães – então com apenas 34
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anos, já herói da Guerra do Paraguai e ex-presidente das pro-
víncias de Goiás, Pará e Mato Grosso – “não poupa sacrifícios
para cumprir fielmente a espinhosa missão que generosamente
aceitou”. Ainda no relatório de 1872, o presidente do Pará dá
informação de que o governo imperial enviara dois engenhei-
ros para “explorar os mencionados rios e construir uma estra-
da, com o fim de melhorar e facilitar a navegação entre esta
província e a de Goyaz”.

Entretanto, não demoraria muito para que Couto de Ma-
galhães se rendesse às dificuldades e aos prejuízos que lhe
impuseram seu visionário projeto.

Dez anos depois, e enormes prejuízos contabilizados pelo
empreendedor e pelo governo paraense, apresenta-se nova-
mente a alternativa de fazer a ligação de Belém com o alto
Tocantins através de uma via mista, fluvial e ferroviária. Nascia
o projeto da Ferrovia Tocantins-Araguaia, ou “Estrada de Alco-
baça” (atual Tucuruí), apresentado na “Fala” do então presi-
dente do Pará, general barão de Maracaju, em 15 de fevereiro
de 1883:

[...] Prendendo-se, porem, ás comunicações desta provin-
cia com a de Goyaz pelo rio Araguaya, a solução de um
dos mais importantes problemas da actualidade, qual o de
abastecer o nosso mercado de carne verde, que como sa-
beis, acha-se hoje por um preço elevadíssimo, alem das
vantagens commerciaes não menos importantes que re-
sultaram para ambas províncias e para as duas outras vizi-
nhas Maranhão e Matto-Grosso, cujos sertões fertillissimos
não podem aproveitar e desenvolver as riquezas que en-
cerram por falta de meios de transporte, é este assumpto
digno da particular attenção dos poderes publicos: Com
effeito, ou se considere pelo lado puramente mercantil,
ou commercial ou seja sob o ponto de vista estrategico, a
ferro-via Tocantins e Araguaya se nos offerece sob o mais
auspicioso futuro. (PARÁ, 1883, p. 49-50)
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Em sua exposição à Assembléia Provincial sobre as vanta-
gens dessa ferrovia, o barão de Maracaju revelou que, no ano
anterior, um projeto de subvenção dessa estrada fora apre-
sentado à Câmara dos Deputados, dispondo que o governo
imperial pagasse 10 contos de réis por quilômetro a quem se
encarregasse dessa construção, que deveria partir de Alcoba-
ça e terminar no lugar Anastácio, acima das grandes cachoei-
ras do Tocantins; e a “conceder privilegio por 60 annos á quem
fizer o prolongamento da estrada sem subvenção até Boa-Vis-
ta ou Goyaz”. Mais que isso, o projeto dos governantes para-
enses previa que fosse posteriormente atravessado todo o
médio e alto Tocantins, alcançando-se a capital de Goiás de-
pois de passar pelas imensas áreas pastoris do Maranhão e
Goiás, com o que estabeleceria domínio e monopólio comer-
cial de toda essa região em franco desenvolvimento.

Construir uma linha férrea de Alcobaça – de onde os gran-
des vapores navegavam livremente para Belém – até Boa Vis-
ta, superando os obstáculos de Itaboca e Tauiri, no Pará, e de
Santo Antônio, acima da Vila da Imperatriz, no Maranhão, sig-
nificava tornar finalmente livre a navegação do Tocantins e atrair
toda a nascente riqueza produzida desde o Planalto Central
brasileiro até a foz do Amazonas. Seria assim possível realizar
o frustrado projeto de Couto de Magalhães, de ligar Belém à
bacia do Prata, porque pouco restaria de estrada rodoviária
para chegar-se aos rios do Mato Grosso.

Certamente vislumbrando essa possibilidade, o barão de
Maracaju, nessa mesma fala, disse que acreditava ser “por falta
de conhecimento oficial das variadas riquezas que possui esta
zona, não está já em andamento essa ferrovia”.

A extensão de trilhos prevista, de Alcobaça a Boa Vista, era
de 391 quilômetros. A concessão foi dada a José Negreiros de
Almeida Sobrinho, em 1895, para todo o trajeto, desde Alco-
baça até Boa Vista. Formara-se, em 1890, a Empresa de Viação
Férrea e Fluvial do Tocantins e Araguaia, capitalizada para esse
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empreendimento, com subvenção do governo do Pará. No
entanto, oito anos depois pouco havia realizado a concessio-
nária da ferrovia, mesmo tendo recebido largos subsídios dos
governos federal e do Pará, que, a partir de 1896, concedeu
empréstimo de 15 contos por quilômetro à empresa, vanta-
gem assegurada até que fossem construídos os primeiros 184
quilômetros.

A incúria da concessionária provocou a reação do gover-
nador José Paes de Carvalho, que em mensagem ao Congres-
so do Estado do Pará, em 1898, declarou que esses auxílios
haviam chegado ao limite e que a empresa não mais inspirava
confiança:

Uma das faces do importante problema de multiplicar os
meios de comunicação entre o Pará e os outros Estados da
União é o estabelecimento da viação do Tocantins-Araguaya
ou um caminho de ferro ao longo das margens ou pelo
barco a vapor, ou por um systema combinado de navega-
ção e ferrovia. [...]
Foi apoiado nestes motivos que o Estado do Pará não es-
casseou o seu apoio moral e auxílio econômico á Empreza
de Viação Ferrea e Fluvial do Tocantins e Araguaya, que se
propunha effectuar a obra dessa communicação de tama-
nho alcance e tão justamente preconisada.
Entretanto, porém, que taes auxilios já atingiram o extre-
mo pois a Empreza pelo seu estado actual, pelas dissen-
sões levantadas em seu seio transformando o governo da
sociedade em deploravel pomo de discordia, tem feito
desvanecer a fé nas suas brilhantes promessas iniciaes e
não inspira mais confiança ao Estado, o qual consideran-
do perdidas as sommas que já despendeu, em vista da ga-
rantia precaria que offerecem os materiaes existentes em
nosso territorio, não póde e não deve anuir a novas pre-
tenções da Companhia, que redundam no absurdo de ar-
riscar sommas mais avultadas para não perder as limitadas
quantias já empregadas. (PARÁ. Mensagem. 1898, p.22-23)
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O governador Paes de Carvalho chegou a propor a desis-
tência do projeto da ferrovia, ante seu encarecimento, suge-
rindo o retorno do antigo plano de remoção dos obstáculos
do Tocantins, viabilizando a plena navegação, o que conside-
rou mais viável. Mas não foi isso que fez. Três anos depois, em
1901, em sua mensagem ao Congresso do Estado, declarou acei-
tar os prejuízos com a Empresa de Viação Férrea e Fluvial do
Tocantins e Araguaia, desistindo dos créditos a que o Estado
possuía em função dos empréstimos a ela concedidos, para que
uma nova empresa assumisse a concessão sem esse ônus e, dessa
forma, fosse possível a continuidade da sonhada estrada:

É só a esperança de ver praticamente conseguido o nosso
desideratum de possuirmos uma estrada de ferro, que sal-
ve a região encachoeirada do Tocantins, que nos deve
forçar a desistir de um crédito, que nos será muito util
conservar no caso de não realizar a Companhia Tocantins-
Araguaya o negocio que tão bem encaminhado parece es-
tar. (PARÁ. Mensagem..., 1901, p. 93)

Demoraria, no entanto, até 1905, para que esse problema
chegasse a termo, com a transferência da concessão à Compa-
nhia de Estradas de Ferro do Norte do Brasil, que, após conse-
guir empréstimo na Europa, assumiu a continuidade da obra.

No ano anterior, o então governador do Estado, Augusto
Montenegro, considerava esse um “problema a exigir pronta
e definitiva solução”, agora levando em conta também a ne-
cessidade de transporte mais seguro e eficiente para as novas
riquezas descobertas e exploradas no sul do Pará, o caucho:

O pensamento de ligar o baixo com o alto Tocantins
por meio de uma estrada de ferro que vença a secção
encachoeirada do rio, converteu-se em problema a exi-
gir prompta e definitiva solução, maximé depois da
descoberta de extensissimos caúchaes não só no Ara-
guaia como em muitos affluentes do Tocantins, que
esperam sómente a estrada de ferro para attrahirem,
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ainda mais do que actualmente, os nossos patricios,
avidos dos grandes proventos que essa industria facil
sóe dar. (PARÁ. Mensagem..., 1904, p. 59)

A nova companhia concessionária reiniciou os trabalhos e
inaugurou os primeiros trechos em 1908, num total de 43
quilômetros. Muitas dificuldades se apresentam, tornando len-
to o avanço da estrada. Oito anos depois, em 1916, é que con-
segue atingir o quilômetro 82, pouco acima do Remansão.
Nesse período, conforme registra Lourenço Paz, a empresa
concessionária atravessa uma crise financeira:

[...] tendo em 1916 sido alcançado o quilômetro 82, na
metade do trecho Alcobaça-Praia da Rainha, [...] por difi-
culdades financeiras, a Companhia concessionária entrou
em liquidação.
Foi então suspenso o serviço de seus tráfegos terrestre e
fluvial e começou a odisséia que havia de marcar, tão tris-
temente, os dias da desditosa ferrovia. Primeiramente en-
tregue ao depositório judicial, foi essa estrada de ferro ví-
tima de assaltos de quantos aventureiros acharam
proveitoso o saque de seu material em acervo. (PAZ, 2008,
[n./p.])

Verificada a impossibilidade do cumprimento do objeto,
ainda no final de 1916, fizera-se uma revisão dos contratos
com a Companhia de Estradas de Ferro do Norte do Brasil,
estabelecendo-se que a obra deveria ser levada até atingir o
quilômetro cem. Com isso, a empresa reorganizou-se sob a
denominação de Estrada de Ferro do Tocantins. Entretanto,
em 1920, o Governo Federal, talvez interessado em aproveitar
o trecho construído no projeto ferroviário Pirapora–Belém,
idealizado por Paulo de Frontin, declarou a caducidade da
concessão e, dois anos depois, arremata a ferrovia. Inicia-se aí
um processo de tentativas de continuidade do projeto que se
arrastaria por mais de quarenta anos, até 1966, quando os tri-
lhos foram retirados.
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Uma cronologia histórica da ferrovia, elaborada por Parsi-
fal Pontes, a partir de um trabalho de Lourenço Paz, bem de-
monstra o desenrolar dessa questão:

1922  – O Governo Federal arremata, em hasta públi-
ca, a ferrovia pela soma de Rs. 1:218.000$000.

1924  – O Ministro Pires do Rio examina “in loco” os
problemas da Estrada de Ferro Tocantins e
aconselha a imediata retirada dos trilhos.

1925  – O Governo Federal arrenda a ferrovia ao Go-
verno do Estado do Pará.

1926  – Voltaram a circular trens no trecho reconstruí-
do da EFT, pelo Governo do Pará, sendo que a
locomotiva Arapari tracionou um trem carre-
gado de castanha-do-pará.

1928  – Queda da ponte sobre o Rio Pucuruí no km 67
interrompeu o tráfego entre Alcobaça e a pon-
ta dos trilhos.

1930  – O Governo do Pará suspende o tráfego na fer-
rovia.

8-4-1932 - O Governo Federal, devido à problemas de
interrupção de tráfego, declarou a caducidade
do contrato de arrendamento com o Estado do
Pará, ficando a administração da ferrovia en-
tregue à então Inspetoria Federal de Estradas.

1937  – O Estado do Pará constrói a ligação rodoviária
da ponta dos trilhos até a cachoeira de Itaboca
(num total de 36 km).

1938  – A Inspetoria Federal de Estradas iniciou com
intensidade os serviços de recuperação da fer-
rovia.

1939  – A Inspetoria Federal de Estradas conseguiu
colocar em tráfego toda a extensão da ferrovia
e iniciou os trabalhos de prolongamento até
Jatobal.

1944  – A ponta dos trilhos chega a Jatobal, embora o
tráfego não estivesse aberto devido à falta de
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pregação de talas, alargamento de aterros, etc.
1944  – Pelo Decreto-Lei 7.173 de 19/12/1944, a admi-

nistração da Estrada de Ferro Tocantins pas-
sou para a Fundação Brasil Central.

1953  – Foram adquiridas duas locomotivas e seis va-
gões pranchas da Estrada de Ferro Sorocaba-
na, pelo intermédio do DNEF, para a EFT. Sen-
do que a primeira locomotiva chegou em junho
do mesmo ano.

1966  – O Decreto 58.992/66 dispôs sobre a extinção
de ramais anti-econômicos e sua substituição
por rodovias. Isto determinou a extinção da
Estrada de Ferro Tocantins e sua substituição
pela Rodovia BR-135.

1974 - Os trilhos da Estrada de Ferro Tocantins são
definitivamente arrancados. (PONTES, 2008,
[n./p.])

Quase cem anos depois das tentativas de Couto Magalhães
ligar a foz do Amazonas ao Planalto Central, foi que essa co-
municação se estabeleceu; não por via fluvial, mas através da
Rodovia Belém–Brasília, em 1960, pelo presidente Juscelino
Kubitschek. E a sonhada e tentada estrada de ferro Alcobaça-
Boa Vista, que tanto tempo, esperanças e recursos roubaram
dos governos e do povo, ainda caminha a passos lentos, agora
com o nome de Ferrovia Norte-Sul, rumando para o Planalto
Central, onde a esperam há mais de um século. Um dia deverá
realizar a aspiração de Benedito Leite e o vaticínio de Marceli-
no Miranda, que morreu esperançoso de que a Tocantina,
partindo de antes da desembocadura do Araguaia, promoves-
se e levasse as riquezas da região até o Porto de Itaqui.

Ferrovia Pirapora–Belém

No final do Império, estava em andamento um programa
de interligação das principais regiões brasileiras através de li-
nhas férreas, continuado após o advento da República.
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Em 1910, início do governo do marechal Hermes da Fon-
seca, o engenheiro Paulo de Frontin, diretor da Estrada de
Ferro Central do Brasil, iniciou um programa de ampliação da
malha ferroviária, procurando interligar todas as regiões do
país. Pretendia fazer a extensão da E. F. Noroeste até a Bolívia
e ao Pacífico; fazer o prolongamento da E. F. Central do Brasil
até Belém do Pará, atravessando o rio São Francisco, em Pira-
pora (MG), que seria o eixo longitudinal; e fazer a ligação dos
ramais existentes e a construção de novos para formar uma
rede geral ferroviária integrando Rio de Janeiro, Minas Gerais,
São Paulo, Espírito Santo e Bahia.

No final do ano seguinte, Frontin concluiu seus estudos
para o prolongamento da Central do Brasil, de Pirapora até
Belém, estabelecendo os seguintes trechos: Pirapora–Palma–
Carolina–Imperatriz–Belém, numa extensão total de 2.519
quilômetros.

Poucos registros se encontram a respeito desse empreen-
dimento na região; no entanto, é certo que os serviços foram
iniciados tanto em Imperatriz quanto em Carolina, local de
partida do trecho rumo a Imperatriz, possivelmente no final
dessa mesma década. A intenção de Frontin era estabelecer a
ligação de Pirapora – onde uma ponte fora construída sobre o
rio e os trilhos haviam chegado em 1910 – com Belém, com o
que se resolveria o secular isolamento do interior do país.

A então Vila da Imperatriz, escolhida como ponto de par-
tida de um dos trechos, recebe dois engenheiros oriundos do
Rio de Janeiro, responsáveis pela abertura do pique demarca-
tório rumo ao Pará. Trabalhadores são contratados no local
para os serviços rústicos.

Um breve registro dessas atividades nos dá a memorialista
Zequinha Moreira, informando que seu pai, Simplício Morei-
ra, ainda bem jovem, foi um dos contratados para a abertura
do pique:
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[...] Chegaram em meio a essas transformações dois enge-

nheiros que vieram para Imperatriz construir um trecho

da antiqüíssima Ferrovia Pirapora-Belém. Conheceram Sim-
plício e o convidaram para trabalhar com eles na área que

começaria em Imperatriz, na época ignorada. [...] O traba-

lho era duro mesmo: fazer pique nas matas virgens. Corria
risco de vida. Aceitou devido às necessidades e também

para adquirir práticas.

Os engenheiros não foram bem sucedidos. Adoeceram e
voltaram para o Rio de Janeiro, sua terra natal. (MOREIRA,

1997, p.24)

Rotas aéreas

Em 1926, a aviação comercial era ainda inexistente no Bra-
sil quando a empresa alemã Condor Syndikat, que operava
com hidroaviões, solicitou permissão para estudar a implan-
tação de uma linha aérea entre o Rio de Janeiro e o Sul do
país, havendo feito, ainda nesse mesmo ano, uma viagem en-
tre Buenos Aires e a Capital brasileira. No ano seguinte, essa
empresa nacionalizou-se com o nome de Condor Sindicato
Ltda., dando início ao transporte de correios e passageiros.

No Sul do país, desde 1927 a Empresa de Viação Aérea
Rio-Grandense (Varig), fundada com apoio da Condor, fazia
pequenas rotas. Em 1929, entra em operação no Brasil a em-
presa norte-americana Nyrba (nome advindo de sua rota New
York–Rio–Buenos Aires, que mais tarde se transformaria na
Panair do Brasil). Nesse mesmo ano, a Pan American Airways
(Pan Am) recebe autorização especial, com prazo de um ano,
para estabelecer o tráfego aéreo entre o Rio Grande do Sul e
Belém do Pará. Em 1931, a Panair do Brasil, sob controle da
Pan Am desde 1930, buscava reduzir o tempo de viagem entre
Miami e Buenos Aires, feito através de 10 escalas, contornan-
do o litoral brasileiro. Nesse intuito, pediu autorização ao go-
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verno brasileiro para realizar um estudo de navegação aérea
pelo interior do país, desde o Rio de Janeiro até Belém. A
autorização foi concedida sob a condição de que um oficial
aviador brasileiro integrasse a comissão de estudos.

Assim foi que o então major-aviador Lysias Augusto Rodri-
gues, indicado pelos ministérios da Guerra e da Viação, jun-
tou-se ao diretor da Panair, Felix Blotner, numa viagem que
cruzou todo o Planalto Central, por estradas carroçáveis, de-
pois navegando o Tocantins, até chegar a Belém, num périplo
que durou 51 dias. Engenheiro-geógrafo, poliglota, homem
de larga cultura, Lysias tinha a incumbência oficial de estudar
a ampliação das linhas do Correio Aéreo Militar (CAM) para o
interior, com vôos entre o Rio de Janeiro e Belém.

Em cada cidade previamente escolhida, nos estados de
Goiás, Maranhão e Pará, margeando o rio Tocantins, Lysias
Rodrigues escolhia pessoalmente os locais para a construção
dos campos de pouso e mantinha contato com os prefeitos
para sua execução. Carolina e Imperatriz foram as escolhidas
no Maranhão.

A comitiva chegou a Imperatriz quase à meia-noite de 25
de setembro e no dia seguinte escolheu o local para a cons-
trução do campo de pouso. Com muita relutância, o prefeito
nomeado Martiniano Miranda assentiu em realizar a constru-
ção, como registrou o próprio major-aviador em seu diário de
viagem, publicado com o título de Roteiro do Tocantins:

Não tendo o prefeito ido conosco ver o campo, por um
mal entendido, mandamos um portador à sua casa saber
se podia nos receber para conversar sobre a missão que
trazíamos. Gentilmente acedeu. Encontramo-lo com Frei
Lourenço, o pároco da terra. Apresentamos desculpas.
Encontrando certa resistência passiva por parte do prefei-
to, extremamo-nos em diligências e argumentos. A luta foi
dura, mas, vencemos. A lei criando o Aeroporto foi assina-
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da; a faixa inicial a ser preparada, seria de 1.000 por 200
metros, no sentido vento dominante. (RODRIGUES, 1943,
p.209)

Mas nem o campo de pouso de Imperatriz foi construído,
como também o CAM não implantou logo essa rota interiora-
na até a Amazônia. A crise política nacional que culminou com
a Revolução Constitucionalista de 1932 envolveu diretamente
o major-aviador, principal articulador do empreendimento.
Lysias Rodrigues, carioca, aderiu à causa paulista, comandan-
do o Primeiro Grupo de Aviação Constitucionalista, que se
tornou conhecido como “Gaviões de Penacho”. Em outubro,
com a rendição dos paulistas, Lysias e outros militares do gru-
po foram reformados e obrigados a deixar o Brasil. Em 1934,
depois de dois anos exilados na Argentina, são anistiados e
reintegrados ao Exército. (OTO, 2005, p. 25-27)

De volta às atividades, Lysias Rodrigues retomou a implan-
tação da rota do Correio Aéreo Militar, abandonada três anos
antes, e telegrafou aos prefeitos para solicitar informações
sobre a construção dos campos de pouso. O vôo inaugural da
rota estava marcado para novembro de 1935.

Martiniano Miranda, que não era mais o prefeito, não rea-
lizara a obra alegando falta de recursos. Nessa época, a rotati-
vidade de prefeitos em Imperatriz era tamanha que o municí-
pio tivera cinco gestores em apenas quatro anos, entre 1931 e
1934. Respondendo interinamente pelo expediente, em ju-
nho de 1935, na ausência do prefeito Fortunato Bandeira, o
secretário da Prefeitura, Manuel de Souza Milhomem, encami-
nhou por telegrama a Lysias Rodrigues uma grave justificativa
da não construção do campo:

Comunico município impossibilitado construir campo
devido prefeito Martiniano Miranda demitido ter desfalca-
do rendas deixando municipalidade precárias condições.
Saudações. Manuel Souza Milhomem. Secretário. (IMPE-
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RATRIZ, 1932-1939, p. 75. Telegrama. 19 jun. 1935. Ao
Coronel Lysias Rodrigues. Chefe Segunda Divisão Aérea. –
Rio.)

Cinco dias depois, Manuel Milhomem encaminhou um te-
legrama ao governador do Estado solicitando autorização para
construir a obra:

Respondendo vosso número 207 confirmo telegrama hoje
ficando ciente instrução construção campo. Tratando-se
serviços urgentes peço autorização iniciar obra apresen-
tando posteriormente conta despesas especificadas. Res-
peitosas saudações. Manuel Souza Milhomem. Secretário.
(IMPERATRIZ, 1932-1939, p.75. Telegrama. 24 jun. 1935.
Ao Exmo Doutor Governador do Estado. – S. Luís)

Ao secretário-geral do Estado, Manuel Milhomem telegra-
fa no mesmo dia, informando a falta de recursos nos cofres
municipais, e pede liberação de numerário através da coleto-
ria estadual mais próxima:

Respondendo telegrama Ten.-Cel. Lysias Rodrigues solici-
tava Prefeitura construção campo aviação esta cidade in-
formei não poder realizar empreendimento devido situa-
ção precária município causados desfalque dado
ex-prefeito Martiniano Miranda. Recebi ontem aquele mi-
litar seguinte telegrama:
“83. Segunda Divisão. Solicitei Governador Estado auxílio
preparo campo aviação aí. Provavelmente Diretoria Avia-
ção contribuirá também alguma coisa. Obrigado. Tenenen-
te-coronel Lysias. Chefe Segunda Divisão.”
Solicito Vossencia instruções urgentes informando Cole-
toria Estado aqui sem numerário. Serviço orçado meu an-
tecessor R$ 4:500$000 conforme telegrama dirigido essa
secretaria dia 17 junho próximo passado. Desejamos Esta-
do concorrer tomo liberdade lembrar data urgência servi-
ço determine Vossencia Coletoria mais próxima tenha sal-
do faça positivo remetendo numerário. Prefeitura dispõe
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200$000. Respeitosas saudações. Manuel Milhomem. Se-
cretário respondendo expediente. (IMPERATRIZ, 1932-
1939, p. 75v/76. Telegrama. 24 jun. 1935. Ao Exmo Secre-
tário Geral do Estado. – S. Luís)

Convém ressaltar que nesse período, em plena ditadura
de Getúlio Vargas, as prefeituras não tinham qualquer auto-
nomia financeira. Os governadores eram nomeados pelo Pre-
sidente da República e os prefeitos, pelos governadores do
Estado. Os orçamentos municipais deviam ser aprovados pelo
Governo do Estado e todas as liberações de recursos para sua
execução careciam de autorização estadual. Todos os recur-
sos arrecadados pela prefeitura, depois de pagas as despesas
previstas, deviam ser enviados, mensalmente, à Capital, junta-
mente com a prestação de contas. Tanta era a centralização
administrativo-financeira que mesmo a simples recuperação
do muro do cemitério, não consignada no orçamento, teve de
antes receber autorização formal.

No início do mês de agosto, o prefeito Fortunato Bandei-
ra informou ao secretário-geral do Estado sobre o arresto e
leilão dos bens do ex-prefeito Martiniano Miranda, em pro-
cesso que buscava cobrir os prejuízos do desfalque:

Bens seqüestrados ex-prefeito arrematados hasta pública
não atingirá 40% importância subtraída. Melhor seria evi-
tar despesas fossem adjudicados Prefeitura serem vendi-
dos independente respectivo processo. Aguardo instru-
ções. Saudações. Fortunato Bandeira. Prefeito Municipal.
(IMPERATRIZ, 1932-1939, p. 76v. Telegrama. 8 ago. 1935.
Ao Exmo Secretário Geral. – S. Luís)

Por outro lado, uma possível ajuda da Diretoria de Avia-
ção, aventada por Lysias Rodrigues dois meses antes, também
não se concretizara, segundo telegrama de Fortunato Bandei-
ra ao secretário-geral do Estado, em 20 de agosto.

Em novembro, Lysias Rodrigues faz o vôo inaugural da
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rota do Correio Aéreo. Imperatriz é a única cidade a ficar de
fora, por não ter construído seu campo de pouso. Carolina
construíra seu elogiado aeroporto por conta própria.

Quase um ano se passa e o Governo do Estado não autori-
za os gastos com o campo de pouso. Lysias Rodrigues conti-
nua cobrando. O prefeito Fortunato Bandeira vai a São Luís
no início de 1936, mas nem assim consegue iniciar os servi-
ços. A justificativa continua sendo a falta de verbas, apesar de
a arrecadação municipal continuar a ser enviada mensalmen-
te à Capital.

A Lysias Rodrigues, Fortunato Bandeira envia telegrama,
em abril de 1936, informando sobre o andamento das negoci-
ações:

Só agora cheguei S. Luís cuja viagem demorei dois meses.
Além telefone substitui estação telegráfica local, fechada
não satisfazer exigência serviço linha telegráfica S. Luís–
Grajaú esteve interrompida mais 20 dias motivando secre-
tário respondendo expediente Prefeitura não ter recebido
respondido vossos números 23/2 telegramas 17 março tem-
po oportuno. Faltas verba ordem Secretário Geral Estado
não foi iniciado serviço campo aviação. Aguardo ordens
respeito poder atacar serviços. Saudações. Fortunato Ban-
deira. Prefeito Municipal. (IMPERATRIZ, 1932-1939, p.95v.
Telegrama. 11 abr. 1936. Ao Coronel Lysias, Chefe 2a Divi-
são. Rio)

Poucos dias depois, Fortunato Bandeira é substituído na
gestão da Prefeitura de Imperatriz por Modesto Bandeira, que,
ainda em abril de 1936, informa ao secretário-geral do Estado,
coronel Máximo Ferreira, sobre um possível encontro com Ly-
sias Rodrigues, em Carolina, para tratar da provável ajuda fi-
nanceira para a construção do aeroporto, agora orçada em
mais de 10 contos de réis.

A Lysias Rodrigues, Modesto Bandeira telegrafa em 16 de
abril, informando que o “campo de aviação projetado 600 por
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400 metros dependerá pelo menos 12:000$” e que sua execu-
ção demandaria o tempo mínimo de dois meses.

Avaliando-se documentos da Prefeitura de Imperatriz re-
ferentes a esse período, constata-se que não há veracidade
quanto à alegada falta de recursos. De 1930 para 1931, a recei-
ta municipal dera um salto de sete para 13 contos, com gastos
aproximados a esse valor; em 1932, caiu para 11 e, em 1933 e
1934, ficou no patamar de 13 contos. Em 1935, porém, mes-
mo ano em que era alegada falta de recursos tanto do municí-
pio quanto do Estado, o próprio prefeito Fortunato Bandeira
acusava um superávit anual de 4:546$586, mesmo valor orça-
do anteriormente para a construção do campo de pouso, como
se verifica em correspondência enviada ao secretário-geral do
Estado com data de janeiro de 1936:

Junto a este remeto o balancete do mês de dezembro fin-
do, acompanhado dos documentos comprobantes das res-
pectivas despesas, mostrando o saldo a favor da Prefeitu-
ra, de R$ 4:546$586, que passa para o mês de janeiro
corrente. [...]
Respeitosas saudações. Fortunato Bandeira. Prefeito Mu-
nicipal. (IMPERATRIZ, 1932-1939, p. 91v. 3 jan. 1936. Ao
Exmo Sr. Coronel Máximo Ferreira, MD Secretário Geral
do Estado do Maranhão. S. Luís)

Dois anos depois de realizado o vôo inaugural da rota Rio–
Belém foi que começou a funcionar regularmente o Correio
Aéreo na região, e Imperatriz, já com seu campo de pouso
construído, passou a integrar as escalas. Com percurso de mais
de três mil quilômetros, a Rota do Tocantins, como era conhe-
cida, seguia esse rio “desde sua nascente até a foz, passando
por Vianópolis, Formosa, Cavalcanti, Palma, Peixe, Porto Naci-
onal, Tocantínia, Pedro Afonso, Carolina, Porto Franco, Impe-
ratriz, São João do Araguaia, Marabá, Alcobaça, Baião, Came-
tá, Abaeté e Belém”. (MENDES, 2008 [n. p.]
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Em 1937, de acordo com o que afirma o aviador impera-
trizense José Herênio de Souza, em seu livro Retratos sem re-

toques (2003), um pequeno monomotor, modelo WACCO, de
cabine aberta, sob o comando do aviador militar Rui Presser
Belo, inaugurava a pista recém-construída, que teve por eixo
a Rua Santa Teresa.

Assim, antes de possuir qualquer estrada carroçável e sem
ainda conhecer automóvel, a população de Imperatriz se viu
ligada por avião a Belém e a todas as cidades da rota tocanti-
na, chegando até a Capital da República, sem, porém, conse-
guir interligar-se à capital do Maranhão.

Foi também em 1935 o início da aviação comercial na re-
gião, primeiro em Carolina, estendendo-se a Imperatriz dois
anos depois, no final de 1937, através da empresa Condor
Sindicato, utilizando um hidroavião trimotor, modelo Junker
52, que atracava no antigo Porto Grande, segundo dá conta o
aviador José Herênio de Souza (2003, p.107). Essa linha, que
partia do litoral piauiense, fazia diversas escalas em cidades às
margens do rio Parnaíba até Uruçuí, depois rumava para Ca-
rolina, onde fazia o mesmo percurso do Correio Aéreo até
Belém. Com isso, Imperatriz passava a ligar-se também ao
Nordeste, através de Teresina. (NASCIMENTO, 2002, p. 180-
181)

Nesse período, Carolina, então centro regional mais de-
senvolvido cultural e economicamente, agregou todo o movi-
mento de transportes e comércio do médio Tocantins e sul do
Maranhão, numa crescente demanda aérea de passageiros e
cargas, chegando a ter regularmente seis empresas em opera-
ção em seu aeroporto.

Em seu livro Estórias da história de Carolina, anota o cro-
nista Ruy Carvalho que

[...] houve tempo em que ela [a aviação] quase tudo nos
trazia. Até sal aqui chegava nos aparelhos que levavam car-
ne dos nossos bois e o seu couro. Como nos foram úteis
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os “Curtis-comando”! E os prestimosos “DC-3” da VARIG,
da VASP e da Cruzeiro que nos levavam onde queríamos
ir, que nos traziam jornais e as últimas piadas cariocas! Os
queridos aviões que nunca mais nos deixaram isolados do
mundo! (CARVALHO, [s.d.], p. 16)

A historiadora imperatrizense Edelvira Barros, no livro
Imperatriz: memória e registro, tratando dos serviços trazidos
pelo Correio Aéreo, também destaca o impacto desse momento
para a vida da cidade:

Atendiam encomendas de coisas pequenas, como remé-
dios e livros. Traziam eles jornais das capitais e o jornal A
Tarde, de Carolina. Também as revistas em circulação no
país vinham até aqui, como a bem impressa e versátil Vida
Doméstica. Tudo isso, além do essencial: a mala do correio
e as encomendas para cá enviadas. (BARROS, 1995, p 91)

Não durou muito em Imperatriz, porém, esse clímax de
progresso e modernidade. Em apenas três anos, a cidade dei-
xava de ter vôos aéreos regulares da Condor, permanecendo
apenas o Correio Aéreo, de cunho militar, em vôos semanais.
(FRANKLIN, 2005)

Para José Herênio de Souza, o motivo da suspensão dos
vôos da Condor para Imperatriz teria sido um acidente ocorri-
do na pista de pouso de Marabá (depois que os aviões haviam
passado a operar sem os flutuadores e estariam usando as
mesmas pistas do Correio Aéreo):

Um dos aviões da empresa teria atolado o trem de pouso
num buraco, existente na pista de Marabá, o que fez a
empresa suspender suas atividades, naquela cidade e tam-
bém em Imperatriz. Por falta de estrutura, os vôos passa-
ram a operar direto entre Carolina e Belém. Embora as
operações em Marabá tenham sido restabelecidas, as ativi-
dades em Imperatriz ficaram suspensas por mais de dez
anos. (SOUZA, 2003, p. 107)
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É certo que outros fatores, no entanto, motivaram não
apenas a suspensão dos vôos da Condor, mas inclusive a sua
extinção. O ano de 1939, início da operação da Condor em
Imperatriz, marcava também o começo da Segunda Guerra
Mundial. Nesse contexto, por suas peculiaridades, os trans-
portes aéreos tinham importante papel estratégico. Sendo a
Condor Sindicato Ltda., na verdade, uma subsidiária da Deuts-
che Lufthansa, e todos os seus aviões de fabricação alemã, havia
certa prevenção quanto à sua atuação no espaço aéreo brasi-
leiro. Entretanto, nutrindo o presidente Getúlio Vargas sim-
patia à causa alemã e velada admiração a Hitler, o Brasil não
se envolveu diretamente na guerra até 1942. Mantidas as rela-
ções diplomáticas com a Alemanha nazista, estava garantida
também a atuação da Condor.

Como lembra o professor historiador Francisco Alcides
do Nascimento, em sua tese A cidade sob o fogo, “o ano de
1942 marca o acirramento das manifestações públicas no país
contra a Alemanha e a Itália”, quando

As chamadas forças democráticas pressionam para que o
País manifeste seu apoio aos aliados, declarando guerra
aos alemães e aos italianos. Manifestações como as realiza-
das em São Paulo a 4 de julho, a do Rio de Janeiro, sob a
liderança da União Nacional dos Estudantes (UNE), apoia-
da pela Sociedade dos Amigos da América e pela Liga de
Defesa Nacional, além das realizadas em Pernambuco,
Bahia e Rio Grande do Sul, Fortaleza, Teresina, pressiona-
vam o Governo a tomar medidas que sinalizavam a aproxi-
mação desejada pelas manifestações.

Os ataques alemães a navios nacionais, em águas da costa
brasileira, e o acirramento das manifestações acima men-
cionadas provocaram a suspensão dos vôos da Condor.
(NASCIMENTO, 2000, p. 183)

Em fevereiro de 1942, sob pressão diplomática e popular,
o Governo brasileiro rompeu relações com os países do Eixo
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– Alemanha, Itália e Japão – e autorizou os Estados Unidos a
utilizarem as bases aéreas de Belém, Natal, Salvador e Recife e
a construir uma importante base militar em Natal, para treina-
mento e produção de armamentos (FRANKLIN, 2005). Por
conseqüência, as empresas de capital alemão no Brasil foram
incluídas numa “lista negra” levantada com a ingerência do
governo norte-americano, sendo às vezes até presos seus di-
retores e confiscado seu patrimônio (FROTSCHER, 2003). Esse
foi o caso da Condor, que teve cassada sua licença de navegar
no espaço aéreo brasileiro e seus diretores presos. A empresa
passou, a partir daí, a chamar-se Serviços Aéreos Cruzeiro do
Sul, inicialmente usando os aviões da Condor, depois substi-
tuídos por aeronaves de fabricação norte-americana.

Com esse desfecho, Imperatriz voltou quase à situação de
antes, de “Sibéria maranhense”, não o sendo totalmente por-
que continuou a contar com o Correio Aéreo e também por-
que nesse período a navegação do médio Tocantins foi alavan-
cada com novas e potentes embarcações de carga e transportes,
como os barcos-motores “Couto de Magalhães”, “Frei Gil”,
“Pedrinho”, “Leão da América”, “Floriano” e vários outros. O
“Couto Magalhães” teria sido o “rei dos barcos”, o mais poten-
te a singrar as águas tocantinas. Era de propriedade do rico
paraense Juvêncio Dias, que muito contribuiu com o comér-
cio das cidades ribeirinhas entre Porto Nacional e Belém, prin-
cipalmente Carolina. Diz Alfredo Maranhão (1985, p. 97) que
esse barco, “fazia verdadeiro milagre na época e impressiona-
va a nossa gente com as suas rápidas e excelentes viagens de
Alcobaça (hoje Tucuruí) a Carolina”. Também ao “Couto Ma-
galhães”, vendido depois a G. Franco & Irmãos, reporta-se o
porto-franquino Vaner Marinho (2008, n/p.), afirmando que
era ele

[...] equipado com um moderno e potente motor Caterpi-
llar de 120 cavalos, com capacidade para 25 toneladas de
carga. Era comandado pelo zeloso piloto Manoel Lima, que
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sempre trajava camisa branca com gravata e Kep com o
brasão da Marinha Brasileira. Não permitia que ninguém
subisse ao convés, sem antes, limpar bem os pés. O interi-
or do barco mostrava os instrumentos e mobília na mais
perfeita ordem. Conta Valdemar que o Couto de Magalhães
era o mais veloz, o mais silencioso e o de motor mais po-
tente. “Quando ele navegava no beiradão da Boa Vista, o
seu banzeiro de tão forte, fazia canoa quebrar a corda em
Porto Franco”.

Entretanto, o certo é que, depois da suspensão dos vôos
da Condor, Imperatriz somente voltou a contar com linhas
regulares de transporte aéreo privado em 1955, após a cons-
trução de um novo aeroporto. Assegura José Herênio de Sou-
za que, em 1954,

[...] por iniciativa própria, o senhor Guilherme Cortez [que
havia sido agente da Condor em Imperatriz], expôs a situ-
ação a que Imperatriz fora relegada, ao próprio presiden-
te Getúlio Vargas, tendo obtido pronta resposta. Não obs-
tante o trágico desaparecimento de Getúlio, a indicação
positiva estava em andamento e, assim, foi construída uma
pista de cascalho, resultando no retorno dos serviços da
empresa aérea, em 1955. [...] através da empresa que ago-
ra denominava-se Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
(SOUZA, 2003, p. 107-108)

Essa informação concilia com o que diz a memorialista
imperatrizense Zequinha Moreira, filha do prefeito Simplício
Moreira, que comandou a construção do novo aeroporto da
cidade, embora ela registre uma data mais recuada do comu-
nicado de liberação da verba para essa obra:

Em meados de 1953 recebeu comunicado do comando da
Primeira Base Aérea de Belém da liberação da verba, no
montante de Cr$ 200.000,00. Simplício não perde tempo
e segue para recebê-la. Regressando à cidade, com toda a

A SIBÉRIA MARANHENSE
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determinação inicia a grande obra, nos moldes da planta
pré-estabelecida, contratando como condutor da obra Otto
Schmidt. (MOREIRA, 1997, p. 155)

O novo aeroporto de Imperatriz, conforme croqui datado
de 22 de junho de 1954, publicado por Zequinha Moreira,
tinha pista de 30 metros de largura por 1.080 de comprimen-
to, com acostamento de 15 metros em cada lateral. A área fora
doada através de lei municipal ao Ministério da Aeronáutica.

Esse aeroporto, inaugurado em 1955, foi de muita utilida-
de durante a construção da rodovia Belém–Brasília. Serviu à
cidade até o início da década de 1970, quando foi inaugurado
o atual.
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5

Garimpos de cristal e diamante

A segunda metade da década de 30 do século passado mar-

 cou o início de uma nova corrida aos garimpos na região

do Tocantins-Araguaia, atraindo homens, principalmente, dos

estados do Piauí, Maranhão, Pará, Bahia, Mato Grosso e Goiás.

A eclosão da Segunda Grande Guerra provocou enorme

demanda de quartzo, popularmente conhecido na região pela

denominação genérica de cristal-de-rocha, largamente utiliza-

do na fabricação de componentes eletrônicos para artefatos

militares tais como sonares, transmissores de rádio, telefonia

e telegrafia. Na região goiana de Porto Nacional localizavam-

se as maiores reservas mundiais desse minério, especialmen-

te na área ao longo do ribeirão Piaus, hoje Piuns, Tocantins.

A elevada cotação do cristal-de-rocha, comprado ao Brasil

no início da guerra principalmente pela indústria bélica ale-

mã, tornou-o tão buscado quanto o ouro. Era, por assim di-

zer, o ouro transparente dos sertanejos.

Na corrida em busca do quartzo, foram sendo descober-

tas também minas de diamantes ao longo de diversos peque-

nos rios da região, tanto de Goiás quanto do Pará e Maranhão.

Também, antigas áreas de mineração eram reativadas. Em toda

a região do Araguaia-Tocantins, verificou-se uma verdadeira

“febre” de garimpos, enriquecendo uns poucos e falindo mui-

tos outros. Enquanto durou a guerra, os elevados preços do

cristal-de-rocha financiaram essa corrida extrativista. Com o

fim do grande conflito, as exportações desse minério caíram

bruscamente e seus preços tornaram inviáveis a exploração.

Esses garimpos tornaram-se tábua de salvação para a eco-

nomia regional, que vivia o declínio do período da coleta de

castanha-do-pará.
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O cronista e músico carolinense Alfredo Maranhão, que
abandonara suas atividades comerciais para aventurar-se na
corrida da riqueza fácil, atesta esse momento de apogeu eco-
nômico que viveu a região:

[...] um dia surgiu para felicidade de muitos e fracasso de
outros, lá no centro de Goiás, na famosa serra da Cordi-
lheira, divisória das águas do Tocantins e Araguaia, o fabu-
loso garimpo de cristal dos Piaus e depois Pium. A corrida
foi geral para lá. De todos os recantos do país seguiram
caravanas atraídas pelas alviçareiras notícias. Em poucos
dias já o garimpo era uma verdadeira cidade. (MARANHÃO,
1985, p. 77-78)

Diz a historiadora imperatrizense Edelvira Barros, teste-
munha da época, que, dentre os garimpos localizados no mé-
dio Tocantins,

O principal deles foi o garimpo do “Pedral”, localizado no
rio Tocantins, compreendido no trecho Itupiranga a Tucu-
ruí. Duas ilhas tornaram-se a base dos garimpeiros: ilha da
Bagagem e ilha das Pacas. O trabalho era muito pesado:
isolar os braços do rio, secar os poções com bombas de
sucção, para depois retirar o cascalho. Exploravam tam-
bém através de mergulhos com escafandros. Poucos bam-
burravam, mas todos conseguiam alguma coisa. (BARROS,
1995, p.89)

Esse era, segundo avalia Edelvira Barros, um período de
“decadência” para a cidade, “que não oferecia nenhuma ativi-
dade rendosa... E as famílias foram indo para Marabá”.

[...] Não pintavam mais as casas. O mato crescia nas ruas.
Crescia tanto e tão viçosamente, que era preciso fazer ca-
minhos a facão no alto fedegoso para facilitar o trânsito,
de pedestre, é claro.
Que desolação! Ganhei um triste epíteto – “Sibéria mara-
nhense”.
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Para deixar-me mais sozinha surgiu o Garimpo do Pedral.
Foi uma arrancada maior que a da borracha e a da casta-
nha. Dessa vez as mulheres foram também. Os homens
garimpavam. Elas davam pensão, lavavam roupa etc. (BAR-
ROS, 1972. p. 103)

Apesar desse êxodo, havia o atenuante de que a notícia
desse garimpo atraiu muitas pessoas do sertão maranhense
que utilizavam o porto de Imperatriz como conexão, tornan-
do-o muito movimentado. A mesma Edelvira Barros (1995, p.
89-90) reconhece que

Na região sul do Pará, a produção agrícola era irrisória. [...]
Para suprir a escassez dos produtos agrícolas paraenses, o
sertão de Imperatriz aumenta sua produção, conseguindo
excedentes suficientes para abastecer Marabá e toda a re-
gião do garimpo.
Em tropas de burros, traziam do sertão os seus produtos e
daqui, de barco, eram eles levados aos pontos de comerci-
alização. Uma grande variedade de produtos era então ex-
portada: arroz, feijão, fava, farinha (de puba e seca), tapio-
ca, carne seca, hoje chamada carne de sol, lingüiça,
toucinho, banha de porco em litros ou latas, chouriço, doce
de requeijão, rapadura, “tijolos” de coco de coco e da jaca,
melado e mel de abelha de tiúba, que ainda não tinham
sido dizimadas pelas italianas ou africanas.
Além de alimentos, eram levados para o garimpo aguar-
dente, fumo de rolo, redes de algodão, peneiras e quiba-
nos de palha e outros pequenos objetos utilitários.

No ribeirão Clementino, município de Imperatriz, no fi-
nal dos anos 40, foram descobertas algumas pepitas de dia-
mante, causando uma correria para sua exploração. Estava
montado assim o Garimpo do Clementino, para onde se vol-
taram as atenções e aspirações de riqueza da população impe-
ratrizense e localidades mais próximas. “Era um garimpo me-
nos rico, menor e menos procurado, mas tinha lá sua
produção”, atesta Edelvira Barros.

GARIMPOS DE CRISTAL E DIAMANTE



94 ADALBERTO FRANKLIN • APONTAMENTOS E FONTES PARA A HISTÓRIA ECONÔMICA DE IMPERATRIZ

O abastecimento dos garimpos, se, por um lado, animou
a decadente economia imperatrizense, provocou um grave
desabastecimento interno, já na entrada dos anos 50.

A melhoria das rendas imperatrizenses pode ser verifica-
da pela sucessiva elevação do valor da receita do município
previsto nos orçamentos municipais. Para 1949, a receita do
Município foi orçada em 292 mil cruzeiros; para 1950, em 336
mil; e para o ano seguinte, 373 mil.

A escassez de gêneros alimentícios fez com que, em mar-
ço de 1949, o vice-prefeito Francisco Ribeiro Soares, em licen-
ça do titular, Simplício Moreira, proibisse a comercialização
fora do mercado público, determinando que a venda por ata-
cado somente seja feita depois da disponibilização dos pro-
dutos, por, pelo menos, três horas, no mercado municipal,
como se vê a seguir na transcrição da lei municipal:

Lei no 18, de 9 de março de 1949.

Proíbe a venda de gêneros alimentícios
fora do mercado público.

O prefeito municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão,
Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Muni-
cipal de Imperatriz decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o - Fica proibida a venda de gêneros alimentícios fora
do mercado público, quando trazidos à sede do Municí-
pio por produtor ou mercador ambulante.
Art. 2o - A venda por atacado somente poderá ser efetuada
depois de três horas de venda a rateio.
Art. 3o - Ao infrator será aplicada a multa de Cr$ 10,00 a
Cr$ 20,00 e o dobro na reincidência.
Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário. [...]
Prefeitura Municipal de Imperatriz, 9 de março de 1949,
127o da Independência e 60o da República.

Francisco Ribeiro Soares
Prefeito Municipal
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Essa medida, no entanto, parece não ter resolvido total-
mente o problema, visto que os preços praticados no merca-
do mantiveram-se abaixo do que pagavam os mercados exter-
nos, principalmente os garimpos, motivando a que os
produtores e criadores para lá encaminhassem seus produ-
tos. Situação mais grave foi quanto ao abastecimento de carne
verde, produto de primeira hora do cardápio regional. Tanto
o seu preço estava defasado em Imperatriz quanto os criado-
res e marchantes não o disponibilizavam ao mercado local.

Essa situação levou a que o prefeito Simplício Moreira,
em novembro de 1949, depois de uma reunião com marchan-
tes, criadores e comerciantes, elevasse o preço da carne ven-
dida no mercado público da cidade, equiparando-o ao prati-
cado no garimpo do Clementino e em Goiás, “a fim de que,
por este meio, sanasse a falta do gênero em apreço”. Determi-
nou, porém, o prefeito que a carne deveria ser colocada à ven-
da no mercado municipal, disponibilizando-a somente a vare-
jo, não sendo permitida “que seja retalhada em grandes
pesadas a fim de que seja distribuída proporcionalmente; sal-
vo para as casas de internatos e pensões”; uma genuína inter-
venção pública no domínio econômico. Isso fez o prefeito atra-
vés da Portaria no 15, de 7 de novembro de 1949, precedida
de uma longa justificativa:

Portaria no 15, de 7 de novembro de 1949.

O prefeito municipal, levando em consideração a grande
escassez de carne para o consumo público desta cidade,
motivada pela falta de gado destinado ao mercado e tam-
bém pelo desvio do mesmo para os garimpos do Clemen-
tino e localidades fronteiras do Estado de Goiás, onde o
preço atualmente é mais compensador, Cr$ 4,00 por qui-
lograma, e também atendendo a uma representação pes-
soal que lhe foi feita em reunião realizada recentemente
nesta cidade, para que fosse elevado o preço da carne para
Cr$ 4,00, a fim de que, por este meio, sanasse a falta do
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gênero em apreço; e considerando que na qualidade de
representante da comuna, tem o dever de procurar por
todos os meios de solucionar as dificuldades ao alcance
dos munícipes, máxime no momento em que se priva de
um gênero de primeira necessidade, muito embora sem
monopólio, apenas por um interesse comercial livre em
todos os pontos de vista, fazendo com que os possuidores
de gado apto ao consumo o desvie para os supraditos lu-
gares onde colocam por preços superiores ao nosso; e tam-
bém tendo recebido representação de que existe algumas
chantagens no peso da carne no mercado para o consumi-
dor, resolve:
Art. 1o – Que seja elevado o preço da carne verde para Cr$
4,00 o quilo.
Art. 2o – Todas as vezes que o administrador do mercado
ou o fiscal geral verifique que a carne exposta à venda não
é suficiente para o consumo, não consentirão que seja re-
talhada em grandes pesadas a fim de que seja distribuída
proporcionalmente; salvo para as casas de internatos e pen-
sões que terão direito a quantidade maior.
Art. 3o – Não será permitido que o marchante ou qualquer
outra pessoa que venha abater gado para o consumo pú-
blico deixe parte da carne em suas casas, para ali efetuar a
venda.
Art. 4o – A administração do mercado e fiscalização geral
ficarão incumbidos de verificar o peso da carne para o con-
sumidor, a fim de evitar exploração de quem interessar.
Art. 5o – Todos os gêneros que derem entrada no mercado
ficarão sob a vigilância da administração e fiscalização que
somente consentirão a venda a grosso e retirado depois
de atendida a população.
Art. 6o – [ilegível].
Art. 7o – Os infratores da presente portaria ficam sujeitos a
multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 200,00, e o dobro na reincidên-
cia, ficando ainda se a infração for originada pelo peso da
carne, o magarefe sujeito à suspensão de suas atividades
no mercado até 30 dias, a critério do prefeito.
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Art. 8o – Sem intervenção do prefeito a administração e
fiscalização solicitarão ao delegado de polícia as garantias
necessárias a fim do cumprimento da presente portaria.
O secretário da Prefeitura a faça imprimir, publicar e cor-
rer.
Prefeitura Municipal de Imperatriz, 7 de novembro de 1949.

(a) Simplício Alves Moreira

O garimpo do Clementino, apesar de pouco produtivo,
mantém em ocupação centenas de faiscadores e dá motivo à
criação de um próspero povoado, com pequenas casas comer-
ciais, ruas com casas de telhas, mercado público, subdelega-
cia de polícia e agência arrecadadora de impostos do Estado,
dando razão a que o jovem prefeito Urbano da Rocha Miran-
da, empossado no primeiro dia de 1951, estabelecesse por lei
a desapropriação do imóvel em que se localizava, “pertencen-
te aos herdeiros de Aristóteles Lopes de Azevedo, ou a quem
legalmente pertencer”.

Lei no 36, de 8 de junho de 1951.
Dispõe sobre desapropriação de
imóvel e dá outras providências.

O prefeito municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão,
Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Muni-
cipal de Imperatriz decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o - Fica declarado de utilidade pública para o fim de
desapropriação em juízo ou fora dele, um terreno perten-
cente aos herdeiros de Aristóteles Lopes de Azevedo, ou a
quem legalmente pertencer, que foi adquirido por Maria
Conceição de Azevedo Miranda, esposa deste por título
de herança, transcrito no registro de imóvel desta Comar-
ca sob número 596 denominado Barbosa, situado no quar-
to distrito contendo os limites seguintes: Da barra do ria-
cho Clementino com o rio Tocantins, pelo Clementino
acima até as extremas da fazenda Primavera e rumo direito
até o riacho por nome Barbosa, por esse abaixo até o To-
cantins e por este abaixo até o Clementino.

GARIMPOS DE CRISTAL E DIAMANTE
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Parágrafo único. O imóvel a ser desapropriado destina-se:
a) Para melhoramento do florescente povoado Clementi-
no que contém diversas centenas de casas inclusive mais
de 10 cobertas de telhas, ruas alinhadas, mercado públi-
co, subdelegacia de polícia, agentes arrecadadores do Es-
tado e do Município produzindo regular rendas e lavou-
ras bastante desenvolvidas e uma mina de diamantes de
regular produção localizada no aludido terreno Barbosa,
com um comércio bem crescido:
b) Para melhor com segurança os poderes públicos pos-
sam exercer melhor comodidades aos residentes no povo-
ado com garantias públicas, instrução, higiene e saúde;
c) Para a construção de um prédio destinado a uma escola
rural, a ser localizada no dito povoado Clementino, sendo
que para este fim, torne-se necessário que o município
faça doação ao Estado que uma área de dez mil metros
quadrados;
d) Para a conservação das estradas de rodagens que atra-
vessam o povoado ligando esta cidade a um porto do To-
cantins por cima da cachoeira de Santo Antônio.
Art. 2o - Fica decretada e declarada a urgência da desapro-
priação que se refere ao artigo 1o.
Art. 3o - Para atender a despesa da desapropriação referida
no art. 1o, fica aberto um crédito especial de Cr$ 10.000,00
(dez mil cruzeiros) que correrá por conta da verba “Des-
pesas Imprevistas” do orçamento do corrente exercício.
Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todos quanto a conhecimento da exe-
cução da presente lei pertencerem, que a cumpram e faça
cumprir tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura Municipal de Imperatriz, 8 de junho de 1951.

Urbano da Rocha Miranda
Prefeito Municipal

O prefeito Urbano Rocha seria assassinado dois anos de-
pois, aos 34 anos de idade, no dia 19 de junho de 1953, mes-
ma data em que deveria inaugurar o primeiro sistema de ilu-
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minação pública e eletricidade de Imperatriz. O seu vice, o ex-
prefeito Simplício Moreira, assumiu o cargo e comandou o
maior ciclo de desenvolvimento experimentado pelo municí-
pio até então. Essa também foi a década em que finalmente
Imperatriz saiu do seu já secular isolamento terrestre, mudan-
do definitivamente a condição de cidade perdida do sertão
maranhense para tornar-se, em 20 anos, o principal pólo eco-
nômico regional.
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6

Estradas redentoras

Em 1952, Imperatriz comemorou o centenário do início de

sua povoação. Nesses 100 anos, apesar dos cíclicos surtos

de crescimento econômico, não havia passado de uma cidade

de pouca importância política e econômica, encravada em lo-

cal de difícil acesso e isolada da Capital. Dentre as cidades

maranhenses da região, era a única que não possuía estradas

e aonde nem sequer chegara um caminhão. Era ainda a “Sibé-

ria maranhense”, para onde os funcionários públicos indese-

jados eram enviados sem tempo para retorno.

Na Capital, Imperatriz costumava ser citada como cidade

promissora, no entanto, sempre relegada nos programas de

desenvolvimento. Nem escolas, nem estradas, nem hospital

ou mesmo posto de saúde possuía. Suas vastas e ricas áreas

de terras devolutas eram apenas esperança de dias mais frutu-

osos. Ainda em 1935, o então prefeito Martiniano Miranda,

em telegrama ao inspetor agrícola do Estado, datado de 3 de

abril, informa essa condição, avaliando que o diminuto de-

senvolvimento agrícola do município se devia à falta de explo-

ração de suas “abundantes terras devolutas”.

Comunicação mais efetiva se dava, porém, com Belém, que

era, na prática, a capital de todo o médio e alto Tocantins. Era

para Marabá e Belém que ia a produção regional; vinham de

Belém todos os produtos industrializados, tecidos, ferragens

e até material de construção. Para lá iam, também, os estudan-

tes imperatrizenses que podiam prosseguir estudos em níveis

mais elevados. Toda a ribeira do Tocantins usava a longa e

lenta “estrada líquida” por meio de seus botes, batelões, mo-

tores e vapores que comandavam a vida desde Porto Nacio-

nal, no Goiás, até a foz do Amazonas. Diz o cronista carolinen-

se Ruy Carvalho [s.d., p.13] que
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Os botes levavam peles silvestres e couros de boi daqui do
alto e tomavam frete de castanha e borracha de Marabá
para baixo. De Belém traziam sal, querosene, tecidos e ar-
marinhos. [...] cada barqueiro tinha direito de trazer seu
saco de sal e uma lata de querosene, sem pagar frete. Estas
viagens de ida e volta ao Porto, levavam de 9 a 10 meses.

Ainda através da pena do cronista Ruy Carvalho, confir-
ma-se que já não era apenas comercial a ligação das cidades
ribeirinhas do Tocantins com Belém:

Carolina ficou conhecida em Belém, não só comercialmen-
te. Nossas famílias ali iam a passeio e os nossos doentes a
tratamento. Tornamo-nos grande empório comercial, vin-
do aqui todo o médio Tocantins comprar, para uso ou re-
venda, as utilidades carentes. Durante muito tempo só se
falava no Pará. Naquele período, ao invés de S. Luís, onde
fiz o meu Ginásio, os meninos daqui iam era para os colé-
gios guajarinos. (CARVALHO, [s.d.], p. 15)

E essa ligação do sul do Maranhão e Goiás com Marabá e
Belém tornou-se tão intensa que penetrou e passou a fazer
parte das aspirações do povo o ir para o Pará, imaginada como
terra da promissão, da prosperidade, onde se encontraria vida
melhor. É ainda Ruy Carvalho quem registra uma quadrinha
apanhada do cancioneiro popular regional, evocando a reali-
zação desse desejo ao barqueiro Rafael:

— Me leva, me leva seu Rafael
Me leva, me leva lá pr’o Pará.

— Menina, menina, não te levo não
Que teu pai não vai gostar.

Em 1933, como que fazendo um apelo ao interventor do
Estado, o prefeito de Imperatriz, Fortunato Bandeira, envia-
lhe uma correspondência falando das potencialidades natu-
rais e agrícolas do município, “um dos mais futurosos do Esta-
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do”. Sugere a implantação de colônias agrícolas e arremata
assegurando que “Se V. Exa lançar vossas vistas sobre ele, in-
centivando a idéia acima delineada, ou as que julgardes de
melhor proveito, sem dúvida alguma, será o principal fator
para o soerguimento do Estado do Maranhão”. Esse interes-
sante documento transcreve-se a seguir, na íntegra:

Tenho a subida honra de levar ao conhecimento de V. Exa

que as espessas matas de que é dotado o futuroso municí-
pio de Imperatriz são de uma fertilidade admirável, para
produzir arroz, milho, mandioca, café, cacao e tudo o mais
que plantar-se. Em sua maioria é composta de babassú, cu-
marú, copahyba etc. A despeito de tudo isso, estão as ma-
tas incultas por falta de braços. Não há lavoura, principal-
mente na parte que diz respeito ao algodão. Seria de
vantagem elevada, se fossem criados núcleos agrícolas, não
só pela margem do Tocantins, na extensão de 360 quilô-
metros de matas virgens que pertencem a este município,
a começar do subúrbio desta cidade, até as confrontações
de S. João do Araguaia, E. do Pará, como também, na dire-
ção da “Serra da Desordem”, que dista pelo máximo 70
quilômetros desta cidade, composta de matas, abastecidas
por regatos de águas cristalinas. O estabelecimento de la-
voura, pela forma acima indicada, seria bastante para o de-
senvolvimento desta, e para as explorações dos produtos
naturais. O município de Imperatriz é um dos mais futuro-
sos do Estado. Se V. Exa lançar vossas vistas sobre ele, in-
centivando a idéia acima delineada, ou as que julgardes de
melhor proveito, sem dúvida alguma, será o principal fator
para o soerguimento do Estado do Maranhão. Respeitosas
saudações. Fortunato Bandeira. Prefeito municipal. (IMPE-
RATRIZ, 1932-1939, p. 15v/16. 9 ago. 1933. Ao Exmo Inter-
ventor Federal – S. Luís).

Essas riquezas e potencialidades naturais do município
não ficam despercebidas de todo. Em documentos da munici-
palidade, encontra-se a transcrição de telegramas que tratam
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da pretensão de um comerciante paraense, o coronel Augusto
Dias, de extrair e beneficiar coco babaçu no território impera-
trizense, para o que pede ao prefeito apoio e redução de im-
postos municipais e estaduais. O prefeito, então, leva a ques-
tão à apreciação do interventor federal, de quem depende a
autorização de questão financeira:

Levo conhecimento V. Exa recebi seguinte telegrama impor-
tante comerciante Pará: “Estamos animados proposito de-
senvolver extração babaçu abundante terras desse municí-
pio. Solicitamos amparo seu esclarecido espírito afim
facilitar redução impostos Estado Prefeitura permitindo
amparar instalação promissora indústria. Augusto Dias.”
Respondi seguintes termos: “Único escopo minha admi-
nistração desenvolver comércio lavoura industria deste
município. Podeis contar amplo apoio vosso salutar em-
preendimento. Impostos não são exagerados.” Estou in-
centivando plantio algodão extração babassu. Respeitosas
saudações. Fortunato Bandeira. Prefeito municipal. (IMPE-
RATRIZ, 1932-1939, 16v/17. Telegrama. 22 ago. 1933. Ao
Exmo Interventor Federal – S. Luís)

A ascensão política de Simplício Moreira, rico e influente
comerciante e fazendeiro, apadrinhado do “capitão” Manoel
da Rocha Rolim – ex-prefeito municipal que por duas vezes
conseguira a nomeação de seu jovem filho Urbano Rocha a
prefeito, a primeira em 1945, com apenas 26 anos de idade –
, ajudou a mudar essa incômoda e quase permanente situação
de isolamento e inanição econômica do município. Nascido
em Grajaú em 1897, chegou a Imperatriz ainda criança, com
os pais, pobres imigrantes.

Em 1947, financeiramente independente, católico conser-
vador e com elevado prestígio na comunidade, Simplício en-
trou para a política a convite do “capitão” Manoel da Rocha
Rolim, líder e presidente do Partido Social Trabalhista (PST),
agremiação fundada por Vitorino Freire, um dos mais influen-
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tes políticos do Maranhão à época, que se encontrava impedi-
do de atuar por seu partido de origem, o Partido Social De-
mocrático (PSD). Faziam parte do partido vitorinista os mais
destacados proprietários rurais e comerciantes imperatrizen-
ses, a começar do “capitão” Manoel da Rocha Rolim e seu fi-
lho Urbano da Rocha Miranda; Francisco Ribeiro Soares e seus
filhos Jonas, Anfilóquio e Manoel; Enéas e Antenor Fontenele
Bastos; Brício Cerqueira Bandeira, Adão Milhomem Barros,
Madian Bastos e muitos outros.

Aclamado candidato do PST à Prefeitura, Simplício Morei-
ra venceu as eleições e seu partido elegeu cinco de um total
de oito vereadores, tendo como vice-prefeito o também pecu-
arista e comerciante Francisco Ribeiro Soares.

Aliado e amigo do senador Vitorino Freire e do governa-
dor Sebastião Árcher, que se elegeu sob o patrocínio do vitori-
nismo, Simplício teve facilidade de levantar verbas estaduais e
federais para o município. Vitorino Freire, amigo pessoal do
presidente Eurico Gaspar Dutra, carreou nesse período uma
elevada soma de recursos para o Maranhão, motivando inclu-
sive a reação de representantes de outros estados no Con-
gresso. O próprio Vitorino Freire, no seu livro de memórias A
laje da raposa, confirma seu prestígio no governo de Dutra:

[...] nunca o Maranhão recebeu tanto.
Minha intimidade com o Presidente da República, e o seu
conhecimento por meu intermédio das necessidades do
Estado tornavam as reivindicações que lhe eram feitas qua-
se sempre bem recebidas. A quantidade de verbas federais
canalisadas para o Maranhão eram de tal monta que gera-
vam protestos de outros governos estaduais que julgavam-
se merecedores de tal tratamento. [...]
Assumindo minha cadeira no Senado, recebi do Presidente
da República a incumbência direta de defender o seu go-
verno, pulando dentro de qualquer debate que se apresen-
tasse, antes mesmo que a liderança do governo se manifes-
tasse. (FREIRE, 1978, p. 128-129)
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Beneficiado por essa aliança política, em seu primeiro
mandato, de 1o de maio de 1948 a 31 de janeiro de 1951,
Simplício Moreira não teve dificuldades para conseguir os re-
cursos que seus antecessores, sem sucesso, sempre almeja-
ram. Com verbas federais, em sua primeira administração cons-
truiu escolas na sede e no interior; estradas, pontes e um posto
de saúde. Criou, no início de 1950, através de lei municipal, o
“Serviço de Estradas de Rodagem” no município, qualifican-
do-o a receber recursos do Fundo Rodoviário Nacional e do
Imposto de Rendas, o que permitiria a construção de estra-
das, como se vê no texto da seguinte lei:

Lei no 26, de 10 de janeiro de 1950.

Cria o Serviço de Estradas de Rodagem.

O prefeito de Imperatriz,
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Capítulo I

Art. 1o - Fica criado o Serviço de Estradas de Rodagem
(SER), diretamente subordinado ao Prefeito e com auto-
nomia administrativa e financeira, nos termos da presente
lei.
[..,]
Art. 3o - A receita do SER será constituída:
a) Da cota que couber ao Município do Fundo Rodoviário
Nacional;
b) De 50% (cinqüenta por cento) da cota do Imposto de
Renda que couber ao Município;
c) Da contribuição orçamentária do Município, em impor-
tância nunca inferior, em cada exercício, a cinco por cento
(5%) da receita geral orçada, excluídas as rendas indus-
triais;
d) Do produto da contribuição de melhoria, o de pedágio
ou quaisquer taxas, multas ou licenças cobradas pelo uso
das rodovias municipais ou das respectivas faixas de do-
mínio;
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e) De créditos especiais;
[...]
Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão,
10 de janeiro de 1950.

Simplício Alves Moreira
Prefeito Municipal

Em 1950, período de campanha eleitoral, a cidade rece-
beu a visita do senador Vitorino Freire, candidato a vice-presi-
dente da República, acompanhado do governador Sebastião
Árcher, do deputado federal Djalma Brito e do desembarga-
dor Nicolau Dino, numa demonstração do prestígio político
do então prefeito de Imperatriz.

Esse forte elo da administração municipal com o vitorinis-
mo – oligarquia que dominou a política maranhense de 1945
a 1965 – ficou registrado na denominação da principal escola
construída em Imperatriz nesse período, que recebeu o nome
de “Governador Árcher” e que é, até agora, uma das mais im-
portantes unidades de ensino público da cidade. O deputado
Djalma Brito, considerado o “alter ego” de Vitorino Freire, tam-
bém teve seu nome posto numa escola, a “Deputado Djalma
Brito”, no nascente povoado Lagoa Verde, construída com re-
cursos conseguidos por esse político – essa denominação,
porém, foi mudada em 1959, na administração de Raimundo
de Moraes Barros.

O prestígio do prefeito Simplício junto aos governantes
pessedistas era demonstrado não apenas em seu município,
mas até na Capital. Em visita a São Luís, em janeiro de 1950,
ele ganhou destaque em longa reportagem do jornal O Impar-

cial, dos Diários Associados, ligado aos dirigentes do PSD, onde
foi elogiada a administração de Imperatriz e enaltecidas as
obras que vinham sendo executadas no município:

Hoje vamos focalizar mais precisamente o município de
Imperatriz. É que se encontra presentemente nesta Capital
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o seu prefeito, Sr. Simplício Moreira, um desses muitos
devotados e ardorosos sertanejos que procuram tudo dar
à sua terra, numa ânsia de progresso que, se encontrasse
correspondência dos poderes competentes, haveria de pro-
duzir efeitos decisivos para a sua melhoria geral.

Se Imperatriz é um município que deve merecer amparo
especial por ser fronteiriço, seu atual prefeito, por sua vez,
vem se mostrando capaz de arrancar o município da deca-
dência e do marasmo em que vivia, pois mesmo diante dos
materiais obstáculos encontrados, já, em sua gestão, termi-
nou a construção do prédio da Prefeitura, construiu uma
ponte no rio Cacau, toda de madeira de lei, e uma grande
rampa, ligando a rua principal da cidade de Imperatriz ao
porto da cidade, no rio Tocantins com largura para a passa-
gem de caminhões de carga, estando ainda empenhado em
concluir, com maior brevidade, a ligação rodoviária daque-
la cidade com Porto Franco, também com limites de Goiás,
que já está ligada a Grajaú e conseqüentemente Barra do
Corda e São Luiz.

[...] Isto quer dizer também, dentro de poucos meses, Im-
peratriz estará ligada à nossa Capital, por estrada de roda-
gem, sendo esse talvez o passo mais gigantesco que o Mu-
nicípio dará para sua libertação econômica e o seu
progresso geral. (apud MOREIRA, 1997, p. 121-122)

A estrada para Grajaú

Foi na condição de importante membro do grupo vitori-
nista que Simplício Moreira conseguiu, em 1953, em seu se-
gundo mandato, recursos federais no montante de Cr$
250.000,00 para a construção de estradas no município, atra-
vés das quais Imperatriz poderia finalmente interligar-se à ca-
pital do Estado e ao restante do Nordeste. Desse total, Cr$
200.000,00 destinavam-se à construção de “uma estrada de
rodagem” entre a vila de Sítio Novo, no município de Grajaú,
e a vila de Montes Altos, em Imperatriz, além de um campo de
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pouso, também em Montes Altos. O restante da verba, de Cr$
50.000,00, destinava-se à construção de “uma rodovia de Im-
peratriz ao lugarejo Montes Altos”.

Ligada a Montes Altos, e esta a Sítio Novo, onde já havia
estrada para Grajaú, havia finalmente Imperatriz saído do iso-
lamento a que era imposta e abria-se o tráfego para o restante
do Estado e do Nordeste, pois, desde o início da década de
30, comerciantes de Grajaú possuíam caminhões que transita-
vam por toda a região.

Com isso, a primeira providência do prefeito Simplício
Moreira foi comprar um caminhão para a Prefeitura – o pri-
meiro a circular na cidade –, ao qual deu o nome de “Vitorino
Freire”, o chefe pessedista, ícone da política estadual. Afirma
Zequinha Moreira que

Esse caminhão era usado nos serviços do município, mas
também atendia a população carente no transporte de
material para construção, que antes era carregado em car-
roças de boi e animais cavalares; o dono era o povo.
A chegada desse caminhão causou muita alegria à popula-
ção. Todos queriam vê-lo de perto; com muita razão, pois
era o primeiro carro que rodava em Imperatriz. Veio de
São Paulo para São Luís, depois para Belém e chegou a
Imperatriz de barco pelo Tocantins. (MOREIRA, 1997,
p.121)

Quatro anos antes, em 1949, como registra Edelvira Bar-
ros (1995, p. 104), havia sido construída a “Estrada do Permí-
nio”, uma carroçável que partia da margem do rio Tocantins,
no povoado imperatrizense de Ribeirãozinho, a trinta quilô-
metros da sede, defronte à cidade goiana de Itaguatins, tendo
como ponto final o então distrito grajauense de Amarante,
passando por Montes Altos. Construída pelos comerciantes
Permínio Queiroz, de Itaguatins, e Floriano Costa, de Grajaú,
essa estrada servia para o tráfego de um caminhão deste últi-

ESTRADAS REDENTORAS



110 ADALBERTO FRANKLIN • APONTAMENTOS E FONTES PARA A HISTÓRIA ECONÔMICA DE IMPERATRIZ

mo, que “fazia o escoamento da malva nativa, muito abundan-
te na região, e que alcançava ótimo preço em Belém”, embora
outros produtos também fossem exportados, como o babaçu
e o cumaru. Floriano Costa mantinha um ponto de compra de
gêneros regionais em Amarante.

Imediatamente após a ligação rodoviária de Imperatriz a
Grajaú, uma nova etapa socioeconômica se estabeleceu no
município, com a abertura de uma rota comercial para as ci-
dades nordestinas, sobretudo Recife, onde comerciantes im-
peratrizenses começaram a fazer compras a preços bem me-
nores que os encontrados em Belém.

Paralelamente, verifica-se um surto migratório de mara-
nhenses e nordestinos de outros estados, fugidos das secas e
dos conflitos agrários, para o município de Imperatriz, onde
havia vasto território de terras devolutas, ricas matas e muitas
águas perenes.

A pé, em cima de caminhões de cargas ou “gaiolas”, famí-
lias inteiras iam chegando e ocupando os espaços vazios não
reclamados, que se encontravam principalmente nas áreas de
vegetação pré-amazônica, margeando o rio Tocantins e seus
afluentes, rumo à confluência com o Araguaia. Segundo Edel-
vira Barros, “pela estradinha vinham centenas e centenas de
imigrantes principalmente do Piauí e do chamado Japão Ma-
ranhense” (1972, p. 115).

Foram chegando e tratando de plantar arroz.
Escolheram logo as maravilhosas várzeas próximas da ci-
dade.
[...] Plantaram bonitas roças onde o arroz nasceu viçoso e
bonito. (BARROS, 1972, p. 117)

Era um tempo de aguda seca no Ceará e Piauí, repetindo-
se a grande migração ocorrida no início da década de 30, quan-
do milhares de nordestinos, sobretudo piauienses e cearen-
ses, atravessaram para o Maranhão, ocupando o que se
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denominou de “Japão Maranhense” e iniciaram o povoamen-
to da região do médio Mearim. Agora, verificava-se um avanço
da migração para mais além, tanto dos novos retirantes quan-
to de muitos que haviam estacionado temporariamente no leste
maranhense 20 anos antes e continuavam em busca de terra
livre para viver e plantar, sem a sujeição de um “coronel” a
quem tinham que entregar boa parte de sua produção. No
“Japão Maranhense”, quase todas essas famílias viviam sob o
regime de agregado, em “terra de dono” ou de “agregacia”,
que os fazia de certo modo aprisionados ao dono da terra,
não considerados sequer como posseiros. Muitos seguiram,
primeiramente, para as matas devolutas do Pindaré, e, depois,
com a abertura dessa estrada (Grajáu-Imperatriz), em perma-
nente peregrinação em busca da “terra liberta”, ou das “ban-
deiras verdes”, profetizadas pelo padre Cícero Romão Batista,
terra da promissão, sem dono, onde poderiam usufruir das
riquezas naturais e viver sem necessidades.

Em seu romance Vida gemida em Sambambaia, que retra-
ta as secas de 1932 a 1953, o escritor Fontes Ibiapina compõe
o cenário dessa hégira em terras do Piauí:

A emigração engrossava. A imigração também. Homens
magros, mulheres também magras, crianças cadavéricas que
vinham de outras terras não menos infelizes – Ceará, Per-
nambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, uma par-
te da Bahia e parte de Minas Gerais (que até parece menti-
ra). Os que vinham de fora se botavam para o Maranhão – a
terra do coco, do arroz, da chuva, da salvação.
[...]
Ia-se embora. Se por acaso morresse por aí, a fora, morre-
ria satisfeito, porque sabia que deixava uma história miste-
riosa sobre a terra – apenas uma cruz solitária e nada mais
à margem de uma estrada. [...] Apenas a cruz de um brasi-
leiro que morreu de fome da Seca de 1953.
[...]
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Ia a pés. Geralmente com uma mulher magra, de rosto es-
cavado, olheiras fundas e olhos de cabra morta. E uma ni-
nhada de filhos pequenos, magros, barrigudos, chupando
o dedo e de cara rajada de comerem terra. (apud SILVA,
2005, p. 206-207)

Um depoimento colhido pela professora-doutora Maria
Regina da Cunha Toledo Sader, no então povoado imperatri-
zense de Viração, em 1984, para sua dissertação de doutorado
pela Universidade de São Paulo, dá-nos uma precisa visão des-
sa realidade na fala de um imigrante que cumpriu esse itinerá-
rio:

Então nóis viemo lá de péis, procurando um lugar livre
aonde não tinha terra de sujeição (...). Pra viajá de carro,
nóis num demorava, nóis vinha ligeiro, mas aí nóis num
procurava, num encontrava o lugar. Então nóis viemo de
péis, andando devagar, chegava acolá trabalhava, ganhava
dinheiro, chegava mais pra diante, até que entramo aqui
em Imperatriz. Num tinha gente, nóis fomo os primeiro
nessa época, não é? Tava com 10 anos, em 55 tava com 10
anos, que tinha saído os morador. Ficaram aqueles alicer-
ce, e nós fomo fazê nosso serviço. (...) Passamos esse ano
de 56, e quando foi pelo verão de 57 ele (o pai) foi pegá a
família. Chegou lá e trouxe umas 25 pessoa, adulto, não é?
Carrada de gente (...). O resto veio por informação, esses
outro povo ali do Goiás atravessaram também, e aí foi for-
mando aquele grupo de gente, trabalhando, lutando, sem-
pre com dificuldade, não é? (SADER, 1986, p.41)

Também fez o registro desse momento o professor-dou-
tor Antônio Fonseca dos Santos Neto, maranhense de Passa-
gem Franca, em seu livro Memória das passagens (2006). Ano-
ta ele que, diferentemente do que ocorreu na seca de
1932-1933, nessa outra, vinte anos depois, “os retirantes pas-
savam (e já poucos ficavam) pela cidade [Passagem Franca]
em carrocerias de caminhão”, dirigindo-se “a maioria para a
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sub-região de São Domingos, Curador (hoje Presidente Du-
tra), Dom Pedro, Tuntum e arredores”; daí muitos atravessa-
vam o Maranhão até atingir o Pará.

Conforme verificou Edelvira Barros, a chegada desses imi-
grantes revitalizou a acanhada Imperatriz e fortaleceu sua eco-
nomia com uma intensa plantação de arroz e “os terrenos bal-
dios foram ocupados, as poucas ruas e travessas cresceram e
frentes de colonização eram abertas”, em direção ao leste, com
o que surgiram diversos povoados. (BARROS, 1995, p. 105)

Muitas dessas famílias atravessaram o rio Tocantins e fo-
ram se instalar no Bico do Papagaio goiano, também cultivan-
do arroz para subsistência e venda do excedente em Impera-
triz. Com esse movimento, formaram diversas povoações que
posteriormente se transformaram em cidades.

A Rodovia Belém-Brasília

A criação do Fundo Rodoviário Nacional, em 1946, insti-
tuindo um imposto sobre combustíveis líquidos para o finan-
ciamento da construção de estradas; a fundação da Petrobrás,
em 1954, que passou a produzir asfalto em grande quantida-
de; e a implantação, em 1957, da indústria automobilística
brasileira motivaram a adoção de um arrojado projeto rodovi-
ário para a interligação de todas as regiões do país.

A construção de Brasília, afastada do litoral, levada a efei-
to pela obstinação do presidente Juscelino Kubitschek, com-
preendia também a ligação do Centro-Oeste com todo o terri-
tório nacional, o que incluía a Amazônia. Assim, duas rodovias
eram desafiadoras: a Brasília-Acre e Brasília-Belém, ambas atra-
vessando selvas amazônicas jamais devastadas, em extensões
superiores a dois mil quilômetros cada.

Tendo assumido a Presidência da República em 31 de ja-
neiro de 1956, já no dia seguinte o presidente Juscelino reu-
niu seu ministério para apresentar o detalhamento de seu “Pla-
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no de Metas”, cujo slogan era “50 anos de desenvolvimento
em 5 de realizações”, que ficou conhecido como “50 anos em
5”. Esse Plano priorizava os setores de energia, transportes e
indústria de base, que, juntos, teriam 93% dos recursos aloca-
dos para investimentos. Nessa reunião, JK incluiu entre as me-
tas a construção de Brasília, que teve sua mensagem de encami-
nhamento do projeto assinada em 18 de abril desse mesmo
ano, no aeroporto de Anápolis (GO), onde propunha a transfe-
rência da capital da República para o Planalto Central.

Mesmo enfrentando contrariedades da oposição no Con-
gresso, e dificuldades de negociação com o Fundo Monetário
Internacional (FMI), JK levou adiante seu plano de metas sem
qualquer recuo. Simultaneamente à construção de Brasília,
seria aberta a grande “rodovia da integração nacional”, desde
Belém até Anápolis, onde estava em construção outra rodovia
para Brasília, com extensão de 130 quilômetros, inaugurada
ainda em 3 de maio de 1958.

Em 15 de maio de 1958, treze dias após a inauguração da
Rodovia Brasília-Anápolis, JK assinou o decreto no 43.710,
criando a Comissão Executiva da Rodovia Belém-Brasília (Ro-
dobrás), subordinada à Superintendência do Plano de Valori-
zação Econômica da Amazônia (SPVEA).

Pelo próprio Presidente da República, foi escolhido o con-
dutor das obras dessa estrada: o engenheiro agrônomo cario-
ca Bernardo Sayão de Araújo, que trabalhara na fundação de
uma colônia agrícola em Goiás, no governo de Getúlio Vargas,
tornando-se em seguida vice-governador do Estado, e que
então ocupava a diretoria da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital (Novacap), empresa estatal responsável pela constru-
ção de Brasília.

Em outubro de 1957, antes da criação da Rodobrás, o pre-
feito de Imperatriz, Raimundo de Moraes Barros, foi ao Rio de
Janeiro participar da IV Conferência Nacional de Prefeitos,
quando esteve numa audiência com Juscelino e indagou so-
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bre sua intenção de construir a Rodovia Belém–Brasília, pas-
sando por Imperatriz. Esse encontro, arranjado por Assis Cha-
teaubriand, senador eleito pelo Maranhão fora de época elei-
toral, sob artifício criado por Vitorino Freire, teria se dado da
seguinte maneira:

Conduzidos pelo então senador maranhense Assis Cha-
teaubriand, foram eles recebidos pelo presidente Jusceli-
no Kubitschek, ainda residindo no Palácio do Catete. O
assunto principal da conversa foi a construção de Brasília
e num dado momento o prefeito de Imperatriz disse ao
presidente:
– Construindo Brasília, Vossa Excelência terá que ligá-la
ao mar. Para isso, construirá a grande estrada que ligará
Brasília a Belém do Pará.
Juscelino, que o tinha ouvido com atenção, retrucou:
– Então o senhor acha que eu terei de construir essa estra-
da?
– Sem dúvida. E com certeza ela passará por Imperatriz,
porque ela está no caminho!...

O grande presidente sorriu enigmático. Talvez tenha pen-
sado: “Como foi que esse nordestino teve conhecimento
do meu projeto?” (BARROS, 1995, p. 112)

Definido e aprovado o projeto, o início da construção da
rodovia se deu ainda em 1958. Imperatriz foi escolhida como
base da segunda frente de trabalho da área maranhense, de
onde partiriam duas frentes, uma no sentido da divisa do Ma-
ranhão com Goiás, em Estreito, onde seria construída uma
ponte sobre o rio Tocantins, e a outra no sentido inverso, rumo
à divisa com o Pará. A primeira frente era a paraense, com
base em Belém, numa extensão de 338 quilômetros, come-
çando na margem esquerda do rio Guamá e findando na mar-
gem esquerda do rio Itinga, afluente do Gurupi, divisa com o
Maranhão, naquela época também limites do município de
Imperatriz. A terceira frente era a goiana, desde Anápolis a
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Estreito, subdividida em duas; uma até Gurupi e a outra de
Gurupi a Estreito.

Essa condição mudou imediatamente o aspecto e a vida
de Imperatriz, de acordo com o que retrata Edelvira Barros,
no livro Eu, Imperatriz:

Inverno de 1958. Chega um avião da Cruzeiro do Sul. Ti-
nha a finalidade de fotografar a mata virgem rumo norte.
Logo depois engenheiros e construtores desembarcam e
instalam um escritório. A grande nova espalha-se: Uma
estrada de rodagem vai ser construída.
Caminhões, Jeeps e máquinas nunca vistas iam chegando.
O povo alvoroçado procura ver tudo, saber de tudo.
Há um clima geral de euforia.
Os trabalhos se iniciam mostrando desde o começo as gran-
des dificuldades a vencer. Jovens corajosos ajudam os to-
pógrafos na abertura dos “piques”. Atrás, turmas e turmas
de trabalhadores vão vencendo a mata. Os aviões da FAB,
inclusive helicópteros, dão ampla e contínua cobertura aos
trabalhos; graças a eles a sobrevivência dos homens é man-
tida. (BARROS, 1972, p. 127)

A derrubada das matas virgens, em direção ao Pará, ocu-
pava centenas de homens, distribuídos em vários pontos do
pique demarcado. A cidade recebia diariamente dezenas de
pessoas, de diversos pontos do país, na quase totalidade nor-
destinos. Muitos chegavam com a família. A cidade não pos-
suía casas nem sequer alojamentos para abrigá-los. Alguns se
acomodavam debaixo das mangueiras existentes na Rua 15 de
Novembro.

“Do nordeste chegavam caminhões cheinhos, tropas de
jumentos também. Vinham todos sujos de poeira, trazendo
mil e um cacarecos: baús, meninos, cabaças, papagaios” (BAR-
ROS, 1972, p. 129). Começava aí o maior processo de explo-
são demográfica experimentado por uma cidade em toda a
região, que se estenderia por mais de duas décadas.
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O prefeito Mundico Barros viu-se então impelido a im-
provisar abrigos, mandar atender doentes, distribuir remédi-
os, dar comida aos famintos e até a alocar terrenos para a cons-
trução de moradias. Não havia água potável; o rio Tocantins
era o abastecedouro de todos. A febre terçã e a desidratação
matava crianças às dezenas. (BARROS, 1972)

A estrada passaria à distância aproximada de dois quilô-
metros da área urbana da cidade. Foi então construído pela
Rodobrás um ramal até o início da pista do aeroporto, onde
havia um campo de futebol. Essa via, que ficou conhecida como
BR-14 até o começo dos anos 70, foi devidamente alinhada e
passou a denominar-se Avenida Dorgival Pinheiro de Souza,
em homenagem ao vice-prefeito assassinado em 1971.

As dificuldades de acesso obrigaram a que fossem abertos
diversos campos de pouso em pontos estratégicos para a ater-
rissagem de aviões maiores, como os DC-3, e permitir o apoio
dos aviões C-47 da Força Aérea Brasileira, que semanalmente
faziam o abastecimento das frentes de serviço com combustí-
veis, equipamentos, materiais diversos, alimentos e a mão-de-
obra especializada.

Bernardo Sayão era presença constante na região. Acom-
panhava as frentes de serviço e às vezes se juntava aos traba-
lhadores em suas atividades; mantinha-os animados para ga-
nhar tempo e garantir os prazos acertados com o presidente
Juscelino. Era, por isso, muito popular entre os trabalhadores
de todos os níveis.

Tendo acompanhado de perto os trabalhos ao lado do pai
prefeito, Edelvira Barros registrou que

O trabalho já começou dinâmico, mais parecia esforço de
guerra. Na frente iam os topógrafos fazendo o pique
(1,50m) e já locando a estrada e assinalando-a com estacas
de vinte em vinte metros. Logo atrás um grupo abria a es-
tradinha capaz de transitar tropas que levavam os manti-
mentos. O desmatamento vinha depois e era sub-emprei-
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tado, tendo por base o número de estacas, e com ele alar-
gava-se a estrada dando melhores condições para a passa-
gem de veículos pesados.
[...] estava sempre aqui o topógrafo Benjamin Rondon, fi-
lho do grande indianista marechal Cândido Mariano da
Silva Rondon. Estava a postos para atuar como “língua”,
caso fossem encontrados povos indígenas hostis. Benja-
min dominava vários dialetos indígenas. A Construtora
Oliveira de Paula se fazia presente e por isso Imperatriz
conheceu Chico Anísio (um dos filhos do dono) antes da
fama. A coordenação era de Sayão, com ligação com a
SPVEA, em Belém do Pará. (BARROS, 1995, p. 113)

O poeta e cronista Waldemar Gomes Pereira, que muitas
vezes, na residência de seu cunhado prefeito Alfredo Santos,
em Porto Franco, ouviu do próprio Sayão informações sobre
o andamento das obras, sintetiza em seu livro Meu pé de taru-

mã florido, a metamorfose que se deu em todo esse percurso
goiano e maranhense atingido pela estrada de Juscelino, a “es-
trada da onça”, assim chamada por muitos jornalistas e adver-
sários desse empreendimento:

E a Belém–Brasília nasceu. Dali para a frente tudo foi mui-
to rápido – a conclusão do desmatamento, a construção da
pista e o encascalhamento. Como um milagre, a explosão
demográfica aconteceu. Nasceram povoados, cresceram
aglomerações humanas já iniciadas, surgiram hotéis de beira
de estrada, bordéis, cabarés e tudo se transformava em outra
realidade. A velha Imperatriz sofreu uma metamorfose ad-
mirável. Tinha apenas uma dúzia de ruas estreitas e tradici-
onais e, aceleradamente, foi invadindo o campo, crescen-
do à beira-rio, para todos os lados, desordenadamente, com
muita pressa. (PEREIRA, 1997, p. 109-110).

A grande obra de arte era a ponte sobre o rio Tocantins,
em Estreito, que deveria ter o maior vão livre central em viga
reta de concreto dentre todas as já construídas no mundo; um
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largo de 140 metros entre cada pilastra. Era também a primei-
ra em que, em território brasileiro, se dispensava totalmente
o uso do escoramento convencional. Seria “a glória da enge-
nharia nacional”. Até então, cabiam aos alemães esse feito, pela
construção da ponte dos Nibelungos, sobre o rio Reno, com
114 metros de vão livre central. (SANCHES, 2003, p. 204)

Documentação da Rodobrás especifica que a “Ponte Presi-
dente Juscelino Kubitschek de Oliveira”, ou ponte do Estrei-
to, possui estrado com largura total de 10 metros, pista de
rolamento de 8,20 metros e dois passeios laterais de 90 centí-
metros. Para sua construção, foram criadas diversas frentes de
abastecimento de materiais, a partir do Rio de Janeiro, Belém,
Goiânia e Recife, “recorrendo-se a todos os meios de trans-
porte, como sejam, o rodoviário, fluvial e aéreo”, tendo sido
consumidos na obra 55.000 sacos de cimento, 4.500m³ de
areia, 5.800m³ de brita, 20.000m² de tábuas, 450.000kg de fer-
ro CA-37, 147.000kg de aço duro de 7mm e 1.120 canos de
ancoragem para tons.

A trágica morte de Bernardo Sayão

Uma tragédia ocorreu na fase final de abertura da estrada,
em território paraense, na área denominada “Ligação”, trecho
assumido pela base de Imperatriz, ao que parece por estar
atrasado o cronograma da frente do Pará. Faltavam apenas 16
dias para o 31 de janeiro de 1959, data estabelecida para o
encontro das frentes do Pará e Maranhão, dia em que o presi-
dente Juscelino Kubitschek visitaria o local para comemorar
com os encarregados e trabalhadores essa “ligação”. Buscan-
do cumprir o cronograma, o próprio Sayão foi comandar a
frente de serviços. No lugar depois denominado “Vila Arco-
Íris”, a vinte quilômetros da hoje cidade de Ulianópolis, o en-
genheiro Bernardo Sayão, comandante de toda essa epopéia,
foi atingido gravemente por uma árvore, antes do meio-dia.
Levado à tarde para o campo de pouso de Açailândia, na ten-
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tativa da chegada de um resgate aéreo que não aconteceu a
tempo, faleceu às 19h, com o corpo estendido sobre duas tá-
buas, colocadas sobre tambores de aço, à espera de uma aero-
nave de socorro.

  Esse episódio, de muitas versões na imprensa e na crôni-
ca, abalou todo o país. Bernardo Sayão, já reverenciado como
um herói do desbravamento das selvas brasileiras, desbrava-
dor de Goiás e um dos artífices da construção de Brasília, amigo
pessoal do Presidente da República, reconhecido tanto nas
metrópoles quanto nas pequenas vilas e cidades do Centro-
Oeste e da Amazônia, morre abatido por uma das árvores que
mandara derrubar. A dificuldade de informações precisas, co-
lhidas somente dias depois, levou a imprensa nacional a anun-
ciar até que teria sido morto por índios. Mesmo a viúva de
Bernardo Sayão saberia detalhes mais precisos do acidente
algum tempo depois, através de testemunhas do acontecimen-
to, entre os quais, o auxiliar de enfermagem Geraldo Virgínio
Ribeiro, que servia como enfermeiro dessa frente e dias antes
fizera um curativo na testa do engenheiro agrônomo, que,
muito alto, se chocara contra uma “ponta de travessa” do bar-
raco onde se instalara.

É interessante, para corrigir alguns equívocos já publica-
dos, a transcrição do depoimento, apesar de longo, de Geral-
do Ribeiro, conhecido por Geraldinho (devido à sua estatura
de 1,50m), retirado do livro de memórias Eventos de uma

existência, de sua autoria:

[...] o topógrafo Jorge Dias, goiano, iniciou o levantamen-
to do pique até Ligação. Era uma serra íngreme e, após a
subida demorada, alcançamos uma planície exuberante.
Bernardo Sayão determinou que construíssemos ali uma
pista de pouso com 1.500 metros de extensão por cem de
largura. Vieram para a execução do serviço dois grandes
tratores, os mais possantes da época, que eram os D-8,



121

fabricados pela Caterpilar. Gastaram 48 horas para limpar
toda a área
Mais de quatrocentos homens estavam construindo
uma pista para o pouso da aeronave que possivel-
mente traria o Exmo Sr. Presidente da República, por
ocasião da inauguração da monumental esteira rodo-
viária. Esses homens, na base do foice e do facão, fi-
zeram o corte dos arbustos e, com seus machados,
derrubaram possantes e seculares árvores, que eram
arrastadas pelas possantes lâminas dos tratores. Mas
o maior trabalho foi o encascalhamento manual. A
turma carregava o cascalho em sacos de estopa.
Nesse ínterim, aconteceu um imprevisto. Da clareira
do helicóptero até o futuro aeródromo, distava mais
ou menos uns quatrocentos metros. Bernardo Sayão
autorizou que fizessem uma abertura rapidamente,
com uma largura de vinte metros, cortando as árvo-
res rente ao solo. Estávamos acampados do lado es-
querdo, à saída da clareira para o campo de pouso.
Mais ou menos às 10h30min, fui ao grotão, a dois
quilômetros do acampamento, tomar banho e lavar
minha roupa. Por volta do meio-dia, eu já estava de
volta quando veio ao meu encontro um trabalhador
avisar que o Dr. Bernardo Sayão estava debaixo de
um pau que caíra e possivelmente naquele momento
não tivesse mais vida. Corri juntamente com o emis-
sário até o local do sinistro. A árvore estava desvitali-
zada há muito tempo, apenas em pé como que a es-
perar o momento de cair, o que ainda não havia
ocorrido porque estava segura por fortes cipós vindo
das árvores que haviam sido derrubadas em derre-
dor. Não suportando o peso, os cipós se romperam e
o pau caiu bem próximo da barraca. No mesmo mo-
mento, com o barulho da queda das árvores, o pes-
soal correu para a clareira e Sayão, que estava deita-
do, talvez pegando uma soneca, correu em direção
ao mato e foi brutalmente atingido por uma árvore
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com mais de um metro de diâmetro. Tiramo-lo de-
baixo do tronco com muita dificuldade. Ele estava com
o braço quebrado e sua cabeça com um corte de mais
de cinco centímetros de profundidade, na região oc-
cipital, os olhos meio esbugalhados, visível hemorra-
gia interna, hematoma no rosto e partes atingidas,
em estado de coma. Por volta das 15h apareceu no ar
um monomotor que trazia mantimentos. Aproveita-
mos a oportunidade para fazer um sinal de SOS, es-
tendendo um lençol ensangüentado no meio da cla-
reira, numa tentativa de fazer o aviador compreender
o que estava acontecendo em terra, idéia do nosso
amigo Pedro Paulista. Mas o aviãozinho deu uma vol-
ta e retornou. Ainda passou baixo, quando avistamos
duas pessoas a bordo, o piloto e o Dr. Antônio Lo-
pes, engenheiro chefe do 2o Distrito da Rodobrás.
Tomaram a direção de Açailândia, onde estava insta-
lada a base de apoio à frente do trabalho, onde havia
uma pista, talvez melhor que a de Imperatriz. Fica-
mos sabendo que o helicóptero estava em pane em
Açailândia, aguardando umas peças que viriam de São
Paulo para poder voar com segurança. O comandan-
te da aeronave, major Tomás, juntamente com o Dr.
Antônio e Kelé, vieram trazendo rádio SSB para pos-
síveis comunicações.

Remoção de Sayão em estado de coma

Com a chegada do engenheiro Antônio Lopes num heli-
cóptero, foi retirada a porta. Deitaram Sayão no assento,
junto da cadeira do piloto, indo desta vez apenas o major
Tomás e Kelé, que chegaram a Açailândia às 17h. Ao che-
gar a Açailândia, colocaram-no em cima de tábuas apoia-
das por tambores de aço, onde ficou Sayão aguardando
ser transportado para Belém. Quando os funcionários da
Rodobrás em Belém receberam a notícia pelo rádio, este
estava em comunicação com Imperatriz e não ouviram o
SOS. Tanto a Rodobrás-Belém quanto a Rodobrás-Impera-
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triz estavam se comunicando sobre o aparecimento do
Gonzaga naquele dia. Mas a esposa do Dr. Antônio Lopes,
que também possuía rádio SSB em sua casa e utilizava outra
freqüência, ouviu a notícia e entrou logo em contato tele-
fônico com os funcionários do órgão em Brasília, o que
fez o Sr. Presidente da República determinar que uma ae-
ronave da FAB fosse imediatamente para o local com uma
equipe médica do Hospital Geral da Aeronáutica de Be-
lém. O avião deveria decolar de Belém às 19 horas, mo-
mento em que acabara de expirar o vice-governador de
Goiás, o nobre emissário do Exmo Sr. Presidente da Repú-
blica, o inolvidável engenheiro agrônomo Bernardo Sayão,
lamentavelmente em cima de duas tábuas, com poucas
pessoas presentes, entre as quais seu filho de criação Kelé,
que aguardava ajuda infrutiferamente. [...]
No dia seguinte ao nefasto acontecimento, o helicóptero
veio apanhar o Dr. Antônio Lopes e os demais engenhei-
ros, que foram para Açailândia fazer as últimas coberturas
do acontecimento. Os engenheiros Valdir Lins e Gilberto
retornaram a Brasília.
Veio de Belém um ataúde, mas ficou deveras pequeno para
o tamanho do falecido. No terceiro dia, veio uma aerona-
ve trazendo urna funerária, em que foi posto o cadáver, já
em estado avançado de putrefação. Assim, após colocado
no féretro, fecharam-no quase hermeticamente e o trans-
portaram para Brasília.
Muitos queriam ver o corpo do infortunado homem pú-
blico, mas era impossível abrir o caixão. Com isso surgi-
ram inúmeras controvérsias, inventaram estórias fantasma-
góricas sobre a morte do saudoso Sayão, que os goianos
tinham como um Júlio César, com respeito e admiração.
No local onde aconteceu o acidente com o benemérito,
foi erguida uma grande cruz. Aproveitaram a madeira do
pau sinistro para a sua confecção. Por ato presidencial, a
rodovia passou a chamar-se Rodovia Bernardo Sayão, me-
recidamente. (RIBEIRO, 2000, p. 101-104)
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Em texto memorialístico publicado na extinta revista Man-

chete, o presidente Juscelino Kubitschek confirmou que de-
veria estar no local do acidente em 31 de janeiro e avaliou que
“o prazo era, de fato, curto e daí o nervosismo”. As informa-
ções de JK completam o que não foi presenciado por Geraldo
Ribeiro:

Enquanto as árvores eram derrubadas, ele [Sayão], Gilber-
to Salgueiro e Jorge Dias discutiam debaixo da barraca.
Gilberto saiu, por um momento, para conferir uma infor-
mação. Nesse momento ouviu-se um estrondo. “A árvore!
A árvore!” – gritaram os trabalhadores. Jorge Dias ficara
machucado no braço. A barraca fora amassada pelo peso
do enorme galho desprendido. E Sayão? Ninguém viu o
chefe, o comandante.
De súbito, sua figura hercúlea destacara-se entre a galha-
ria deitada. Estava de pé, mas mortalmente ferido: uma
enorme fratura exposta na perna esquerda; e o braço do
mesmo lado esmigalhado. Tinha, também, o crânio fratu-
rado. Mas continuava de pé, esvaindo-se em sangue. No
local não existia médico nem qualquer tipo de socorro.
Que fazer? Sayão caminhou até o tronco derrubado e, sen-
tando-se nele, pediu que lhe descansassem a bota do pé
esquerdo. Quando conseguiram tirar-lhe a bota, ele dava
a impressão de que iria ter um colapso. Pediu, então, que
o deitassem. Sua camisa estava empapada de sangue. Es-
tendido na rede, deixou-se ficar quieto, os olhos semicer-
rados, respirando profundamente. Havia entrado em coma.
(SANCHES, 2003, p. 135)

Apesar da perda do comandante, passado o impacto, as
obras retomaram o ritmo acelerado. O presidente JK queria
inaugurar a grande estrada ainda no primeiro trimestre 1960,
antes da inauguração de Brasília. No dia 1o de fevereiro de
1959, 45 dias depois da morte de Sayão, o presidente Jusceli-
no desceu no campo de pouso de Açailândia para comemorar
o encontro das duas frentes de trabalho, como prometera.
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Houve um churrasco servido num grande galpão de madeira
e foi celebrada uma missa campal, em altar improvisado, pe-
los frades capuchinhos Frei Bernardino Vilas Boas (chamado
o “candango de Deus”) e Frei Demétrio Encantado (o “can-
dango de Fátima”), ambos gaúchos, então responsáveis pela
igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, e que acom-
panhavam o presidente. (KUBITSCHEK, 1975).

Em 25 de janeiro de 1961, seis dias antes do término de
seu governo, o presidente Juscelino Kubitschek chega a Impe-
ratriz para a inauguração da Belém-Brasília. A programação
constava apenas de um almoço no aeroporto local, mas resol-
veu ele fazer um passeio pela cidade. E, num jipe, ao lado do
prefeito Antenor Bastos, percorreu diversas ruas, conversou
com pessoas debaixo das mangueiras da 15 de Novembro e
fez uma visita ao escritório da Rodobrás, ao lado do rio Cacau,
na saída sul da cidade.

No dia 29, quatro dias depois, o presidente esteve em Es-
treito para inaugurar a ponte que era orgulho da engenharia
nacional. Faltavam apenas dois dias para entregar a presidên-
cia ao eleito Jânio Quadros. Era a última inauguração de seu
governo. O clima era de despedida; o discurso, o do dever
cumprido. Os antecedentes desse acontecimento que mobili-
zou autoridades nacionais e regionais, a imprensa de todo o
país e milhares de sertanejos de toda a redondeza, é contada
pelo porto-franquino Vaner Marinho, que presenciou o histó-
rico acontecimento:

As máquinas trabalhavam incessantemente para terminar
a obra da pista de pouso, que ao contrário de todas as
outras da região, seria toda pavimentada. Todos os dias
chegavam homens de Brasília, encarregados da prepara-
ção da cerimônia, outros para prepararem o grande ban-
quete que seria servido após a solenidade de inauguração
da obra. Gigantescos barracões de madeira foram constru-
ídos às pressas. Embarcações subiam e desciam o rio, tra-

ESTRADAS REDENTORAS
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zendo material de construção para o acabamento da pon-
te. Outros barcos, subiam carregados de produtos impor-
tados como Whiskey Cavalo Branco e outras preciosida-
des como o Vermouth Gancia, Cerveja Brahma Boquiale
em sacas com 60 garrafas, queijos especiais, comida em
conserva e a grande novidade para nós, crianças de Porto
Franco: a famosa garrafa preta com letras brancas do refri-
gerante Coca-Cola. Tudo para serem servidos à popula-
ção, durante as festividades. (MARINHO, 2007, [n.p.])

O também porto-franquino Waldemar Pereira, outra tes-
temunha dessa inauguração, afirma que “foi a maior festa já
acontecida na região tocantina”; “um gigantesco palanque ar-
mado nas imediações da ponte acolheu as mais altas autorida-
des do país e ali estavam, também, os nossos representantes”.

Bastante emocionado, o presidente JK entregara a última
grande obra de seu Plano de Metas, diante de muitos traba-
lhadores que ajudaram a construí-la, aproveitando para des-
pedir-se do cargo que por cinco anos ocupara de mandatário
máximo do país:

Dentro de quarenta e oito horas já não serei o vosso presi-
dente... (enxugando as lágrimas com um lenço branco)...
Todos os brasileiros ficarão no meu coração!... Os aplau-
sos romperam fortes, mas aquela ovação foi acompanhada
de lágrimas, choro popular e lenços brancos acenando.
Depois o presidente JK tomou o “jeep” e se dirigiu à obra
para cortar a fita simbólica, atravessando triunfalmente o
rio Tocantins. Estava inaugurada a ponte de Estreito. Da-
quele momento em diante, Goiás e Maranhão estavam li-
gados. A ponte era o grande elo de união, responsável prin-
cipal pela sonhada e agora conquistada integração nacional.
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7

Ciclo do arroz

A abertura da estrada para Grajaú atraíra a Imperatriz uma

 leva de migrantes maranhenses, piauienses e cearenses;

estes últimos, nordestinos acostumados às agruras da seca e

da terra infértil, acossados pela fome e tangidos das “terras de

dono”, dispostos a mudar o curso da vida numa região de

matas densas e águas perenes. No final da primeira metade da

década de 1950, os que chegavam ao município se encanta-

vam com as exuberantes florestas, áreas nunca ocupadas, de

ricos babaçuais, rios e riachos em todos os recantos, “terra

liberta”, sem dono, onde poderiam realizar os sonhos acalen-

tados; a terra da promissão, as “bandeiras verdes” ditas pelo

padre Cícero.

Logo as famílias migrantes ocuparam a região oeste do

município, margeando o rio Tocantins e estendendo-se até o

campo dos Frades, matas da antiga propriedade dos jesuítas

arrematadas pelo capitão-mor Antônio Rabelo Bandeira e her-

dada por seu filho Militão Bandeira Barros, ocupada até então

apenas pelos índios gaviões paracategês e krikatis, já em mi-

gração e dispersão. Nenhuma propriedade recente dessa área

tinha registro no cartório de Imperatriz.

Os “nordestinos” foram ocupando o espaço, afugentando

índios, “amansando” a terra e plantando arroz, feijão, milho,

mandioca, favas e outros gêneros de seu consumo e de fácil

comércio. Formaram grandes excedentes, vendidos em Impe-

ratriz aos comerciantes e donos de usinas de arroz. Para dar

conta de tanta oferta, os comerciantes imperatrizenses passa-

ram a investir na compra de máquinas de beneficiamento e na

facilitação dos transportes para outros centros. Investidores

de outras regiões também se instalaram na cidade para parti-
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cipar dessa crescente e lucrativa indústria.

Nos cinco primeiros anos dessa década, segundo o Censo
do IBGE de 1960, o município de Imperatriz recebeu 4.247
migrantes, quase a metade de toda a sua população à época, o
que incluía o distrito de Montes Altos, emancipado em 1955.
Nos três anos seguintes ao Censo, chegaram mais 7.536, mais
que dobrando a população municipal existente antes do iní-
cio da construção da Rodovia Belém-Brasília.

A Prefeitura de Imperatriz começava a colher através de
impostos os frutos dessa grande safra. A arrecadação da muni-
cipalidade, que em 1952 havia sido de 421 mil cruzeiros, pu-
lara para 794 mil, em 1953, e se estabelecera em 664 mil, em
1954, quando a cidade, já em visível crescimento econômico,
recebeu nova visita do senador Vitorino Freire, acompanhado
do governador Eugênio Barros. Em 1955, a arrecadação vai ao
patamar de 772 mil cruzeiros. Em 1957, a receita orçamentá-
ria prevista ultrapassa a barreira de um milhão de cruzeiros
(R$ 1.035.000,00) e em 1958 se eleva a R$ 1.262.000,00. Tudo
isso antes de experimentar o efeito da construção da Rodovia
Belém-Brasília, que se iniciaria somente no fim desse ano.

Mesmo considerando-se que a inflação na década de 50
foi em média 19% ao ano, verifica-se que, a partir de 1957,
época em que os imigrantes nordestinos já deveriam ter colhi-
do pelo menos duas safras, a arrecadação prevista pela Prefei-
tura é quase o triplo da auferida cinco anos antes, fixando-se
definitivamente acima de um milhão de cruzeiros.

De acordo com o Censo do IBGE, em 1956 o arroz já era
o principal produto agrícola comercializado no município, ha-
vendo sido produzidos nesse ano 18.700 sacos em casca, num
valor total de Cr$ 1.320.000,00, superando a tradicional cana-
de-açúcar produzida nos engenhos das fazendas, que atingira
17.700 toneladas, avaliadas em Cr$ 1.070.000,00. A terceira
pauta agrícola era a mandioca, com 86.070 toneladas e valor
de Cr$ 915.000,00. (IBGE apud SANCHES, 2003, p. 163)
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O desordenado crescimento populacional e econômico,
para o qual não houvera previsão nem planejamento, fez sur-
gir problemas de diversas naturezas, como os de saúde, habi-
tação e abastecimento de gêneros alimentícios não agrícolas,
como a carne. Também começavam a surgir conflitos agrários,
devido à desordem na ocupação das áreas devolutas. Essa si-
tuação motivou a que o prefeito Raimundo de Morais Barros
proibisse o aforamento, o arrendamento e a alienação das ter-
ras pertencentes ao Município:

Lei no 97, de 30 de abril de 1957

A Câmara Municipal de Imperatriz, considerando o
aumento demográfico do município, considerando
que as atividades do mor parte da população são
empregados na pequena lavoura e extração de ba-
bassu, madeiras para construção, e combustível; con-
siderando que a todo transe deve ser evitado lati-
fúndio ou monopólio dos terrenos patrimoniais;

O prefeito municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão:
Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Muni-
cipal de Imperatriz decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o - Fica proibido arrendamento, aforamento e aliena-
ção a qualquer título de terras pertencentes ao patrimô-
nio do Município, a chamada zona reconhecida de servi-
dão pública pela Lei 81 de 16 de junho de 1956. [...]
Prefeitura Municipal de Imperatriz, 30 de abril de 1957.

Raimundo de Morais Barros
Prefeito Municipal

Edelvira de Morais Barros
Secretária

Em 15 de junho do mesmo ano, o prefeito sanciona a Lei
no 99, autorizando a Prefeitura a “abrir açougues no períme-
tro urbano e suburbano para o abastecimento de carne verde
à população da cidade”, “tendo em vista a insuficiência de ta-
lhos no mercado público para atender as demandas da popu-
lação”.

CICLO DO ARROZ
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Começa a construção da Rodovia Belém-Brasília, em 1958,
e o fluxo migratório se intensifica. Muitos dos que não conse-
guem trabalho na Rodobrás vão se dedicar à agricultura, au-
mentando a demanda por terras e o volume da produção agrí-
cola, tanto no município de Imperatriz quanto na outra
margem do Tocantins, terras goianas. O espaço urbano sofre a
demanda de abertura de novas ruas e espaços públicos. A Pre-
feitura não dispõe de estrutura necessária para atender às inú-
meras e diversificadas demandas que se apresentam; conta

[...] tão somente de seis funcionários no seu núcleo admi-
nistrativo: uma secretária geral, que era responsável por
toda a escrituração, inclusive a contábil; duas agentes ad-
ministrativas, dois fiscais para locação de terrenos e um
contínuo. Não tinha Departamento de Obras e nenhum
outro. (BARROS, 1995, p. 107)

Nessa condição, foi o próprio prefeito Mundico Barros
quem teve que planejar e executar um novo traçado para a
expansão do espaço urbano da cidade, atormentada pelo gra-
víssimo problema de moradia, que aumentava dia a dia. A sa-
ída encontrada foi abrir novas ruas, desde a Praça de Fátima
até a Rodovia Belém-Brasília, tendo como eixo central ruas
paralelas à então BR-14 – as hoje denominadas João Lisboa,
Getúlio Vargas, Benedito Leite, Luís Domingues etc. –, além
das transversais, desde a Coriolano Milhomem e a Souza Lima,
e, a partir destas, outras que receberam nomes de estados bra-
sileiros, partindo da região Norte: Amazonas, Pará, Maranhão,
Piauí... até Guanabara. Após a rodovia, prolongou-se o arrua-
mento pela Babaçulândia – extensão da Getúlio Vargas –, que
dá acesso à cidade de João Lisboa. Foram também alocadas as
Praças Tiradentes, Brasil, Lino Teixeira, 7 de Setembro (que
depois se transformou no “Mercadinho” Vicente Fitz) e Espe-
rança (depois loteada).

De acordo com o Censo do IBGE, Imperatriz tinha, em
1950, uma população total de 14.064 habitantes. Havia ape-
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nas 284 casas e 1.075 habitantes na área urbana; 46 habita-
ções e 77 habitantes na região suburbana; enquanto na zona
rural havia 2.336 casas e 12.588 habitantes, incluindo-se o ter-
ritório do distrito de Montes Altos, que detinha a maior parte
da população e da produção pecuária. Em níveis regionais, o
município era pouco mais populoso que Porto Franco, que
contava 10.491 habitantes; menor que Balsas, com 16.822;
Riachão, com 18.986; Carolina, com 21.404; Barra do Corda,
com 26.878; e Grajaú, com 33.111.

Região preferida para a criação bovina, onde se localiza-
vam as maiores e mais antigas fazendas do município, o distri-
to de Montes Altos detinha em 1950 (cinco anos antes da
emancipação) um invejável índice econômico-social diante de
Imperatriz. Apesar de seu aglomerado urbano ter apenas 324
habitantes, em 1950, e mais 154 no setor suburbano, sua zona
rural contava com 8.571 moradores, quase o dobro de toda a
população do restante do município, numa área que compre-
endia menos de 20% da totalidade do território de Imperatriz.
Com sua emancipação, Montes Altos ficou com 3.326km² de
um total de 19.245km² que possuía o município.

Nos três anos seguintes ao início da construção da Belém-
Brasilía – 1958 a 1960 –, o município de Imperatriz recebeu,
segundo levantamento do IBGE, 20.003 imigrantes, quase
metade desse total (9.198) apenas em 1960, quando foi con-
cluída a rodovia. Foi uma imigração essencialmente maranhen-
se, ao contrário do que muito se tem afirmado. A confirmação
disso é feita pelo levantamento censitário do IBGE de 1960,
que registra 39.169 habitantes como a população total do
município, já sem Montes Altos.

Aponta o Censo do IBGE (1960) que, dos 39.169 habitan-
tes do município, 30.900 (78,8%) eram maranhenses não na-
turais de Imperatriz. Destes, 27.191 (69,4%) migraram de ou-
tros municípios do Maranhão. Os oriundos dos demais estados
eram liderados pelos piauienses, com 3.867 pessoas (9,8%);

CICLO DO ARROZ
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cearenses, com 2.867 (7,3%); paraibanos, com 314 (0,8%);
paraenses, com 262 (0,7%); e norte-riograndenses, com 195
(0,5%). Havia apenas oito estrangeiros.

Havia no município 29.475 pessoas dedicadas às ativida-
des agropecuárias e extrativistas, o que representava 75,2%
de toda a população. As atividades industriais ocupavam ape-
nas 1.749 pessoas (4,4%). O índice de analfabetismo na cida-
de é de 29,8%, enquanto na zona rural é de 45,9%.

Imperatriz apresentava então uma face completamente
diferenciada da de 10 anos antes. A sede passa a contar com
8.987 habitantes, quase nove vezes mais que em 1950; na zona
rural estavam 30.182 moradores.  O município, que em 1950
era o segundo menos populoso da região, ultrapassa Balsas
(16.645 habitantes), Riachão (22.064), Carolina (27.169) e
Grajaú (26.330), permanecendo, no “sul” do Estado, abaixo
apenas de Barra do Corda, que contava com 46.629 habitan-
tes. No Maranhão, até mesmo as centenárias Viana (31.183) e
Chapadinha (39.506) passaram a ter população menor que
Imperatriz.

A partir de 1960, Imperatriz começa a consolidar-se como
novo pólo econômico regional, pela força de sua produção e
comercialização agrícola, sobretudo do arroz, que se destaca
pela abundante produção advinda da nova fronteira que pas-
sou a ser conhecida como “estrada do arroz”, ocupada pelos
“nordestinos” a partir do final da primeira metade da década
anterior, e pela facilidade de transporte de Imperatriz para
outras regiões, após a inauguração da Rodovia Belém-Brasília.

No final de década de 50, Imperatriz já tinha usinas de
beneficiamento de arroz e a grande produção que se verifica-
va no município deu impulso a essa indústria, como relata
Zequinha Moreira (1997, p. 123):

Na década de 60, o município de Imperatriz foi um dos
maiores produtores de arroz do Nordeste. O Banco da



133

Amazônia foi um dos primeiros a instalar-se em nossa ci-
dade, operava com financiamento direto aos produtores.
Manoel Ribeiro Soares, genro de Simplício, fora um gran-
de empresário nesta cidade, comprando e exportando a
produção do município. Possuía vasto patrimônio e tinha
usinas possantes de beneficiamento de arroz e algodão.
Manoel incentivou o desenvolvimento da agricultura do
algodão, no final da década de 50. Além de distribuir as
sementes, fazia empréstimos aos pequenos agricultores
para o plantio.

Esse novo perfil do município é conceituado na Enciclo-

pédia de Imperatriz, importante fonte de pesquisas lançada
em 2003, como “o período em que as bases de Imperatriz
foram refundadas e fortalecidas, agora como cidade progres-
sista, pólo de referência de uma vasta região, que inclui cida-
des e até Estados”, sintetizando-o da seguinte forma:

O comércio e a pecuária experimentam um surto de de-
senvolvimento. Empresários fazem compras do – e no –
Sul-Sudeste. Imigrantes chegam do Rio Grande do Sul,
Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e de todas as
demais regiões do País. Grandes usinas de beneficiamen-
to de arroz instalam-se. Os ônibus do Expresso Braga de-
senvolvem a rota Belém–Brasília–Belém. Filhos de Impe-
ratriz passam a estudar em Brasília, Goiânia...
[...] Também na década de 60 chega a estrada Açailândia-
Santa Luzia. O Expresso Estrela Dalva, de Eduardo Gomes
de Oliveira, faz a rota Imperatriz-Teresina-Imperatriz e traz,
para Imperatriz, imigrantes de Grajaú, Barra do Corda, São
Domingos, São João dos Patos, Amarante do Maranhão...
[...] O ônibus do João Galinha também traz imigrantes,
principalmente de São Domingos e São João dos Patos, e
ainda os estudantes de Montes Altos.
O comércio se expande, armazéns e lojas se instalam. A
Associação Comercial é criada. Vêm a Varig, o Banco da
Amazônia e o Banco do Brasil, que operam aqui suas li-
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nhas – aéreas e de crédito. Cumaru, babaçu, arroz, algo-
dão, milho... As plantações de arroz e de algodão alimen-
tam as grandes usinas beneficiadoras. Baianos, gaúchos,
mineiros, capixabas fazem fazendas. Realiza-se a primeira
exposição agropecuária. O Mercadinho é construído e “dis-
puta” as preferências, que tinham, antes, como referência,
o Mercado Bom Jesus. (SANCHES, 2003, p. 166)

Mesmo diante das conturbações políticas provocadas pelo
golpe militar de 1964, depois do que o prefeito João Meneses
de Santana foi deposto e preso, alguns vereadores perderam
o mandato e diversos líderes classistas e políticos foram per-
seguidos e até torturados, a dinâmica socioeconômica advin-
da da iniciativa privada manteve o ritmo do crescimento do
Município, que, entre 1960 e 1970, teve um dos maiores índi-
ces de aumento populacional do país. A alta inflação do perí-
odo, que provocou a troca do cruzeiro pelo cruzeiro novo,
em fevereiro de 1967, pouco representou para a crescente
economia imperatrizense.

Em 1969, a produção de arroz teria superado a barreira
de um milhão de sacas de 60 quilos. Chegara-se ao final da
década com mais de duas dezenas de usinas de beneficiamen-
to de arroz, instaladas em dois setores: o primeiro nas proxi-
midades da “Farra Velha”, zona de baixo meretrício próxima
ao Centro, e outro no bairro denominado “Maranhão Novo”,
às margens da Rodovia Belém-Brasília. O Maranhão torna-se o
segundo maior produtor de arroz do país, com as safras recor-
des de Imperatriz e seu entorno, coadjuvadas pelas das regi-
ões do Mearim e Pindaré. Destaca-se no setor extrativista a
exploração do babaçu, que há muitas décadas vinha sendo
explorado em menor escala no município. É “a febre das fá-
bricas de óleo de babaçu, em pleno vapor em todo o Estado”,
segundo a afirmação do historiador Milson Coutinho (1994,
p. 151)

A predominância da cultura do arroz na economia de Im-
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peratriz se deu até os primeiros anos da década de 70, quan-
do as grandes fazendas de gado foram tomando o espaço das
roças de arroz, muitas vezes através do esbulho possessório e
do poder da força da grilagem, ou mesmo da pistolagem. Cen-
tenas de famílias que havia mais de uma década ocupavam
áreas devolutas se viam, de repente, obrigadas a abandonar
suas posses sob a coação de um documento forjado ou do
cano de uma arma. Era o poder da grilagem, fenômeno muito
ligado à expansão de novas fronteiras que, no caso imperatri-
zense, se fez intensa por mais de duas décadas, contribuindo
com a gradativa redução da área destinada à agricultura, que
cedia espaço ao gado, e com o despovoamento do campo e o
inchaço das áreas suburbanas da cidade.

Cabe destacar também que muitos outros compraram
posses e títulos para a formação de fazendas. Alguns, empre-
sários e fazendeiros de outros estados, com recursos própri-
os; outros, através de projetos aprovados por instituições fi-
nanceiras.

A fragilidade dos posseiros se dava principalmente por-
que a quase totalidade dos que imigraram para o sudoeste
maranhense era de camponeses analfabetos ou pessoas de
pouca instrução, sem noção legal de posse ou propriedade;
para quem a terra devoluta, sem produção e sem reclamante,
era território de quem nele se atrevesse a derrubar, queimar,
plantar e colher; que tivesse disposição e coragem para a lida
da roça. Documentação de terra não era objeto de sua preo-
cupação.

Essa mentalidade típica do sertanejo nordestino, porém,
entrou em choque com outras culturas que se cruzaram nos
territórios do Bico do Papagaio, na região do Tocantins e do
Pindaré, onde surgiu cruel e violentamente a figura do grilei-
ro, com documentos forjados em conluio com cartorários,
políticos e autoridades, expropriando-os de suas posses.

“A pouca importância dada em 1960 à titulação das terras”

CICLO DO ARROZ
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fica demonstrada quando se verifica que “no Extremo Norte
goiano, 98% dos estabelecimentos não eram titulados, enquan-
to que em Imperatriz 89% são posses” (SADER, 1986, p. 39).

A mesma situação vinha se verificando na região maranhen-
se do Pindaré, contígua ao território de Imperatriz, onde sur-
giram violentos conflitos no processo de resistência dos lavra-
dores que, a partir da década de 1950, ocuparam aquelas matas
com grandes plantações de arroz, abrindo novas fronteiras
produtivas e formando povoações, o que deu origem à cria-
ção do município de Santa Luzia. Nessa verdadeira guerrilha
de disputa do espaço territorial e do direito à terra, estabele-
cida contra latifundiários, criadores de gado e comerciantes
da região, surgiu o primeiro sindicato autônomo de trabalha-
dores rurais do Maranhão, com mais de oito mil filiados, a
partir de orientação do Movimento de Educação de Base
(MEB), órgão ligado à Igreja Católica, embora grande parte
dos camponeses envolvidos fosse ligada à igreja pentecostal
Assembléia de Deus, de quem eram usadas as casas de oração
para reuniões sindicais, situação incomum que terminou de
forma conflituosa. (CONCEIÇÃO, 1980)

O desmantelamento desse ciclo produtivo foi, principal-
mente, resultante do embate e da concepção de propriedade
da terra, em que o pequeno agricultor tinha larga desvanta-
gem. Para este, a terra em si mesmo não era vista como merca-
doria, mas como meio de produção de sua sobrevivência, ra-
ciocínio que o levava a um sistema de cultivo em áreas abertas,
sem cercas ou demarcações, a “terra liberta”, variando sua
extensão de acordo com a necessidade, ano a ano, conforme
sua capacidade de cultivá-la. Nesse universo cultural não se
enquadra a titulação.

A partir de 1975, porém, a produção de arroz começa a
retomar o crescimento, dividindo com a mandioca a condição
de principais produtos agrícolas do município, em safras cres-
centes a cada ano, conforme o quadro que se segue:
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   Safra Cultura Área cultivada Produção.

1975/76 Arroz 30.000 ha 59.400 t

1976/77 Arroz 37.000 ha 68.820 t

1977/78 Arroz 40.700 ha 80.586 t

1978/79 Arroz 45.400 ha 79.105 t

1979/80 Arroz 59.000 ha 116.820 t

1981/82 Arroz 66.000 ha 118.800 t

Safra Cultura Área cultivada Produção.

1975/76 Mandioca 4.700 ha 47.000 t

1976/77 Mandioca 6.150 ha 61.500 t

1977/78 Mandioca 6.334 ha 76.008 t

1978/79 Mandioca 6.900 ha 79.105 t

1979/80      *

1981/82 Mandioca 10.000 ha 120.000 t
* N„o h· informaÁ„o

Produção de arroz no Município de Imperatriz

1975 a 1982

Produção de arroz no Município de Imperatriz

1975 a 1982

FONTE: COUTINHO, 1994, p. 169-170.

FONTE: COUTINHO, 1994, p. 169-170.

CICLO DO ARROZ
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8

Ciclo da Madeira

A exuberante floresta pré-amazônica do território de Impe-

 ratriz sempre foi referenciada como uma de suas maiores

riquezas. Sua exploração, até o final da primeira metade do

século XX, limitava-se à coleta extrativa. Primeiramente, de ár-

vores leitosas que produziam látex para a fabricação da borra-

cha, como a mangaba. A extração de madeira era quase inexis-

tente, devido às dificuldades de retirá-la e à falta de meios de

transporte. Depois, dá-se início à coleta do coco da palmeira

babaçu, do qual se extraía óleo para consumo familiar e, de-

pois, em maior escala, para a venda de amêndoas aos comer-

ciantes que as revendiam no Pará. Conforme relatado no capí-

tulo 6, correspondência entre o prefeito Fortunato Bandeira,

em 1933, e o interventor do Maranhão, dá conta de que um

investidor do Pará tinha interesse em instalar “promissora in-

dústria” de extração de babaçu no município.

Em entrevista ao jornal O Imparcial, de São Luís, em mar-
ço de 1950, o prefeito Simplício Moreira ressaltou essa poten-
cialidade de Imperatriz:

50 léguas de riqueza, “ainda não tocada pela mão do ho-
mem, existe em Imperatriz, por cerca de 50 léguas, esten-
dendo-se assim desde a margem direita do rio Tocantins,
até os limites do Estado do Pará, uma grande floresta de
babaçu, produto que é uma fonte de riqueza, em nosso
Estado. Tenho planos, ou melhor, tenho-me empenhado
no aproveitamento de nossa floresta”. (apud MOREIRA,
1997, p. 108)

A derrubada de árvores para fins comerciais não fazia par-
te do universo nem das perspectivas econômicas dos sertane-
jos nordestinos. Sua relação mais remota com a natureza era
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de respeito e preservação, retirando apenas o necessário para
suas cercas, casas, currais, pontes e fabricação de utensílios
domésticos. Entre eles, circulavam lendas de seres extraordi-
nários defensores das matas e dos animais, como o curupira,
o pai das matas. O depoimento de um lavrador, colhido por
Regina Sader no município de Imperatriz, na década de 1980,
evidencia essa concepção:

[...] E tem o pai da mata. É ele que governa a mata. Diz que
quando o pessoal tá derrubando a mata, aí diz que a gente
ouve o clamor dele, porque estão devorando a mata, aca-
bando com as árvores. Há um clamor, um gemido, precisa
ver. Mas ele não faz nada que eu saiba. Fica é triste e clama.
Dá um tipo de pantasma que aparece pro pessoal, porque
dá uma tristeza muito funda nas pessoas. Minha avó é que
contava. (SADER, 1986, p. 8)

A abertura da Belém-Brasília e a profusão de pessoas de
outras culturas e mentalidade modificaram esse panorama. Já
era possível transportar as inúmeras riquezas da flora tocanti-
na, “ainda não tocadas pela mão do homem”, em especial as
nobres e centenárias árvores, como ipê, cedro (pau-d’arco),
cumaru, jatobá, maçaranduba, sucupira, muiracatiara e muitas
outras espécies demandadas nas construções das regiões ao sul
do Brasil, que vivia a euforia de um “milagre econômico”.

A perspectiva de enriquecimento com essa atividade eco-
nômica atraiu para Imperatriz milhares de pessoas experimen-
tadas na exploração de madeiras, principalmente do Sul-Su-
deste, a partir do asfaltamento da Belém-Brasília, concluído
em 1974. Num primeiro período, exportava-se a madeira em
toras, transportada em caminhões abertos, ao mesmo tempo
em que se instalavam no município dezenas de serrarias de
pequeno e médio porte. Depois vieram as de grande potenci-
al, que empregaram milhares de trabalhadores nas atividades
industriais. Da paisagem da cidade passam a fazer parte indis-
sociável as cargas de arroz e o caminhão madeireiro.
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A madeira nas matas é abundante; a corrida às florestas se
dá de forma elevada e desesperada, como o foram nos tem-
pos dos garimpos de ouro e diamante. O desmatamento, mai-
or ainda. O roncar das motosserras tornaram-se a “música do
progresso”.

Enquanto o desmatamento avançava, reduzia-se o espaço
da pequena agricultura e abriam-se áreas para a plantação de
capim e criação de gado. Um ciclo começava a se sobrepor ao
outro.

De acordo com o contista e cronista Livaldo Fregona, ca-
pixaba que chegou a Imperatriz em 1980 para a exploração de
madeiras,

[...] o que atraiu grande número de pessoas de outros es-
tados foram as nossas florestas: uma das mais ricas e de
essências variadas da Pré-Amazônia. Era possível a um ob-
servador contar até quatorze árvores grossas, estando num
único ponto de observação. O ipê, a sucupira, a macarna-
íba e o freijó foram as essências mais procuradas pelos
madeireiros. [...]
Foi quando a febre da madeira explodiu desregradamen-
te. Em poucos anos, centenas de caminhões em constan-
tes comboios supriam também as dezenas de serrarias que
aumentavam mês a mês. (FREGONA, 2002, p. 56-57)

Segundo registro da Enciclopédia de Imperatriz, em 1970
o município contava apenas seis pequenas serrarias; estava
em andamento a implantação de um grande projeto financia-
do pela Sudam e pelo Banco da Amazônia, a instalação da
Companhia Agropecuária da Amazônia (CIDA), numa área ini-
cial de 50 mil hectares, às margens do Tocantins, empreendi-
mento que gerou muitas controvérsias, denúncias de grilagem
e por fim sua falência. Para ele, chegou a ser construída uma
estrada de 70 quilômetros, até o denominado “Entroncamen-
to da Cida”, que se transformou depois no povoado e posteri-
ormente cidade de Cidelândia.

CICLO DA MADEIRA
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O município dispunha, nessa época, de apenas um moto-
gerador de energia, que atendia parte da cidade, estando pre-
vista a instalação de “dois potentes motores, conseguidos pelo
prefeito junto ao Governo do Estado”. Apesar da falta de in-
fra-estrutura, existiam “1.184 estabelecimentos comerciais, in-
dustriais, oficinas, hotéis etc.; contando na sede 1.005 e 179
na zona rural”.

Também em 1970, segundo o Censo do IBGE, as ativida-
des que mais ocupavam a mão-de-obra municipal eram as li-
gadas à agricultura, pecuária, silvicultura, extrativismo e pes-
ca, com 51.044 pessoas, entre trabalhadores e dependentes
com mais de 10 anos, o que compreende 63% da população
total, composta por 80.827 habitantes. Depois se seguiam as
atividades industriais, envolvendo 7.628 pessoas com mais de
10 anos, direta e indiretamente, ou 9,4% da população total.
O comércio de mercadorias envolvia 7.181 pessoas (8,8%) e a
prestação de serviços, que começava a ter forte demanda, apa-
rece com 4.726 envolvidos (5,8% da população). A mesma fonte
indica ainda que 51.841 pessoas residentes são naturais de
outros municípios, uma parcela que significa 64,1% dos habi-
tantes. A população urbana é de 34.710 habitantes (42,94%) e
a rural, de 46.117 residentes (57,06%).

Mais de dois terços da população de Imperatriz, verifica-
da em 1970 pelo IBGE, é constituída por maranhenses: são
56.639 pessoas, ou exatos 70% população contada. Seguem-
se os piauienses, com 6.976 (8,6%); os cearenses, com 5.788
(7,2%); os goianos, com 2.233; os mineiros, com 1.952; os
baianos, com 1.878; e os pernambucanos, com 1.486 pessoas.
Um quinto de toda a população – 16.304 pessoas (20,17%) –
chegara a Imperatriz havia menos de dois anos, entre 1968 e
1970.

De acordo com o advogado e literato Agostinho Noleto,
que se estabeleceu na cidade nos anos 60,
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Foi então que começou a ocorrer o desenvolvimento ur-
bano a par do crescimento acelerado da cidade. Edifica-
ções de melhor padrão arquitetônico começaram a surgir
rapidamente. Outras eram reformadas para garantir aos
moradores condições de conforto e segurança. A instala-
ção de grupos geradores em 1971, trazendo energia elétri-
ca às residências e ruas da cidade, [...] em seguida o tele-
fone DDD e em 1975, o sinal de televisão, [...] tudo isso
certamente favorecendo a vida cultural que ajudou a fixar
a população e consolidar a cidade moderna que é Impera-
triz hoje. (NOLETO, 2002, p. 113-114)

Com a implantação das Centrais Elétricas do Maranhão
(Cemar) na cidade, em 1971, e a progressiva instalação de gru-
pos geradores de energia para atender a sua sempre crescente
demanda, Imperatriz experimentou, na década de 70, seu
maior crescimento, tanto econômico quanto populacional,
impulsionada pelo ciclo econômico da madeira, em franca
expansão, que atraiu técnicos e mão-de-obra desqualificada
das mais diversas regiões do país.

Nesse período, a população saltou de 80.827 habitantes,
contados pelo IBGE em 1970, para 220.469, totalizados pelo
Censo de 1980; quase o triplo em apenas uma década – cres-
cimento de 10,57% ao ano, o segundo maior índice verificado
no país nesse período.

Dois grandes problemas enfrentava, porém, a economia
madeireira imperatrizense, que fatalmente levariam à sua de-
sestruturação; o primeiro, de ordem natural, era a inobser-
vância da finitude das florestas nativas, devastadas sem repo-
sição das áreas desmatadas; o segundo, infra-estrutural: o
município não dispunha de parque gerador de energia elétri-
ca suficiente para a demanda instalada, sujeita a constantes e
longas interrupções de fornecimento, muitas vezes paralisan-
do fábricas e a própria cidade.

O empresariado, através da Associação Comercial e Indus-

CICLO DA MADEIRA
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trial de Imperatriz, fazia fortes reclamos aos governos do Esta-
do e Federal e também a políticos ligados à região. A sobrevi-
vência econômica do município estava em jogo; algumas in-
dústrias já ameaçavam abandonar Imperatriz e se instalar
noutras localidades. O comércio também estava sobressalta-
do. Mesmo contando em seu parque com mais de uma deze-
na de grupos geradores movidos a óleo díesel, a Cemar não
conseguia atender à demanda energética da cidade. Somente
em 1981 atenuou-se o problema, com a construção de uma
rede proveniente da Hidrelétrica de Boa Esperança, aguardan-
do-se para mais tarde a chegada da energia de Tucuruí.

A exportação de madeira de Imperatriz tornou-se uma das
maiores fontes de impostos do Estado do Maranhão. De acor-
do com levantamento feito pelo historiador Milson Coutinho
junto ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF), órgão antecessor do Ibama, referente à segunda me-
tade da década de 70, período crítico da falta de energia, a
produção apenas de madeira serrada no Município de Impe-
ratriz, ano a ano, segundo Coutinho (1994), foi a seguinte:

1976 187.251m≥

1977 108.305m≥

1978 126.861m≥

1979 51.530m≥

1980 21.690m≥

Entretanto, o mesmo trabalho de Milson Coutinho, a par-
tir de informação da Secretaria da Receita do Estado do Mara-
nhão, apresenta dados diferentes relativos à exportação de
madeira saída dos postos fiscais de Imperatriz, Itinga e Açai-
lândia, pertencentes ao mesmo município, em 1979 e 1980.
Em 1979, teriam sido exportados 156.275m³ de madeira be-
neficiada, enquanto em 1980 a exportação teria alcançado o
total de 432.920m³.
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Destaca o mesmo autor que nesse período as madeiras
mais exportadas foram muiracatiara, jatobá, cedro, maçaran-
duba, angelim e ipê.

Mais de 300 estabelecimentos industriais e de serviços do
setor madeireiro teriam se instalado em Imperatriz na década
de 70, desde serrarias, laminadoras, movelarias etc. De um
total de 162 indústrias existentes em Imperatriz no início dos
anos 80, relacionadas por Milson Coutinho em seu trabalho,
75 são empresas de beneficiamento de madeira. Noutro mapa,
de 1981, que relaciona 68 empresas locais de beneficiamento
de madeira, informa-se que o valor de sua produção era de
Cr$ 748.770.820,00, em produtos destinados aos estados do
Maranhão, Pará, Goiás, Piauí, Bahia, Ceará, Minas Gerais, São
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; as
17 empresas de mobiliário tiveram produção de Cr$
22.965.000,00, destinada aos estados do Maranhão, Ceará,
Piauí e Minas Gerais. (COUTINHO, 1994, p. 164)

No mesmo período, em 1982, a produção dos setores agrí-
cola e pecuário do município encontra-se em franca expan-
são. Os quatro principais produtos agrícolas do município –
mandioca, arroz, milho e feijão – superam oficialmente a ex-
portação de madeira, chegando ao patamar de Cr$
794.639.996,00. O rebanho bovino ultrapassa duzentas mil
cabeças, com valor total superior a 1,6 bilhão de cruzeiros.
(COUTINHO, 1994, p. 168)

Dados colhidos pela historiadora Edelvira Barros, publi-
cados em seu livro Imperatriz: memória e registro, demons-
tram que a indústria madeireira em Imperatriz foi se reduzin-
do gradativamente a partir da segunda metade da década de
80, embora tenha mantido a média de produção de madeira
serrada acima de 50.000m³ anuais, conforme se vê a seguir:

CICLO DA MADEIRA
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.Ano Nº Estab. Produção Serrada.

1988 66 59.718,799 m≥

1990 56 148.095,052 m≥

1992 44 41.321,806 m≥

1993 36 59.605,687 m≥

Fonte: BARROS, 1995, p.231

Apesar de os números demonstrarem uma elevada pro-
dução de madeira serrada, eles representam apenas cerca de
metade do que foi exportado em forma bruta, ou seja, em
tora, até que essa modalidade fosse proibida pelo governo do
Maranhão. Entretanto, se se levar em conta a afirmação do
então presidente do Sindicato das Indústrias de Madeiras e
Móveis de Imperatriz e Região (Sindimir), Ildo Costenaro, em
pronunciamento na Câmara Municipal, em 21 de outubro de
1997, durante o “I Fórum de Debates sobre Viabilidades Eco-
nômicas de Imperatriz e Região”, de toda a madeira das flo-
restas imperatrizenses, o que foi aproveitado e comercializa-
do representa somente um quinto de sua totalidade:

Imperatriz teve uma oferta muito grande de madeira em
tora não que o dono da serraria ou da fábrica de compen-
sados e de móveis que fizesse a exploração. Ele instalou
sua empresa aqui porque tinha essa grande oferta. E essa
oferta, grande oferta de madeira, [...] isso era o mínimo
perto do que se estava no mato queimando; perto do que
muitos proprietários de áreas de terra queimavam porque
não queriam se preocupar em vender e tirar. Então, isso
está faltando hoje. O grande volume que existia, que foi
comercializado, a gente estima, não são dados concretos,
mas estima-se que nós consumimos apenas 20% do po-
tencial que existia na região. (COSTENARO, 1998, p. 85)

Apesar da crise estrutural por que passava esse setor, devi-
do principalmente à escassez da matéria-prima, o presidente
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do Sindimir considerava que Imperatriz ainda “está voltada
para o setor madeireiro”. Justificava ele o fato de que

Nós temos aqui fábricas de compensados, fábricas de car-
rocerias, fábricas de casas pré-fabricadas, fábricas de camas,
fábricas de cabos e ferramentas, de portas e portais e, com
maior número, fábrica de móveis, incluindo-se estofados.
Existem mais ou menos, só no Município de Imperatriz,
aproximadamente 30 indústrias de médio porte e mais de
uma centena de pequenas movelarias e carpintarias que
são as que mais empregam pessoas de nossa comunidade.
(COSTENARO, 1998, p. 82)

A extração de madeiras no Brasil tem sido uma atividade
temporária e nômade. Segue o rastro da abertura de estradas
e a exploração das florestas abundantes, fixando-se tempora-
riamente num lugar até que ali se extinga a matéria-prima,
desbastem-se todas as grades árvores, com o que levanta acam-
pamento rumo a outras matas viçosas para recomeçar o mes-
mo processo. Assim, dizimadas as florestas imperatrizenses,
as serras-fitas rumaram a oeste, seguindo as motosserras, fa-
zendo pouso em Açailândia, Buriticupu, Itinga, Rondon do
Pará, Dom Eliseu, Ulianópolis, Paragominas... perseguindo o
centro da Amazônia.

Açailândia, uma vila fundada pelos trabalhadores que abri-
ram a Rodovia Belém-Brasília, no município de Imperatriz,
em apenas 20 anos fez-se próspera e rica, com a extração das
madeiras de suas matas. Um sem-número de caminhões e de-
zenas de empresas madeireiras tomaram conta de sua paisa-
gem. Uma nova rodovia – BR-222 –, atravessando as matas do
Pindaré, faz entroncamento na sede do promissor distrito, li-
gando-se à Belém-Brasília. O crescimento é tanto acelerado
quanto desordenado. A administração municipal de Impera-
triz, que sequer dava conta de suas urgências urbanas repri-
midas, pouco consegue fazer para planejar e acompanhar es-
sas novas demandas.

CICLO DA MADEIRA
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Construída basicamente pela iniciativa de seus habitan-
tes, com uma sede maior do que a de muitas cidades mara-
nhenses, e uma invejável e crescente economia, Açailândia foi
emancipada de Imperatriz através da Lei estadual no 4.295, de
6 junho de 1981, e instalado o município no dia 1o de feverei-
ro de 1983, com a posse do primeiro prefeito eleito. Ficou
com a metade – 6.665 quilômetros quadrados – do território
de Imperatriz. Nos anos seguintes, a condição de pólo madei-
reiro, antes detido por Imperatriz, passou a ser de Açailândia.

O ciclo da madeira, certamente o mais dinâmico da histó-
ria de Imperatriz, agregou ao município uma consistente in-
dústria de móveis, compensados, carrocerias e outros produ-
tos que sustentam a economia local.
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9

Serra Pelada

Asseguram alguns especialistas que os surtos garimpeiros

na Amazônia têm se dado coincidentemente em períodos

de crise econômica ou reordenamento da economia regional,

sobretudo de baixa das atividades extrativistas.

Na região Pré-Amazônica do médio Tocantins, no final dos

anos 1940 e começo dos anos 1950, fase crítica da coleta de

castanha-do-pará na região do Itacaiúnas, deu-se o período

áureo da garimpagem diamantífera, em que se contabilizavam

diversos locais de extração em efervescência, nos estados do

Maranhão, Pará e Goiás.

Nos anos 70, recrudesce a disputa pela posse e proprie-

dade da terra entre camponeses agricultores e fazendeiros,

sobretudo nas regiões maranhenses do Pindaré e do Tocan-

tins, comprometendo e reduzindo a sustentação das grandes

safras de arroz e mesmo a permanência de famílias posseiras

nas terras da Pré-Amazônia. Aumenta a violência e a morte no

campo, principalmente de trabalhadores rurais. A média de

assassinatos na luta pela terra na região aumenta de 7,8% ao

ano, na primeira metade dos anos 70, para 13,4% nos cinco

anos seguintes; de 1981 a 1985, salta para 30,6%, violência

geralmente patrocinada por grileiros. (COSTA, 1993, p. 14)

No final dos anos 70, o Brasil atravessa uma séria crise

econômica que provoca a elevação inflacionária e conseqüen-

temente de sua dívida externa. Nesse período, a revolução ira-

niana provoca a elevação do preço do petróleo, comprome-

tendo ainda mais a balança comercial do Brasil, obrigado a

pagar em plena crise as importações desse produto. O país

convive, então, com uma recessão e estagnação que o leva a

uma inflação “galopante”, sempre crescente. No começo dos
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anos 80, a situação agrava-se ainda com o aumento do desem-
prego e uma nova estiagem nos estados nordestinos.

No Maranhão, os conflitos agrários e a desestruturação
do primitivo modelo agrícola levaram à redução do espaço de
plantio e à queda da produção, sobretudo do arroz, que ala-
vancara a economia regional nas duas décadas anteriores. As
terras livres para o plantio não mais existiam e grande parte
dos camponeses havia migrado para a periferia das cidades,
sem preparação profissional para se inserir no cotidiano ur-
bano.

Nesse contexto, em fevereiro de 1980, propaga-se a des-
coberta de ouro no sul do Pará, em localidade a menos de 150
quilômetros de Marabá. Nascia então o garimpo de Serra Pela-
da, que se tornaria um dos maiores fenômenos contemporâ-
neos da corrida do ouro em todo o mundo. Em poucos dias,
milhares de pessoas ocupavam as terras da fazenda em que se
localizava. Eram em grande parte desempregados de projetos
governamentais, como a Rodovia Transamazônica e a Hidrelé-
trica de Tucuruí, que, na década de 70, reduziram a pressão
social na região, oferecendo empregos de baixa qualificação;
também, milhares de trabalhadores da agricultora; uns sem
terra para plantar e outros com terra, mas desencantados com
os reduzidos preços do arroz, que desde 1975 vinha caindo e,
em 1980, chegou a seu mais baixo patamar. “O resultado foi
uma explosão da garimpagem e saltos substantivos na produ-
ção de ouro na região.” (COSTA, 1993, p. 14-15). Estima-se
que no início dos anos 80 cerca de 150.000 homens trabalha-
vam em garimpos no Estado do Pará.

O garimpo de Serra Pelada serviu como escape à pressão
social e econômica que se apresentava com perspectivas de
maior intensidade nos anos seguintes. Se o preço do arroz em
1980 caía ao seu mais baixo patamar, o preço do ouro atingira
sua mais alta cotação no mercado internacional, saltando “de
um índice de 100 em 1970 para flutuar em torno de 400 entre
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1974 e 1976 e em torno de 800 entre 1979 e 1981” (COSTA,
1993, p. 14), patamar que se manteve até a metade dessa dé-
cada.

A garimpagem em Serra Pelada deu motivo à abertura de
outros garimpos na região, como os de Cumaru e Maria Boni-
ta, também muito concorridos. Configurou-se, então, o que
passou a ser denominado de “segundo ciclo do ouro amazô-
nico e brasileiro”. (PINTO, 1993, p. 30)

Imperatriz vivia, no final dos anos 70 e início dos anos 80,
a mais acentuada crise do seu “ciclo madeireiro” e um elevado
índice de desemprego. O comércio, setor que nas décadas
anteriores ganhara larga importância na economia local, so-
fria arduamente essa recessão. Começava-se a discutir a ne-
cessidade de industrialização do município, da atração de
empresas de médio e grande porte e de investimentos gover-
namentais em programas ou projetos de desenvolvimento da
região como forma de garantir o crescimento verificado nas
décadas anteriores. A Associação Comercial e Industrial de
Imperatriz (ACII), entidade que conseguia aglutinar tanto os
setores econômicos quanto entidades não governamentais e
clubes de serviço, geralmente liderava essas discussões.

O impacto do fenômeno Serra Pelada e o início de um
movimento de demanda gerado pelo garimpo, aquecendo al-
guns setores comerciais, como os de transporte, máquinas e
equipamentos e alimentos, de certa forma, por um lado, amor-
teceu essa pressão e, por outro lado, desnorteou a economia
local. Além de ser a cidade com maior porte comercial da re-
gião e por estar a apenas 350 quilômetros do garimpo, Impe-
ratriz era ainda o município que detinha o maior número de
habitantes trabalhando em Serra Pelada, fatores que, eviden-
temente, o fazia o maior abastecedor desse garimpo.

Num primeiro momento, acorreu para Serra Pelada um
grande contingente de pessoas de baixa qualificação profissi-
onal, desempregados, trabalhadores do campo e garimpeiros
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já experimentados em outras regiões. Logo depois, muitos
empregados de baixos salários do comércio e indústria e pes-
soas da economia informal. Também, na condição de investi-
dores, muitos empresários que se associavam aos donos de
“barrancos” sem condições de custear os serviços da garimpa-
gem. Como afirmou o garimpeiro e escritor Jairo Bezerra, de
Imperatriz, em seu livro Serra Pelada: seu ouro, sua gente,

Quem trabalhava em outras atividades, nas proximidades,
também abandonava tudo em busca da aventura do ouro.
O comércio perdia seus empregados.
Pelas emissoras de rádio das redondezas, as firmas implo-
ravam empregados, mas ninguém queria trabalhar em con-
dições normais. Todos queriam ter uma vida de ouro. (BE-
ZERRA, 1984, p.27)

Logo nos primeiros meses de exploração de Serra Pelada,
que se localizava em área de exploração mineral concedida à
Rio Doce Geologia e Mineração S. A. (Docegeo), sob a abran-
gência do Projeto Grande Carajás, empresa subsidiária da
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), o Governo Federal in-
terveio na administração do garimpo, ficando seu funciona-
mento e controle subordinado politicamente ao Serviço Naci-
onal de Inteligência (SNI) e administrativamente ao Departa-
mento Nacional de Produção Mineral (DNPM). O então major
do Exército Sebastião Rodrigues de Moura, conhecido como
Sebastião Curió, que pouco tempo antes comandara na re-
gião a ofensiva do Exército contra a chamada “Guerrilha do
Araguaia”, foi escolhido para dirigir o garimpo, o que o fez
com base nos princípios da Doutrina de Segurança Nacional.
O Brasil vivia os últimos anos da ditadura militar que se insta-
lara em 1964.

De acordo com o geólogo José Armindo Pinto,

[...] os estrategistas do governo serviram-se da garimpa-
gem para minimizar os conflitos sociais localizados no
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Nordeste, flagelado por incessante seca que durou 5 anos,
tornando-se rapidamente um verdadeiro absorvente do
contingente de mão-de-obra não qualificada, fora do mer-
cado formal de trabalho e disponível devido ao encerramen-
to das obras de infra-estrutura promovidas pelo Governo
para os grandes projetos instalados na Amazônia (eixos ro-
doviários, hidrelétricas, etc.) e ao fracasso do plano de co-
lonização ao longo das estradas. (PINTO, 1993, p.32)

Com esse objetivo, e diante da elevada produção de Serra
Pelada logo em seu primeiro ano – oficialmente, 6.595 quilos
em 1980 –, ainda de acordo com Pinto (1993), o Governo Fe-
deral criou novas reservas garimpeiras na Amazônia – Tapajós,
rio Madeira, Peixoto de Azevedo, Tapaquém e outros –, todos
sob sua gerência.

Os casos extraordinários de enriquecimento rápido no
garimpo de Serra Pelada, propagados pela imprensa ainda em
1980, intensificaram a corrida ao ouro no sul do Pará. Pessoas
de todas as partes do Brasil, encantadas com a possibilidade
de se tornarem milionários da noite para o dia, rapidamente
ocuparam a área onde era permitida a escavação, compreen-
dida por 1.700 barrancos de seis a sete metros quadrados cada,
que comportariam entre 20.000 e 30.000 pessoas em ativida-
des de escavação e retirada de “cascalho”, embora o contin-
gente envolvido fosse estimado em mais de 60.000 pessoas.

Diz Jairo Bezerra (1984, p. 80) que mais de 60% dos ho-
mens “que cortam o chão maciço de Serra Pelada são mara-
nhenses” e que “as cidades mais envolvidas com o garimpo
são Imperatriz, no Maranhão, e Marabá em Belém, no Estado
do Pará”.

Abastecendo Serra Pelada com pessoas, gêneros alimentí-
cios, máquinas, implementos e mesmo financiamento dos ser-
viços garimpeiros, Imperatriz teve, de uma hora para outra,
suas atividades econômicas voltadas substancialmente para o
garimpo e a garimpagem, tanto desse quanto de outros ga-
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rimpos colocados em atividade na região amazônica. Segun-
do José Armindo Pinto (1993, p.31), esses garimpos da Ama-
zônia envolviam uma grandiosa infra-estrutura:

Mais de 25.000 equipamentos de produção, 20 helicópte-
ros, 750 aviões, 10.000 pequenos barcos e canoas motori-
zadas e 1.100 pistas de pouso completavam a infra-estrutu-
ra desta espetacular força de ocupação e de trabalho até o
início do Governo Collor. (PINTO, 1993, p. 31)

Se Imperatriz muito perdeu com a evasão de sua mão-de-
obra da agricultura e das atividades urbanas – principalmente
do comércio e da construção civil –, foi favorecida com o for-
necimento de boa parte da infra-estrutura e gêneros alimentí-
cios necessários aos garimpos da região, embora deva se levar
em conta que boa parte dos recursos retornava a Serra Pelada
através de investimentos nas escavações em busca de ouro
feitos por centenas de comerciantes que se envolveram nessa
produção na condição de “sócio-fornecedor”, patrocínio que
poucas vezes davam retorno ao investidor.

Em seu livro, Jairo Bezerra informa a infra-estrutura mon-
tada em Serra Pelada, logo no primeiro ano, para atender dia-
riamente à intensa demanda de transporte entre o garimpo e
as cidades de Imperatriz e Marabá:

São 39 carros e 3 empresas de aviação com aviões monos e
bimotores. Serra Pelada/Imperatriz é a maior linha de car-
ro existente, com 358 km; a passagem fica por volta de 1.500
cruzeiros “em cima” e 2.500 na cabine; outra linha bastan-
te concorrida é a Serra Pelada/Marabá, com 148 km – pas-
sagens a 800 e 1.500 cruzeiros, “em cima” e na cabine, res-
pectivamente. [...]

Quanto aos aviões, trabalham na mesma ordem; existem
duas linhas, uma para Marabá, outra para Imperatriz, cus-
tando 5.500 e 14.000 cruzeiros, para um tempo de vôo de
20 e 50 minutos respectivamente. (BEZERRA, 1984, p. 49)
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Em 1981, a produção oficial do ouro de Serra Pelada –
quantidade depositada no Banco do Brasil – foi de 2.581 qui-
los, menos da metade que no ano anterior, fato que se deveu
em parte às dificuldades de retirada de cascalho das cavas,
cada vez mais aprofundadas, e seu transporte em sacos nas
costas dos “homens formiga”, sobre longas escadas, sempre
mais difíceis e perigosas, obrigando a que as atividades fos-
sem paralisadas no final desse ano e retornassem somente em
abril de 1982, depois de serviços de rebaixamento dos barran-
cos. Apesar da paralisação, em 1982, a produção de ouro ex-
traída em Serra Pelada foi de 5.375 quilos, alcançando, em
1983, o recorde de 13,9 toneladas,

[...] o que permite lastrear as compras à vista de petróleo,
criando euforia para o lançamento pelo Ministério das Mi-
nas e Energia (MME) de um “Programa Nacional de Ações
Integradas para o Ouro” e uma “Política Nacional de Ouro”
que, embora não tenha atingido a dimensão almejada, con-
segue estimular e atrair milhares de pessoas para a ativida-
de garimpeira em todo o país, principalmente na Amazô-
nia. (PINTO, 1993, p. 31)

Os números oficiais da produção de Serra Pelada são os
apresentados pelo DNPM; no entanto, vários especialistas cal-
culam, com base em levantamentos de outras instituições, que,
apesar de os números da produção dos garimpos manuais de
ouro na Amazônia serem avantajados, teria havido um desca-
minho de 57% do que fora realmente produzido no país nes-
se período, quando a Amazônia respondia por 80% de toda a
produção. Somente em 1988, “os garimpos da Amazônia pro-
duziram mais de um bilhão de dólares (cerca de 9% do PIB
regional), ou seja, três vezes o valor de produção de ferro dos
Carajás”. (PINTO, 1993, p. 31)

Até 1988, Serra Pelada teria produzido aproximadamente
40 toneladas de ouro. No entanto, desde o início de sua ex-
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ploração, o garimpo de Serra Pelada demonstrou-se uma ati-
vidade de alto risco à vida dos garimpeiros. A profundidade
das escavações, o alagamento no período chuvoso, o desmo-
ronamento dos barrancos, com soterramento e morte de mui-
tos, dava motivos a que o Governo Federal e as empresas mi-
neradoras, a cada acidente, fizesse investidas em favor do fe-
chamento da garimpagem manual em Serra Pelada, entregan-
do-a à exploração mecanizada através da Companhia Vale do
Rio Doce, então empresa estatal que detinha a licença e o
monopólio dessa atividade na região. Por sua vez, os garim-
peiros faziam apelos, manifestações públicas e havia até en-
frentamentos com a polícia nas principais cidades da região,
como Marabá e Imperatriz. Isso atesta o escritor Livaldo Fre-
gona, em seu livro 18 anos de Imperatriz: o que vi, li e ouvi:

Serra Pelada continuava a via sacra de sempre: um interca-
lar ininterrupto de especulações. Não obstante a Compa-
nhia Vale do Rio Doce tentasse por todos os meios obter a
mineração para si, os milhares de garimpeiros, determina-
dos e persistentes, jamais cediam às pressões. A luta sem-
pre fora uma constante, desde 1981. [...]
A Vale do Rio Doce, solidamente baseada na impossibili-
dade de garimpagem manual que já havia causado 50 mor-
tes, lutava para retirar os garimpeiros da região; os garim-
peiros, sem outro emprego, obcecados pela profissão e
sonhadores eternos de um enriquecimento rápido, não se
importavam com o que dizia a Vale nem com o que lhes
pudesse acontecer. (FREGONA, 1998, p. 164)

A figura mítica do “bamburrado” – aquele enriquecido pelo
achado de uma grande pedra ou boa quantidade de ouro –
povoava a imaginação da maioria dos garimpeiros, que se viam
sempre próximos do fabuloso achado e de uma vida milioná-
ria, de muito luxo e destaque. Por isso, valia a pena insistir e
resistir. A história de um vizinho de barranco, de um conheci-
do, ou mesmo de um parente; um pobre agricultor, pedreiro,
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comerciário... agora rico, poderia ser também a sua, em mui-
to breve. O ouro estava ali, a seus pés, encontrá-lo era apenas
uma questão de tempo, de pouco tempo.

Em todo o país circulavam histórias de incríveis façanhas
desses novos ricos. Alguns tornados famosos pelo esbanjamen-
to; outros, pelas inusitadas aquisições. E outros mais pela ca-
pacidade de se fazerem novamente pobres em poucos dias. O
“bamburrado” típico era, porém, facilmente reconhecido, con-
forme o descreveu Clemente Luiz de Barros, em crônica pu-
blicada no jornal “O Progresso”, de Imperatriz:

O bamburrado é facilmente identificado: D-10 5 estrelas
do tipo Super Série, enfeitada com Santo Antônio, luzes
por todos os lados, lembrando o Chão de Estrelas do velho
Orestes Barbosa; bandeirolas, carpetes, pneus tala larga,
rodas de magnésio, som bárbaro (Estrada da Vida e Fuscão
Preto, as preferidas) e tantos outros macetes; relógio Mido
tipo oval, de preferência amarelo (da cor do ouro); óculos
pince-nez made in Manaus ou São João do Meriti, que abun-
dam nas vitrinas das estações rodoviárias; bota sanfona ou
de cano longo e camisa de cores berrantes, normalmente
abertas na frente para deixar à mostra o bruto cabo de aço
banhado em ouro, pendurado no pescoço, no qual balança
um medalhão com o perfil de Cristo, querubim alado ou
santa segundo a devoção. (apud FREGONA, 1998, p. 91)

Entre 1986 e 1992, quando se deu o fechamento definiti-
vo das atividades do garimpo, Serra Pelada funcionou em pe-
ríodos alternados de liberação e proibição da garimpagem,
devido ao perigo a que expunha os garimpeiros e às muitas
mortes ocorridas nos diversos desmoronamentos de barran-
cos.

No período de mais de 10 anos em que funcionou o ga-
rimpo de Serra Pelada, não se sabe ao certo qual sua produ-
ção real de ouro, embora se estime que tenha sido uma das
maiores em toda a história da mineração.

SERRA PELADA
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Uma vantajosa parcela dessa riqueza circulou por Impera-
triz na década de 80, transformando-se em bens móveis e imó-
veis, produtos e serviços; no entanto, como se disse, parte
dos recursos retornou ao custeio do próprio garimpo, esvain-
do-se em sua quase totalidade nas tentativas fracassadas de
multiplicação desses investimentos. A “ilusão de Serra Pela-
da”, como muitos a denominaram, levou à falência muitos
empresários em toda a região. Investindo sucessivamente sem
retorno, vendendo bens para aplicar no garimpo, viram-se
repentinamente sem recursos ou bens antes de encontrarem
o filão que tinham como certo.

O balanço do impacto econômico e social desse período
merece um estudo aprofundado que ainda está por ser feito.
O quantum dispendeu ou captou a economia imperatrizense
nessa década voltada à Serra Pelada continua no campo da
especulação, pois ainda não se tem um levantamento abaliza-
do dessa movimentação.
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10

Hegemonia

Até a década de 60, Carolina era o município ao sul do Ma-

ranhão que concentrava o comércio, a indústria, o conhe-

cimento e a riqueza regionais, dividindo com Porto Nacional

(GO), Marabá (PA) e Grajaú (MA) a nominação de cidades de-

senvolvidas.

O crescimento populacional e econômico de Imperatriz,

iniciado com a abertura da estrada para Grajaú, em 1953, co-

meçou a alterar essa configuração que se mantinha desde o

final do século XIX. Em menos de duas décadas, a antiga “Si-

béria maranhense” saiu da condição de uma das cidades mais

isoladas do Estado para a de quarta mais populosa, incluindo

a Capital. Em 1980, a menos de três décadas do início de sua

explosão demográfica, Imperatriz passou a ser o mais populo-

so município do interior, com 220.095 habitantes – pratica-

mente o dobro da população de Caxias e de Codó, antes os

mais populosos, e metade da população da Capital, que tinha

então 449.432 moradores.

Mesmo com a perda da metade do território e boa parcela

da população, com a emancipação de Açailândia, em 1981, o

Censo de 1991 apresentou Imperatriz com 276.502 habitan-

tes, colocando-a no rol das cinco mais populosas do interior

nordestino. Em 2000, com o território reduzido a um décimo

da extensão que possuía em 1980, após a criação de seis ou-

tros municípios com áreas de seu território, em 1994, o muni-

cípio manteve-se com 230.566 habitantes, dos quais 218.673

(94,8%) residindo na cidade, e apenas 11.893, na área rural,

determinando um novo perfil social e econômico ao municí-

pio, em que se consolidou a prevalência das atividades ligadas

ao meio urbano.
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O histórico das atividades econômicas do município, que
desde sua fundação até o final do século XIX prendeu-se às
atividades pastoris de criação de gado vacum, e por quase todo
o século XX voltou-se para atividades extrativistas minerais e
vegetais, não produziu uma planta industrial efetiva, senão a
de transformação de madeiras, de caráter cíclico, embora dela
permanecesse uma sólida e crescente indústria de móveis e
outros artefatos.

As atividades rurais ascenderam até 1980, quando chegou
ao seu apogeu no município, chegando a ocupar 26.523 pes-
soas; a partir daí, com a redução do seu espaço rural, chegou
a 2000 com apenas 7.601 postos ocupados nessa área. A in-
dústria de transformação, o comércio de mercadorias e a pres-
tação de serviços e outras atividades de caráter mais urbano
destacaram-se principalmente a partir de 1980, quando Impe-
ratriz se consolidava como maior pólo comercial e econômico
de todo o eixo entre Goiânia/Brasília e Belém, atuando como
entreposto comercial do sul/sudoeste do Maranhão, sul do
Pará e norte de Goiás, depois feito Estado do Tocantins.

O Produto Interno Bruto – PIB

A soma de todas as riquezas produzidas em Imperatriz,
medida através do seu Produto Interno Bruto (PIB), de acor-
do com a Enciclopédia de Imperatriz, em 1970, equivalia a
US$ 79.281.513,29 (expressos em dólar de 1994). Desse mon-
tante, o setor de prestação de serviços foi o que mais produ-
ziu, com 51,5%; a agropecuária contribuiu com 25,5%, segui-
do do comércio, com 15%, e da indústria, com 8%.

Em 1980, o PIB de Imperatriz quintuplica em relação ao
patamar de 10 anos antes, com sensível alteração na participa-
ção dos setores econômicos, passando a indústria de quarta à
primeira colocação na produção da riqueza municipal, que
alcança o total de US$ 426.580.381,13. O setor industrial é
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responsável por 38,3% desse montante, pouco acima da pres-
tação de serviços, com 35,76%; o setor comercial e a agrope-
cuária também se aproximam, em terceira e quarta posições,
com 13,27 e 12,67%, respectivamente.

Apenas 10 anos depois, sem mais contar com o território
e a emergente indústria de Açailândia, o PIB de Imperatriz
caiu para US$ 327.977.349,95, novamente reconfigurado, sob
a liderança do setor comercial, embora seguido de perto pelo
setor de serviços e da indústria, enquanto a agropecuária re-
presentava pouco mais de um terço destas. O comércio é res-
ponsável por 32,1% do montante; a prestação de serviços, por
29,4%; a indústria, por 27,8%; a agropecuária, por apenas
10,7%. O PIB do município, em 2000, teve um aumento signi-
ficativo, de 34%, estabelecido em US$ 439.271.705,00. (Os
índices acima relativos ao PIB foram projetados a partir de
informações da Enciclopédia de Imperatriz. SANCHES, 2002,
p. 560)

Em 2005, o PIB de Imperatriz, de acordo com o IBGE, a
partir da utilização de uma nova metodologia, passou a ser o
21o dentre todas as cidades nordestinas (incluindo as capi-
tais), com R$ 1.745.264.000,00, superando importantes cen-
tros econômicos como Mossoró (RN), Ilhéus, Itabuna e Jua-
zeiro (BA) e Petrolina (PE). Esse montante representa 6,89%
do Produto Interno Bruto do Estado, que concentra a maior
parcela na Capital, com 36,88%. Balsas possui o terceiro mai-
or PIB, com 5,28%, seguida de Açailândia e Caxias, com 2,68%
e 2,08%, respectivamente.

A composição do Produto Interno Bruto de Imperatriz em
2005 apresenta um perfil em que o comércio e os serviços,
juntos, chegam a praticamente três quartos de toda a produ-
ção da riqueza, com 73,57% do PIB. A indústria fica no pata-
mar de 12,7% e a agropecuária representa apenas 1,48% des-
sa riqueza. Essa nova configuração da economia
imperatrizense, de predomínio das atividades de prestação de
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serviços e do comércio, é resultante da desmobilização indus-
trial que se deu a partir do início dos anos 90, do crescimento
dos serviços técnicos especializados e da reafirmação dos se-
tores comerciais atacadista e varejista, quando o município se
tornou pólo e entreposto de uma região que envolve mais de
80 municípios em três estados.

Apesar de pouco representar na constituição do PIB do
município, o setor agropecuário teve um significativo aumen-
to no rebanho bovino a partir de 2004.  A indústria imperatri-
zense produzia, em 2005, 5,63% de toda a produção industri-
al do Estado, destacando-se a indústria de transformação. O
aumento das atividades de comércio e transportes alterou-se
em 31% de 2004 para 2005, passando a representar 8,64% do
PIB maranhense, tendo como mais efetiva a comercialização
por atacado.

Atividades econômicas

O processo de ocupação do espaço territorial e as ativida-
des necessárias à reprodução social determinaram o predo-
mínio das atividades econômicas no município, nem sempre
as mesmas em cada momento histórico. Durante os ciclos eco-
nômicos extrativistas, a quase totalidade das pessoas econo-
micamente ativas de Imperatriz dedicaram-se às atividades
rurais, seja nas florestas, coletando látex e castanhas, ou la-
vrando a terra na produção de gêneros de subsistência.

A partir de 1953, com o início da ocupação das terras de-
volutas do município por imigrantes nordestinos, verificou-se
um salto extraordinário no número de pessoas ocupadas nas
atividades rurais. Das 13.784 pessoas economicamente ativas
no município, registradas pelo IBGE em 1960, um total de
10.488 estavam ocupadas na agropecuária e no extrativismo.
Cuidando de atividades industriais, havia apenas 927 pessoas.
Em 1970, quando o número da população urbana havia ultra-
passado o da área rural, ocorreu uma desaceleração do cresci-
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mento das atividades rurais, que, a partir de 1960, cresceram
apenas 50%, contra mais de 350% verificados na década ante-
cedente.

Verificando-se o quantitativo de pessoas ocupadas nas di-
versas atividades rurais do município entre 1950 e 1960, cons-
tata-se um acelerado crescimento desse setor, que salta de
4.701 trabalhadores nelas ocupados, em 1950, para um total
de 10.488 em 1960, fazendo-se sentir a intensidade migrató-
ria que se estabeleceu a partir de 1953. O setor da indústria
de transformação, porém, tem maior impacto, saindo de ape-
nas 77 pessoas nele envolvidos, em 1950, para 927, em 1960,
multiplicando-se 12 vezes no período.

Não menos impactante é o setor do comércio de merca-
dorias, de pouca monta mesmo para os níveis regionais até a
metade de 1950, quando ocupava apenas 162 pessoas. Em
1970, o comércio de Imperatriz já ocupava 1.845 trabalhado-
res, onze vezes mais. A mesma projeção teve o setor de servi-
ços, que saiu de 136 pessoas ocupadas em 1950, para 1.860
em 1970.

Na década de 60, a ocupação de mão-de-obra na indústria
de transformação foi a que mais se elevou, registrando cresci-
mento de 237%, tendo saltado de 927 pessoas ocupadas, em
1960, para 2.201 em 1970. O comércio de mercadorias e os
serviços urbanos, a partir daí, tomaram maior importância,
ocupando 1.845 pessoas, contra 162 de 20 anos antes. A área
de prestação de serviços equiparou-se ao setor comercial, com
1.860 pessoas envolvidas, enquanto a administração pública
contava apenas com 176 servidores, demonstrando a insigni-
ficante presença do poder público no município, que passara
a ser o segundo mais importante e mais produtivo do Estado.

Em 1980, de acordo com o Censo do IBGE, as atividades
agrícolas no município ocupavam diretamente 26.523 pes-
soas, um acréscimo de 72,9% em relação a 1970, demonstran-
do uma desaceleração do setor. Na indústria de transforma-
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ção, porém, constatou-se um crescimento de 240%, tendo sa-
ído de 2.201 para 7.496 postos; isso, sem dúvida, favorecido
pelo auge da indústria madeireira, que chega a contar com
cerca de 300 unidades industriais no município. O mesmo
aconteceu com o setor de prestação de serviços, que, em 1970,
empregava 1.860 pessoas e chegou, em 1980, a 8.878, pratica-
mente a mesma quantidade ocupada no comércio. O serviço
público multiplicou-se mais de seis vezes, passando a contar
com 1.285 servidores, número ainda insuficiente para o porte
do município. Pela primeira vez, outros setores econômicos
aparecem com destaque: a construção civil, com 4.201 ocupa-
das; os transportes e comunicações, com 3.271; e as ativida-
des sociais, com 2.466.

Em 1991, de acordo com o Censo do IBGE, havia apenas
17.061 pessoas trabalhando nas atividades rurais, uma redu-
ção de 36% em relação à pesquisa de 10 anos antes, o que se
deve principalmente à emancipação de Açailândia, que ficou
com metade do território do município. O setor da indústria
de transformação apresentou pequeno crescimento, com 8.518
trabalhadores ocupados, 13,6% a mais que em 1980, embora
se deva levar em conta que muitas indústrias madeireiras esta-
vam sediadas em Açailândia. Os setores do comércio de mer-
cadorias e de prestação de serviços, no entanto, dobraram seu
contingente empregado. Outras atividades industriais não es-
pecificadas são também representativas, empregando 1.889
pessoas. O comércio saiu de 8.034 para 16.575, enquanto a
prestação de serviços ocupava 16.649 pessoas. A administra-
ção pública também dobrou seu quadro, de 1.285 para 2.459
servidores. As atividades sociais, ocupando 6.616 postos, su-
pera a construção civil, que chegara a 6.123 trabalhadores; os
transportes e comunicações eleva-se para 4.415 pessoas. O
censo registra ainda que, em 1991, o município contava com
30.742 pessoas que trabalhavam por conta própria, sendo
6.105 no próprio domicílio e 5.704 nas vias públicas. Os apo-
sentados e pensionistas totalizavam 12.061 residentes.



165

Detecta-se, a partir desse Censo, a sensível redução das
atividades ligadas à extração de madeira no município, tanto
pela escassez da matéria-prima quanto pela transferência de
muitas indústrias para áreas mais próximas às florestas, o que
reduziu também os postos de trabalho. Diversas empresas de
beneficiamento de madeira redirecionaram suas atividades
para a produção de móveis, agregando maior valor à sua pro-
dução e fazendo surgir um vantajoso pólo moveleiro que vem
se consolidando na região. Avaliando esse período, o escritor
Livaldo Fregona (1998, p.221) diz que

As matas que municiaram as centenas de serrarias de Im-
peratriz praticamente acabaram, juntamente com o dinhei-
ro vindo de Serra Pelada. Há 15 anos tinha-se a impressão
de que as matas seriam inesgotáveis. As madeireiras eram
abastecidas com matéria-prima nunca vinda além de 40km
da rodovia principal. Agora, qualquer reserva que esteja a
menos de 200km é considerada privilegiada.

O perfil da ocupação profissional em Imperatriz detecta-
do pelo Censo de 2000 compreende 85.099 pessoas de 10
anos ou mais de idade, de uma população total de 230.566
habitantes. Essa nova configuração foi assim apresentada:

SETOR DE ATIVIDADE .......................................................................................... Envolvidos

Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca etc.* ............................. 7.601

Indústria extrativista, ind. de transformação, dist. eletricidade e água ....................... 10.410

Construção ....................................................................................................................... 5.451

Comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos ............................ 23.041

Alojamento e administração ............................................................................................ 5.950

Transporte, armazenagem e comunicação .................................................................... 5.319

Intermed. financeira e ativ. imobiliárias, aluguéis e serv. prest. às empresas .............. 5.055

Administração pública, defesa e seguridade social ....................................................... 4.199

Educação .......................................................................................................................... 5.170

Saúde e serviços sociais ................................................................................................. 2.162

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais ................................................................ 3.817

Serviços domésticos ........................................................................................................ 6.292

Atividades mal definidas ..................................................................................................... 631

HEGEMONIA



166 ADALBERTO FRANKLIN • APONTAMENTOS E FONTES PARA A HISTÓRIA ECONÔMICA DE IMPERATRIZ

De acordo com o estudo Produto Interno Bruto dos mu-

nicípios do Estado do Maranhão: nova série 2002 a 2005 (MA-
RANHÃO, 2007), a participação produtiva e de ocupação de
mão-de-obra nos grandes setores econômicos, em Imperatriz,
seguiram os mesmos rumos das metrópoles, hegemonizan-
do-se o setor terciário, reduzindo-se o secundário e quase
desaparecendo as atividades do setor primário, reservadas aos
municípios de grande extensão territorial, geralmente os inte-
rioranos ou periféricos.

No quadro a seguir, apresenta-se a evolução ocupacional
das atividades econômicas no município de Imperatriz, entre
1940 e 2000, de acordo com os censos decenais do IBGE.
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Setor de atividade  /  Ano 1940 19502 1960 1970 1980 1991 2000

Agricultura, Pecu·ria etc.1 1.725 2.844 10.488 15.336 26.523 17.061 7.601

Atividades industriais 2.201

Ind˙stria extrativista 1.857

Ind˙stria de transformaÁ„o3 77 957 7.496 8.518 10.410

Ind˙stria da ConstruÁ„o 4.201 6.123 5.451

Outras atividades industriais 1.605 1.889

ComÈrcio de mercadorias4 66 162 1.845 8.034 16.575 23.041

ComÈrcio de imÛveis ñ

Transp. Comunic. e Armazenagem 23 3.271 4.415 5.319

Intermed. financeira / ativid. imob.5 5.055

Serv. auxiliares de ativ. econÙmicas 1.686

PrestaÁ„o de serviÁos 136 1.860 8.878 16.649

Alojamento e alimentaÁ„o 5.950

Atividades sociais 1 424 2.466 6.616

AdministraÁ„o P˙blica6 57 178 1.285 2.459 4.199

Outras ativ.colet., sociais e pessoais 3.817

ServiÁos domÈsticos 6.292

Outras atividades 2.369 472 1.160 1.514 631

IMPERATRIZ – OCUPAÇÃO POR ATIVIDADE ECONÔMICA

Pessoas de 10 anos ou mais ocupadas, segundo a área
de atividade econômica – 1940 a 2000

1 O item Agricultura, Pecuária etc.*  inclui silvicultura, caÁa e pesca.
2 O Censo de 1950 divulgou apenas trÍs segmentos econÙmicos: 1) ativida-

des agropecu·rias e extrativistas; 2) atividades industriais; 3) outras ativi-
dades.

3 No Censo de 2000, ind˙stria extrativista e de transformaÁ„o foram conta-
das juntas, e inclui ainda distribuiÁ„o de eletricidade e ·gua.

4 No Censo de 2000, comÈrcio de mercadorias inclui raparaÁ„o de veÌculos,
objetos pessoais e domÈsticos.

5 Intermed. financeira / ativid. imob.* = intermediaÁ„o financeira, atividades
imobili·rias, aluguÈis e serviÁos prestados ‡s empresas.

6 No Censo de 2000, o setor AdministraÁ„o p˙blica inclui defesa e seguridade
social.

FONTES: Censos do IBGE: 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000.
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Essa análise e constatação é feita também pela pesquisa
Consumo de produtos industriais na cidade de Imperatriz

(BANCO DO NORDESTE, 2002), onde se demonstra que o
município de Imperatriz, dispondo de reduzidíssimo territó-
rio a partir de 1994, e população rural de apenas 5,16% do
total de seus habitantes, em 2000, contava com menos de 3%
das pessoas economicamente ativas dedicadas à agropecuá-
ria; o setor industrial, com aproximadamente 5%, enquanto o
comércio e os serviços, juntos, representavam quase 80% dos
postos de trabalho. De um total de 3.705 pesquisados, o re-
sultado dessa pesquisa foi o seguinte:

SETORES DE ATIVIDADE       POPULAÇÃO         RENDA (*)

No (%) (R$) (%)

Agricultura 88 2,38 11.322 1,36

Pecuária 14 0,38 6.878 0,83

Silvicultura 3 0,08 450 0,05

Indústria extrativa mineral 41 1,11 2.907 0,35

Indústria de transformação 83 2,24 14.878 1,79

Indústria de construção civil 35 0,94 3.903 0,47

Serviços de utilidade pública (energia elétrica,
     água, esgoto, limpeza pública etc.) 19 0,51 4.839 0,58

Comércio 1.065 28,74 370.557 44,66

Transportes 198 5,34 28.994 3,49

Comunicações 36 0,97 7.527 0,91

Intermediários financeiros 13 0,35 5.155 0,62

Serviços prestados pelo Governo 462 12,47 77.204 9,30

Outros serviços 1.592 42,97 262.517 31,64

Não informado 56 1,51 32.631 3,93

Total de pessoas pesquisadas 3.705 100,00 829.761 100,00

IMPERATRIZ – Distribuição da população empregada e
renda verificada na amostra, segundo o tipo de ocupação

2000

FONTE: Pesquisa direta – BNB/ETENE e Prefeitura Municipal de Imperatriz
NOTA: (*) Salário mínimo em maio/2000: R$ 151,00.
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O contingente populacional que movimenta as diversifica-

das atividades econômicas de Imperatriz formou um ati-

vo e enorme mercado consumidor para os padrões regionais,

alavancado ainda por aproximadamente 80 outras cidades dos

estados do Maranhão, sul do Pará e norte do Tocantins, que

comportam mais de um milhão de habitantes, para os quais o

município serve como entreposto comercial e prestador de

serviços técnicos e especializados.

O crescimento urbano impôs a necessidade de novas

moradias e expandiu o setor da construção civil, fazendo sur-

gir uma próspera indústria cerâmica; o comércio, fortalecido

e variado, estendeu-se para além dos limites municipais, como

varejista e atacadista, superando os antigos centros de comér-

cio da região; o setor de prestação de serviços multiplicou

suas atividades e seu contingente, tanto em serviços técnico-

industriais quanto em atividades intelectuais.

Essa dinâmica estabeleceu um conjunto de fatores de for-

talecimento socioeconômico de Imperatriz que a levou à con-

dição de pólo sul-maranhense e pré-amazônico e a fez preferi-

da dos investimentos regionais. A partir da década de 70,

diversas empresas de Carolina, Grajaú, Tocantinópolis, Mara-

bá e outras cidades, transferiram suas atividades para Impera-

triz, reconhecidamente mais próspera e promissora. Também,

empresas de outras partes do país começaram a abrir filiais na

cidade, dinamizando e reforçando a oferta de bens e serviços

nem sempre disponíveis na região. No mesmo período, o

Governo Federal financiava e realizava empreendimentos de

grande porte na região, entre estes, a construção de estradas,

como a Transamazônica e a BR-222, esta conhecida como Açai-

11
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lândia-Santa Luzia, que interferiam diretamente no município.

Entretanto, nem a abertura da estrada para Grajaú nem a
chegada da Rodovia Belém-Brasília podem ser considerados
fatores por si mesmos responsáveis pelo boom populacional
e econômico que viveu Imperatriz nas últimas cinco décadas.
Diversas outras cidades pelas quais atravessou ou margeou a
Belém-Brasília possuíam a mesma ou até melhor estrutura
econômico-social e tiveram crescimento muito aquém.

O que definiu a preferência dos migrantes por Imperatriz
e determinou o crescimento do município nesse período foi
exatamente o que o diferenciava dos demais, o que, fatalmen-
te, cedo ou tarde, o colocaria em patamar privilegiado, como
já se reconhecia desde o final do século XIX: a riqueza natural
de suas terras, em grande parte ainda devolutas, tal como bus-
cavam as milhares de famílias migrantes que por mais de meio
século vagueavam pelos sertões maranhenses, tangidas pelas
intempéries das terras ressequidas e fugidas das “terras de
dono”, onde tinham que entregar ao “coronel” boa parte do
que conseguiam produzir nas áreas em que se obrigavam a
viver como meeiros ou agregados.

As extensas áreas disponíveis para plantar e criar, dezenas
de rios e riachos perenes, abundantes florestas de valiosas
madeiras, e a posterior facilidade de transporte foram os fato-
res que, na verdade, determinaram o futuro de Imperatriz.

Os demais municípios da região tinham uma relevante
desvantagem diante de Imperatriz: possuíam uma estrutura
agrária definida, baseada na grande propriedade, com seus
territórios ocupados por fazendas de criação extensiva, não
restando áreas devolutas que pudessem abrigar os migrantes
que começaram a chegar na década de 50, fugindo dos lati-
fundiários e dos conflitos pela posse da terra.

Imperatriz possuía uma larga faixa de terras não explora-
da, sem domínio ou posse, que compreendia todo o seu terri-
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tório a oeste, margeando o rio Tocantins até a confluência com
o Araguaia, e rumo às cabeceiras dos rios Pindaré e Gurupi.
“Cinqüenta léguas de terras não tocadas”, como dissera em
1950 o então prefeito Simplício Moreira, em jornal da capital.

Desde os primeiros tempos de ocupação do território da
Vila da Imperatriz, os criadores preferiram estabelecer suas
fazendas nas áreas de cerrado, onde havia maior facilidade
para a criação extensiva, motivo pelo qual foram desprezadas
as úmidas e densas áreas de floresta. Por isso, até a década de
50 a maior densidade populacional de Imperatriz se localiza-
va no que compreende o atual município de Montes Altos,
onde estavam o maior número e as maiores fazendas do mu-
nicípio. Nenhuma fazenda existia no território a oeste, que,
conforme diversos registros, era “local de índios”, ocupado
tanto pelos gaviões quanto pelos krikatis, principalmente nas
margens do rio Tocantins. O povoado Frades é conhecido como
antiga aldeia dos índios gaviões – foi lá que os aldeou Frei
Manoel Procópio, antes da fundação de Imperatriz. Existiam
apenas umas poucas habitações às margens do Tocantins, tais
como em Angical, Praia Chata, Viração e Primeiro Cocal.

A terra, disponível e devoluta, foi, portanto, o fator funda-
mental para a fixação do agricultor nordestino imigrante, num
primeiro momento, e, em seguida, do elemento fazendeiro,
que ocupou o mesmo espaço, expulsando os primeiros ou
comprando suas posses. No rastro da devastação para a for-
mação de pastos ou na investida contra as matas virgens, vie-
ram em seguida os madeireiros, que promoveram o último
ciclo extrativista no município e ajudaram a consolidar a he-
gemonia regional de Imperatriz.

Esse fator diferencial de Imperatriz, que a fez preferida
por migrantes e empreendedores no processo de ocupação
recente da Amazônia Oriental, foi devidamente percebido e
indicado pelo escritor Agostinho Noleto, para quem

MIGRAÇÃO E DEMOGRAFIA



172 ADALBERTO FRANKLIN • APONTAMENTOS E FONTES PARA A HISTÓRIA ECONÔMICA DE IMPERATRIZ

Foi a proximidade das matas amazônicas, de boas terras
para a cultura de arroz e pastagens destinadas à criação de
gado, além da riquíssima cobertura vegetal, que atraiu para
cá levas de aventureiros de todos os rincões do país. Eram
maranhenses e nordestinos desejosos de plantar arroz em
terras tão férteis e fáceis de cultivar como jamais haviam
visto em suas regiões. Eram baianos, goianos e mineiros
buscando terras para criar bois em pastagens de capim co-
lonião, abundantes e livres de pragas como não tinham em
seus estados. Vinham capixabas, paranaenses e gaúchos que
tinham nas matas próximas à rodovia a possibilidade de
enriquecimento com a venda de madeira serrada ou em
toras para as construções do Sul do país. (NOLETO, Agosti-
nho. 2002, p. 112)

Visualizando esse contexto, o cronista e memorialista por-
to-franquino Waldemar Pereira explicou o dinamismo do cres-
cimento de Imperatriz no período de consolidação de sua li-
derança regional:

Linhas de ônibus modernos, transportes à disposição para
toda parte, não havia mais distâncias nem dificuldades para
a locomoção. Assim, já como pólo avançado de desenvolvi-
mento, Imperatriz toma o seu lugar e vai se transformando
na metrópole do Tocantins. Sua população cresce de modo
surpreendente e suas ruas se espalham, se alongam, se
multiplicam, tomam o seu chão, invadem as matas ribeiri-
nhas, confiscam os campos, que vão se transformando em
bairros, vilas e núcleos satélites que surgem como um mi-
lagre, sem a interferência do Poder Público, sem a ajuda de
ninguém, desordenadamente, é certo, mas se torna gran-
de, complexa, adquirindo estruturas e carecendo de bra-
ços e de cérebros para bem administrar. (PEREIRA, 2002,
p. 48)

A corrente migratória que avançava do leste para o oeste
maranhense desde as primeiras décadas do século XX come-
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çou a imigrar para Imperatriz na década de 50, provocando o
acréscimo da população do município em 278,5% entre 1950
e 1960, com o salto de 14.064 para 39.169 habitantes, confor-
me os censos demográficos do IBGE. Desse total, 30.900 ha-
bitantes eram não naturais do município – elevadíssimo índi-
ce de 78,8%. A população urbana, nesse período, pulou de
1.399 para 4.144 (excluída a população suburbana), e a rural,
de 12.434 para 30.182 habitantes. Leve-se ainda em conta que,
conforme já registrado, o distrito de Montes Altos, com popu-
lação de 8.817 habitantes em 1960, foi emancipado em 1955.

Dos 39.169 habitantes do município em 1960, segundo o
Censo do IBGE, 30.299 (ou 77,3%) eram naturais do Mara-
nhão. Os piauienses eram 3.867 (9,87%); os cearenses, 3.042
(7,76%); os pernambucanos, 665 (1,7%); e os goianos, 510
(1,3%). Constata-se, pela mesma pesquisa, que dos 3.867 imi-
grantes piauienses, somente 1.290 tinham saído diretamente
do Piauí; e dos cearenses, apenas 721 chegavam do Ceará,
evidenciando que esse processo migratório teve início bem
antes, certamente com as secas do início do século, continua-
do com a da década de 30, que esvaziou diversas regiões des-
ses dois estados.

No Censo de 1970, o IBGE registra 80.827 habitantes no
município, sem contar a antiga Vila da Gameleira, emancipa-
da com o nome de João Lisboa em 1961, com 2.697km², fican-
do Imperatriz com 13.352km² dos 16.049km² que até então
possuía. Com essa população, Imperatriz mantinha-se atrás,
no interior maranhense, apenas de Codó (93.003 habitantes)
e Caxias (88.334 habitantes). A população do município che-
gava a quase um terço da de São Luís, então com 265.486
habitantes.

Registrou-se na área urbana a presença de 46.117 (57,1%)
moradores contra 34.710 (42,9%) na área rural, dando-se a
superação da população rural pela urbana, o que implicava
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uma nova dinâmica socioeconômica e cultural no município,
sobretudo quanto às atividades necessárias à gestão e à repro-
dução social urbanas. De acordo com a pesquisa do IBGE, na
década de 60, um total de 51.861 pessoas imigraram para Im-
peratriz, que registrou entre seus residentes não naturais do
município, 56.639 (70%) maranhenses; 6.979 (8,6%) piauien-
ses; 5.788 (7,2%) cearenses; 2.233 (2,8%) goianos; 1.952 mi-
neiros; 1.871 baianos; 1.486 pernambucanos e 1.185 paraen-
ses, além de outros com menor número. O crescimento da
população urbana nesse período é surpreendente, saltando
de 4.144, em 1960, para 46.117, em 1970, o que significa uma
elevação de 1.112% nesses 10 anos.

O Censo de 1980 registra em Imperatriz uma população
de 220.095 pessoas, com 111.705 moradores na zona urbana
e 108.390 na área rural, praticamente igualando a população
dos dois setores, o que seria drasticamente alterado a partir
de 1981, com a emancipação do distrito de Açailândia. O nú-
mero de moradores não naturais de Imperatriz no período da
contagem é de 62,9% (138.445 pessoas), com predomínio da
presença de maranhenses (157.592; 71,6%), piauienses
(14.930; 6,8%), cearenses (14.164; 6,4%), goianos (6.679),
baianos (6.581), mineiros (5.986) e pernambucanos (3.401).
Em termos de Maranhão, esse fenômeno migratório foi como
se toda a população dos municípios de Caxias – o terceiro mais
populoso do Estado – e a de Colinas se transferissem para Im-
peratriz; o número de piauienses equivalia à população do
município de Uruçuí; e o dos cearenses, à do de Araripe.

Foi entre 1970 e 1980 que o município de Imperatriz ex-
perimentou seu maior crescimento populacional, de 80.827
para 220.095 habitantes, acréscimo de 172%. Nessa década,
recebeu 93.077 imigrantes, dos quais 60.025 (64,5%) são ma-
ranhenses, 7.077 goianos, 4.460 piauienses, 3.959 cearenses,
3.843 mineiros, 2.984 paraenses, 1.138 pernambucanos e 1.116
capixabas. Essa população representava a soma da dos muni-
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cípios de Caxias e Codó, terceiro e quarto mais populosos do
Estado, e à metade da população de São Luís, a capital, que
contava com 449.432 habitantes.

Em 1991, com o território reduzido à metade – 6.687km²
–, após a emancipação de Açailândia, ocorrida em 1981, o
Censo do IBGE registrou 276.502 habitantes no município,
número que seria reduzido mais uma vez em 1994, com a
emancipação de Davinópolis, Ribamar Fiquene, São Francisco
do Brejão, Cidelândia, Vila Nova dos Martírios e São Pedro da
Água Branca, todos desmembrados do território de Impera-
triz. Na área urbana, verificou-se a presença de 210.051 habi-
tantes – 75,9% do total da população –, quase o dobro do
registrado no censo anterior; na zona rural, residiam 66.451
pessoas. Do total da população, 213.116 (77%) são maranhen-
ses; 16.227 (5,7%), piauienses; 11.517 (4,1%), cearenses; 6.779
(2,45%), paraenses; 5.146 (1,86%), goianos; 4.364 (1,57%),
tocantinenses; 3.532 (1,27%), mineiros; 3.508 (1,26%), per-
nambucanos; 2.524 (0,91%), baianos e 2.308 (0,83%), parai-
banos.

No período entre os censos de 1980 e 1991, Imperatriz
recebeu 88.560 imigrantes, equivalente a 32% do total da po-
pulação. Constata-se, pelos dados do IBGE, que 13.520 dos
imigrantes que se fixaram em Imperatriz nesse período retor-
navam do Estado do Pará, possivelmente devido à desativação
de diversos garimpos de ouro, em especial o de Serra Pelada.

No Censo de 2000, Imperatriz aparece com uma popula-
ção total de 230.566 habitantes, uma redução de 16,6% em
relação à contagem de 1991, o que se deve à criação dos seis
novos municípios desmembrados de seu território, que ficou
reduzido a somente 1.368km². Com esses desmembramen-
tos, o município perdeu quase toda sua população rural – res-
tam apenas 11.893 habitantes fora da área urbana, ou 5,1% do
total habitantes; na cidade, residiam no ano do censo 218.673
pessoas. A densidade demográfica municipal passou a ser de

MIGRAÇÃO E DEMOGRAFIA
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IMPERATRIZ ñ EVOLU«√O POPULACIONAL
1940 a 2007

ANO TOTAL Urbana Suburb. Rural Homens Mulheres

1940 9.331 1.002 – 8.329 4.659 4.672

19501 14.064 1.399 231 12.434 7.749 6.315

1960 39.169 4.144 4.843 30.182 20.557 18.612

1970 80.827 46.117 – 34.710 41.135 39.692

1980 220.095 111.705 – 108.390 110.584 109.511

1991 276.502 210.051 – 66.451 135.066 141.436

2000 230.566 218.673 – 11.893 110.947 119.619

20072 229.671

NOTAS:
1 No Censo de 1950, a populaÁ„o da vila de Montes Altos, transformada

em municÌpio em 1955, foi levantada em separado, mas neste gr·fico foi
juntada com a de Imperatriz. A populaÁ„o urbana de Imperatriz era de
apenas 1.075 habitantes; a suburbana, de 77; a rural, de 3.863. Montes
tinha 324 habitantes na ·rea urbana, 154 na suburbana e 8.571 na ·rea
rural.

2 AtÈ a conclus„o deste trabalho, o IBGE havia divulgado apenas a popu-
laÁ„o total dos municÌpios recenseados.

FONTE: Censos do IBGE: 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000.

168 habitantes por quilômetro quadrado, mais de oito vezes a
média nacional.

A contagem do IBGE realizada em 2007 apontou uma re-
dução populacional de Imperatriz da ordem de 0,4% em rela-
ção a 2000, equivalente a 895 habitantes, estabelecendo-se a
partir de então como população oficial do município, a totali-
dade de 229.671 habitantes.
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UF 1960 1970 1980 1991 2000

RO 2 20 148 110 213

AC 2 27 87 63 18

AM 7 42 67 127 194

RR 1 12 43 61 123

PA 162 1.185 2.033 6.779 6.789

AP 0 45 68 28 88

TO ñ ñ ñ 4.364 6.162

MA 30.299 56.639 157.592 213.116 185.054

PI 3.867 6.979 14.930 16.227 11.057

CE 3.042 5.788 14.164 11.517 7.839

RN 208 384 1.235 1.031 718

PB 314 800 2.297 2.308 1.314

PE 665 1.486 3.401 3.508 2.103

AL 38 89 333 285 222

FN 1 3 0 0 ñ

SE 8 118 171 448 59

BA 29 1.871 6.581 2.524 1.501

MG 19 1.952 5.986 3.532 1.940

ES 31 673 1.680 1.053 352

RJ 0 21 208 500 259

GB 9 3 ñ ñ ñ

SP 22 153 885 1.290 1.345

PR 11 121 445 523 331

SC 2 10 101 82 77

RS 6 22 183 175 270

MS ñ ñ 227 143 98

MT 13 68 45 288 276

GO 510 2.233 6.679 5.146 3.378

DF 0 39 154 483 472

N/Decl. 23 0 198 567 21

Exterior 129

IMPERATRIZ ñ Residentes n„o naturais do
municÌpio, por lugar de nascimento ñ 1960 a 2000

FONTE: Censos do IBGE: 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000.

MIGRAÇÃO E DEMOGRAFIA
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UF 1960 1970 1980 1991 2000

RO 1 15 66 367 87

AC 1 38 26 33 0

AM 0 14 15 270 71

RR 0 12 27 156 204

PA 458 1.754 2.984 13.520 4.245

AP 0 102 0 114 162

TO - - - 5.532 1.417

MA 27.191 36.514 60.025 51.756 n/c

PI 1.290 3.148 4.460 3.906 904

CE 721 1.614 3.959 1.576 326

RN 20 72 330 329 95

PB 92 375 692 358 85

PE 209 548 1.138 1.231 173

AL 6 9 153 160 94

FN 1 0 0 0 0

SE 0 114 133 145 18

BA 4 1.830 4.565 854 253

MG 5 1.832 3.843 1.219 583

ES 10 827 1.116 289 111

RJ 0 41 159 614 123

GB 2 8 - - -

SP 17 186 878 1.583 933

PR 17 108 369 244 68

SC 0 4 90 33 51

RS 7 4 120 77 177

MS - - 37 44 105

MT 17 102 167 632 295

GO 876 2.904 7.077 1.981 481

DF 0 112 404 1.335 358

N/D 23 112 200 125 95

Exterior 1 4 44 67 70

IMPERATRIZ ñ Residentes n„o naturais do municÌpio
por lugar de residÍncia anterior, chegados atÈ 10 anos

antes do Censo ñ 1960 a 2000

FONTE: Censos do IBGE: 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000.
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12

Grandes empreendimentos

A partir da segunda metade da década de 60, o município

 de Imperatriz foi impactado por diversos programas e pro-

jetos de grande vulto econômico, incentivados ou financiados

pelos governos federal e estadual. A maioria, em função do

Programa Grande Carajás, conjunto de empreendimentos que

objetivam explorar os recursos naturais da Amazônia Oriental

ou da Pré-Amazônia maranhense e do sul do Pará, principal-

mente os de extrativismo mineral e vegetal e as potencialida-

des energéticas.

Esses grandes investimentos foram concebidos a partir da

lógica do capital internacional – em que o Brasil é situado

como fornecedor de matéria-prima, produtos semi-acabados

e mão-de-obra barata, favorecendo maiores lucros às empre-

sas estrangeiras –, embora sempre propagandeados como

empreendimentos de promoção do desenvolvimento nacio-

nal e regional, através de seus hipotéticos benefícios sociais e

econômicos.

O primeiro empreendimento vultoso a se implantar em

Imperatriz, com financiamento oficial, foi de exploração das

reservas florestais do município, através da Companhia Indus-

trial de Desenvolvimento da Amazônia (Cida), surgida como

projeto financiado pelo Banco da Amazônia S. A. (Basa), be-

neficiando-se dos incentivos fiscais oferecidos pela Superin-

tendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em

1967. Oficialmente, atuaria na exploração, beneficiamento e

exportação de madeira e instalação de uma fazenda de cria-

ção de gado no município de Imperatriz.

Instalou sua sede em plena floresta, para onde construiu,
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com recursos próprios, uma estrada de 70 quilômetros ligan-
do-a à Rodovia Belém-Brasília. Esse lugar passou a ser conhe-
cido como “Acampamento da Cida”, e dele surgiu a cidade de
Cidelândia – daí a origem do nome desse município. Para lá
levou máquinas de grande porte para a extração e beneficia-
mento de madeiras. Funcionou, na verdade, como uma serra-
ria, a primeira de grande porte instalada em Imperatriz. O
empreendimento pecuário, para o que recebeu recursos, se-
quer foi iniciado. Depois de extrair as madeiras mais nobres,
numa área de mais de 50 mil hectares, até as proximidades da
confluência com o Araguaia, encerrou suas atividades.

A Cida ocupou essa imensa área de forma fraudulenta,
através de documentação forjada, com escritura lavrada no
Cartório do 5o Ofício de Goiânia, que cita “10.000 alqueires
de cultura”, “na fazenda Frades”, embora a empresa propalas-
se em jornais de São Paulo que possuía 50.000 hectares na
região e um território maior ainda como “área de influência”,
englobando terras do Maranhão, Pará e Goiás, como detectou
a geógrafa Regina Sader, da USP:

Com fome de terras, não bastando os 50 mil ha que dizia
possuir, a CIDA avançou para as terras dos posseiros situ-
ados à leste do rio Frades. O mecanismo encontrado foi
simples [...]: fez correr a notícia de que os [índios] Gavi-
ões iriam atacar os povoados, e “aquele que não teve cora-
gem, correu. E perdeu as posses”. Além disso, proclaman-
do [...] que estendia “sua área de influência por mais de
300 mil ha, englobando terras do Pará, Maranhão e Goi-
ás”, não só ocupava a terra dos índios como a área de cir-
culação dos mesmos. Às poucas vozes de Imperatriz – na
década de 1960 ainda uma pequena cidadezinha – que se
levantaram contra a instalação na área indígena, foi res-
pondido que dariam emprego aos índios. [...]
Da firma só existem hoje em Imperatriz, as máquinas que
foram deixadas para trás, as histórias de expulsão de pos-
seiros e índios, e os cocais de babaçu de que ocuparam a
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“planície limpa surgida da mata virgem”, por obra da ma-
quinária de terraplanagem e moto-serras trazidas pelos
responsáveis. (SADER, 1986, p. 61-62)

O projeto da Cida, implantado com recursos de institui-
ções públicas, foi pioneiro na exploração dos recursos vege-
tais de Imperatriz em grande escala, extraindo e exportando
as mais valorosas riquezas florestais, como o mogno, o cedro,
a maçaranduba e outras madeiras muito cobiçadas, nada dei-
xando de recursos financeiros nem de desenvolvimento ao
município ou à região.

A atuação da Cida foi responsável pelo fim da presença
dos índios gaviões no território de Imperatriz, aldeados por
frei Manoel Procópio no lugar do povoado Frades, às margens
do rio Tocantins, na metade do século XIX – mesmo território
em que foi instalado o acampamento da empresa. Sua investi-
da estimulou a implantação de diversos empreendimentos
pecuários, vários deles pela força da grilagem. Há muitos rela-
tos de assassinatos de índios nas matas de Frades, tanto por
posseiros que chegaram à região a partir da década de 50,
quanto por agropecuaristas que ali se estabeleceram posteri-
ormente.

Diante do que viria em seguida, porém, a Cida é um em-
preendimento de reduzido porte. Descobertas as jazidas mi-
nerais da serra de Carajás, ainda nos anos 60, o governo dita-
torial brasileiro concebeu o Programa Grande Carajás, conjunto
de megaempreendimentos mínero-metalúrgicos, agroflores-
tais e de infra-estrutura destinado a explorar e exportar as ri-
quezas naturais da Amazônia Oriental, contando sobretudo
com as potencialidades existentes no sul do Pará, oeste e lito-
ral maranhenses.

Estudos geográficos e geológicos antecedentes apresen-
tavam a Amazônia Oriental como uma das regiões mais ricas
do país em recursos florestais, hídricos e minerais, adequada
à instalação de projetos madeireiros, agropecuários, siderúr-

GRANDES EMPREENDIMENTOS
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gicos e energéticos de grande porte, conforme se apresenta-
vam as necessidades do mercado e do capital internacionais.
Território de ocupação recente, de pouca densidade popula-
cional e com estrutura fundiária turbada, a região se mostrava
convidativa à intervenção estatal, tanto no processo produti-
vo quanto na destinação da propriedade rural e exploração
da terra.

O Projeto Grande Carajás

A partir do conhecimento das potencialidades das reser-
vas minerais de Carajás – até o final dos anos 70 “uma provín-
cia mineral ainda não totalmente conhecida, mas cujas reser-
vas já medidas [...] indicam tratar-se de ocorrência mineral
praticamente sem paralelo no restante do globo” (IBASE, 1983,
p. 48) –, o governo brasileiro gestou o Programa Grande Cara-
jás (PGC), idealizado como empreendimento capaz de saldar a
dívida externa do país e colocá-lo economicamente no patamar
dos países do “primeiro mundo”, desde que construída a infra-
estrutura necessária à extração e transporte dessa riqueza.

Sobre esse plano, diz o geógrafo Orlando Valverde que os
burocratas do governo, mesmo sem conhecimento suficiente
da região de Carajás,

[...] declaravam com exagerado otimismo que, investindo
62 bilhões de dólares em dez anos, o Brasil passaria a ex-
portar minerais brutos ou semi-acabados do distrito meta-
lífero de Carajás, de modo a poder pagar o total de sua
dívida externa, antes da virada deste século. (VALVERDE,
1989, p. 22)

A execução da infra-estrutura para a extração e transporte
do minério de Carajás, que compreendia a construção da Hi-
drelétrica de Tucuruí, da Estrada de Ferro Carajás e do Porto
da Madeira, foi assumida pelo Governo Federal e suas obras
iniciadas em 1978 com a denominação de Projeto Ferro-Cara-
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jás, imenso “corredor de exportação” para exploração das ri-
quezas naturais da Amazônia Oriental, “maior província mine-
ral do mundo”. Em 1980, através do Decreto-Lei no 1.813, de
24 de novembro, foi instituído um regime especial de incenti-
vos aos empreendimentos instalados na área de influência do
PGC, compreendendo parte dos estados de Goiás (na área do
hoje Estado do Tocantins), Maranhão e Pará. Nessa mesma
data, o Governo constitui um Conselho Interministerial, com-
posto de oito ministros, com amplos poderes para acompa-
nhar e gerir a implantação do Projeto. “A partir daí, todos os
programas especiais irão se sujeitar direta ou indiretamente
ao ‘corredor de exportação’ da Amazônia Oriental” (KOWA-
RICK, 1995, p. 65).

O Maranhão foi diretamente impactado, inicialmente pela
construção da Ferrovia de Carajás, projetada para o escoamen-
to do minério de ferro desde a mina até o litoral maranhense,
no Porto da Madeira, em São Luís, ampliado e modernizado
para permitir o atracamento de navios de carga de grande ca-
lado. O território de Imperatriz seria atravessado por essa es-
trada de ferro e o distrito de Açailândia, ponto estratégico da
ferrovia, foi emancipado logo a seguir, em 1981.

No sul do Pará, ainda em 1978, foi iniciada a construção
da Hidrelétrica de Tucuruí, quarta maior do mundo em capa-
cidade instalada, próximo à serra de Carajás, “para atender
aos grandes projetos metalúrgicos, notadamente os comple-
xos para a produção de alumínio e alumina, do sistema Al-
brás-Alunorte, no Pará, e, no Maranhão, através da Alcoa” (KO-
WARICK, 1995, p. 54), que receberam energia a preços
subsidiados e ganharam completa isenção de impostos por
10 anos.

O custeio de toda essa infra-estrutura e seus eventuais ris-
cos foram bancados pelo governo brasileiro através da Com-
panhia Vale do Rio Doce (CVRD), embora seus maiores bene-
ficiários fossem empresas de capital internacional, a quem se
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destinavam a matéria-prima, entre elas as de produção de alu-
mina e alumínio – a Albrás/Alunorte, em Barcarena, no Pará, e
a Alcoa/Alumar, em São Luís, capital do Maranhão, recebendo
energia a preços mais baixos que o custo de sua geração, como
mostra Kovarick (1995, p. 111).

O custo previsto inicialmente para a construção de Tucu-
ruí era de US$ 1,2 bilhão, em 1983 já era estimado em US$
4,6 bilhões, o que levaria o custo do kW instalado a US$
1,15 com a inclusão do serviço da dívida contraída. Em
1985, o preço de custo (incluindo o custo financeiro) da
energia elétrica de Tucuruí era de US$ 0,035 por kW. Só o
consumo de energia das usinas de alumínio de Barcarena
e São Luís consomem mais de 50% da energia gerada. Mas
a energia de Tucuruí é vendida a US$ 0,01645 (1985), ou
seja, menos da metade da energia de Tucuruí e somente
65% do valor de preço médio da energia no Brasil, que em
1985 era de US$ 0,025 kW.

Apesar de nesse alto investimento de 10 bilhões de dóla-
res estar prevista a implantação do sistema hidroviário do Ara-
guaia-Tocantins, e mesmo tendo sido feitas as escavações para
abrigar as eclusas, que custariam cerca de 400 milhões de dóla-
res, depois de atendido o fornecimento de energia às indústri-
as de alumínio, o projeto dessa hidrovia, que traria maiores
benefícios à produção e ao desenvolvimento regional que a fer-
rovia, foi quase completamente esquecido, ficando a navega-
ção dos rios Araguaia e Tocantins limitada a pequenos trechos,
principalmente entre Imperatriz e Marabá. (VALVERDE, 1989).

Logo o governo federal constituiu o Grupo Executivo de
Terras do Araguaia-Tocantins (Getat), órgão subordinado ao
Serviço Nacional de Informação (SNI), que, com força polici-
al, passou a gerenciar as questões fundiárias do norte de Goi-
ás, oeste do Maranhão e leste do Pará – o território do PGC –
, revendo as posses e titularidade das terras dessa vasta área,
para fins de desapropriação e redistribuição.
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O GETAT favoreceu a formação de latifúndios e procurou
acomodar os conflitos, formando minifúndios (em geral,
em áreas de difícil acesso e de grandes dificuldades para
os posseiros). [...]
É bastante sintomático que justamente a área dos grilos
do Maranhão (3,5 milhões de hectares) e a área dos grilos
em Goiás e no Pará tenham se tornado áreas de “seguran-
ça nacional”, onde o GETAT praticou criminosamente as
“composições”, ou seja, o próprio Procurador da Repúbli-
ca tornou-se o advogado dos grandes grileiros na regulari-
zação de suas terras. (KOVARICK, 1995, p.62)

Diversos outros projetos foram concebidos como agrega-
dos ao PGC, aproveitando as potencialidades ambientais e a
logística que se instalavam, surgindo daí os pólos guseiro,
madeireiro, agropecuário e florestal (monocultura do euca-
lipto).

Dentre as obras e projetos de infra-estrutura do PGC, sob
controle do Governo Federal, foi prevista a instalação de dis-
tritos industriais em Marabá, Paraopebas, Carajás, Tucuruí e
Barcarena, no Pará; Araguaína, no Goiás (depois Tocantins);
Açailândia, Imperatriz e São Luís. No município de Impera-
triz, estava prevista a instalação de empresas de metalurgia,
produção agropecuária e madeireira. Em São Luís, a instala-
ção da Alcoa, indústria de alumínio, a reforma do Porto de
Itaqui e a construção do Porto da Madeira, para o escoamento
da produção do “corredor”. (COTA, 1984)

Em 1989, o Plano Diretor da Estrada de Ferro Carajás es-
tabeleceu oito pólos siderúrgicos ao longo da ferrovia: Parao-
pebas, Marabá, Imperatriz, Açailândia, Buriticupu, Santa Inês,
Rosário e São Luís, prevendo, ainda, o incentivo a projetos
agrícolas de exportação, como a soja, e monoculturas flores-
tais, como a de eucalipto.

Marcos Kovarick (1995, p. 110) ressalta criticamente a ló-
gica desse megaempreendimento, resumindo que “a nação
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brasileira assegura a infra-estrutura e ‘eles’ têm assegurada a
‘viabilidade econômica”.

A infra-estrutura inicial construída – mina, hidrelétrica,
ferrovia e porto – deu lastro à implantação dos demais proje-
tos do PGC. As indústrias de alumínio em Barcarena e São
Luís; as siderúrgicas de ferro-gusa no Pará e Maranhão; o pólo
sojicultor da região de Balsas; as florestas de eucalipto da Cel-
mar, sob controle da própria CVRD; dentre outros de menor
expressão.

O Conselho Deliberativo do PGC aprovou 22 projetos em
diferentes atividades entre os anos 1984 até 1988. Além
dos 22, mais 08 projetos estavam em avaliação. No pacote,
a maioria aprovada era para a produção de ferro-gusa e
ferro-liga, nos Estados do Pará e Maranhão, ao longo da
ferrovia.
Até 1988 quatro siderúrgicas foram implantadas. Duas em
Açailândia (MA), Viena Siderúrgica e Cia. Vale do Pindaré;
e duas em Marabá (PA), COSIPAR - Companhia Siderúrgica
do Pará e SIMARA - Siderúrgica Marabá. Atualmente são
14, sendo 08 no Pará e 06 no Maranhão. Todas produzin-
do ferro-gusa. (CRUZ NETO, 2007, n. p.)

A partir do PGC, todos os investimentos de porte na re-
gião foram subordinados à lógica do PGC, principalmente os
dos agentes financeiros responsáveis pelo desenvolvimento
regional, como a Sudam, a Sudene e os bancos oficiais. As
atividades econômicas preferenciais para investimento e finan-
ciamento passaram a ganhar maior prioridade quanto mais se
enquadrassem na “vocação regional”, preestabelecida a partir
da necessidade da matéria-prima necessária aos grandes em-
preendimentos instalados ou em implantação.

Os grandes empreendimentos do PGC têm sofrido, desde
sua concepção, críticas dos mais diversos matizes que contes-
tam tanto as análises e informes oficiais relativos à sua com-
pensação econômica para o país quanto os impactos ambien-
tais que provocam.
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Se, por um lado, os projetos do PGC ajudaram a aumen-
tar o Produto Interno Bruto (PIB) regional e nacional, têm,
por outro, indiscutivelmente, provocado imensa degradação
ambiental, favelização e empobrecimento no corredor do fer-
ro, ao longo dos trilhos da ferrovia, quando as promessas eram
de emprego e desenvolvimento. Coincidentemente, no perío-
do posterior à implantação do PGC, o Maranhão transformou-
se num dos estados com os piores índices sociais do país, ele-
vado nível de desemprego e exportador de mão-de-obra
desqualificada e barata para as demais regiões brasileiras, con-
trariando toda a propaganda desenvolvimentista do empresa-
riado e dos governos, estranhamente sempre submissos a essa
engrenagem que lesa o Estado e o povo.

Os sucessivos governos maranhenses, por exemplo, sem
se preocuparem em elaborar qualquer programa de desen-
volvimento regional, têm feito nada mais que abraçar os pro-
jetos privados como seus – prioritariamente os de capital es-
trangeiro ligados ao PGC –, como se esses empreendimentos
significassem a redenção do desenvolvimento estadual, dis-
pondo-se até a modificar a legislação ambiental e entregar o
que ainda resta de riquezas naturais, além de isentá-los dos
impostos devidos, reproduzindo a mesma lógica que deu ori-
gem ao PGC, que até o momento não promoveu verdadeiro
desenvolvimento na região.

Os números do Índice de Desenvolvimento Humano Mu-
nicipal (IDH-M) dos municípios maranhenses situados ao lon-
go da Ferrovia de Carajás, onde estão instalados empreendi-
mentos do PGC, bem demonstram a disparidade entre o
crescimento do PIB do Maranhão e a pobreza e qualidade de
vida da população, deixando patente a inexistência do desen-
volvimento propalado e evidenciando o aumento da concen-
tração financeira nas mãos das empresas instaladas, à custa da
riqueza natural, que é patrimônio popular.

GRANDES EMPREENDIMENTOS



188 ADALBERTO FRANKLIN • APONTAMENTOS E FONTES PARA A HISTÓRIA ECONÔMICA DE IMPERATRIZ

Verificando-se o IDH-M dos municípios maranhenses da
Pré-Amazônia, constata-se claramente essa contradição. Açai-
lândia, apesar de possuir o terceiro maior PIB do Estado, é
apenas a 9a colocada em IDH-M. São Pedro da Água Branca, a
94a; Vila Nova dos Martírios, a 76a; Cidelândia, a 55a; Bom Je-
sus das Selvas, a 104a; e Buriticupu, a 74a. Todos estes, municí-
pios atravessados pela Ferrovia de Carajás e fortemente im-
pactados pela devastação de suas florestas para o fornecimento
de carvão às usinas siderúrgicas e, também, pela monocultura
do eucalipto.

A Ferrovia Norte-Sul

Concretizando a secular aspiração de interligar o Planalto
Central à Amazônia por via férrea, como tentara o plano de
Paulo de Frontin com a Pirapora-Belém, ou como, bem antes,
buscara Couto de Magalhães, por via fluvial, a Ferrovia Norte-
Sul foi idealizada como reprise da iniciativa de Juscelino Ku-
bistschek, ao construir a Rodovia Belém-Brasília, obedecendo
inclusive ao mesmo trajeto, embora sob o ideário do Progra-
ma Grande Carajás.

O projeto inicial da ferrovia tinha traçado de 1.550 qui-
lômetros de extensão, desde Anápolis (GO) a Açailândia (MA),
onde se interligaria à Ferrovia Carajás, possibilitando o acesso
ao Porto de Itaqui, em São Luís. Coincidentemente, o mesmo
trajeto defendido pelo senador maranhense Benedito Leite,
no início do século XX, para promover a integração do Planal-
to Central e dos sertões maranhenses ao restante do país, ter-
minando no mesmo porto.

Seus objetivos básicos eram dar suporte à instalação de
projetos agrícolas exportadores na região Centro-Oeste e in-
terligar o sistema ferroviário do Sul/Sudeste ao de Carajás,
estando previstas também futuras construções de ramais para
os pólos sojicultores do sul do Maranhão e do Piauí.
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A construção da Norte-Sul foi iniciada em 1988, quando
era Presidente da República o maranhense José Sarney, ante-
cedida de intensas denúncias de fraude na licitação da obra
pela grande imprensa nacional. A responsabilidade de sua
execução e operação foi confiada à Valec - Engenharia, Cons-
truções e Ferrovias S. A., empresa pública subordinada ao Mi-
nistério dos Transportes.

O trecho maranhense, entre Açailândia e Estreito, com 215
quilômetros, está em operação comercial desde 1996. No Es-
tado do Tocantins, está pronto outro trecho, de 205 quilôme-
tros, entre Aguiarnópolis e Araguaína, inaugurado em 2007.
Segundo a Valec,

O volume de carga transportado pelos trilhos da Fer-
rovia Norte-Sul tem alcançado, anualmente, um au-
mento expressivo, atingindo o patamar de 4,9 milhões
de toneladas desde o início da operação comercial.
O escoamento da produção pela ferrovia representa
para o produtor local uma redução no custo do frete
calculada em torno de 30% em relação ao praticado
pelo modal rodoviário. (BRASIL, 2008, n.p.)

Através da Lei no 11.297, de 9 de maio de 2006, o presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou o traçado da Ferrovia
Norte–Sul, incorporando o trecho Açailândia–Belém. Com isso,
quando totalmente concluída, a ferrovia terá 1.980 quilôme-
tros de extensão. Em dezembro de 2007, a Vale, nova denomi-
nação da Companhia Vale do Rio Doce, venceu a licitação para
explorar por trinta anos a Ferrovia Norte-Sul, no trecho de
720 quilômetros entre Palmas (TO) e Açailândia, por 1,478
bilhão de reais.

Cortando diversos municípios da região tocantina mara-
nhense, a Ferrovia Norte-Sul pouco tem contribuído para o
desenvolvimento econômico ou social desses municípios, de-
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dicando-se exclusivamente ao transporte de grandes volumes.
Não existe qualquer programa de atendimento ao transporte
dos pequenos ou médios produtores ou comerciantes da re-
gião. Nem mesmo o transporte de passageiros, único benefí-
cio direto da ferrovia à população, inaugurado em 3 de agosto
de 1993, entre Imperatriz e Açailândia, foi mantido.

De acordo com a Valec (2007, n. p.), o volume transporta-
do pela Ferrovia Norte-Sul no trecho Estreito–Açailândia, em
2006, foi de cerca de 1,6 milhão de toneladas. Do total dessas
cargas, aproximadamente 95% foram apenas de grãos de soja.
Segundo as projeções da Valec, até 2010, o trecho Anápolis–
Açailândia, se concluído, deverá transportar 9,3 milhões de
toneladas de cargas, sendo 6,6 milhões de toneladas de farelo
e grãos e 2,7 milhões de toneladas de outras cargas.

O Projeto Celmar

O último dos grandes projetos do PGC instalados na re-
gião, atingindo diretamente o município de Imperatriz, foi o
denominado Projeto Celmar, empreendimento apresentado
como de florestamento de eucalipto para produção de pasta
de celulose. Essa empresa, sob a denominação de Celmar S.
A. - Indústria de Celulose e Papel, foi constituída em Impera-
triz, em 1992, por sociedade do grupo Risipar, da Companhia
Vale do Rio Doce e da japonesa Nisso Iwai Corporation, que
detinham, respectivamente, 55%, 30% e 15% do capital regis-
trado. A Ripasa, criada especialmente para esse empreendi-
mento, era uma associação de dois grandes grupos industriais
paulistas do ramo papeleiro: Papel Simão e Ripasa, esta últi-
ma posteriormente comprada e transformada na Votorantim
Celulose e Papel, do empresário Antônio Ermírio de Moraes.
A Nisso Iwai, considerada “uma das maiores e mais tradicio-
nais companhias do mundo”, representava os interesses da
Companhia Vale do Rio Doce no Japão. Posteriormente, a CVRD
tornou-se sócia majoritária do projeto (SOUZA, 1995)
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A CELMAR, portanto, apresenta-se como a primeira fábri-
ca de celulose do Programa Pólos Florestais na Amazônia
Brasileira, adotado pelo governo Fernando Collor de Me-
llo meses antes da conferência da ONU, mas elaborado
basicamente pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
para ser implantado na área de influência da Estrada de
Ferro Carajás. “A área foi definida por um polígono cujo
perímetro tem seus pontos distantes 150km do eixo da
ferrovia, onde coincide com a faixa costeira do Maranhão,
perfazendo uma área total de cerca de 25 milhões de hec-
tares da Amazônia Oriental” (Revista Minérios; 1992:59)
O programa aponta para 94 municípios situados em áreas
dos três Estados: Maranhão, Tocantins e Pará. (SOUZA,
1995, p. 141)

Utilizando o discurso da promoção do “desenvolvimento
sustentável” e de empresa “amiga da natureza”, a Celmar pro-
curou desvencilhar-se da depreciação costumeira que recebem
nos meios científicos e ambientais os projetos de monoculti-
vo do eucalipto e assim conseguir captar com mais facilidade
investimentos estrangeiros. Essa estratégia, entretanto, não
surtiu os resultados esperados, obrigando os acionistas a uti-
lizarem recursos próprios e a reformularem as dimensões do
empreendimento.

O Projeto Celmar previa investimento de mais de um bi-
lhão de dólares, a ser realizado entre 1992 e 1999, em flores-
tação de eucalipto, implantação de uma indústria de pasta de
celulose e infra-estrutura, gerando um total de 7.500 empre-
gos em todas as fases, incluindo os terceirizados.

Para a execução do seu empreendimento, a Celmar pas-
sou a comprar áreas dos mais diversos tamanhos, desde pe-
quenas propriedades de lavradores a grandes fazendas da re-
gião, para o que contratou intermediários que utilizavam as
mais variadas formas de pressão para conseguirem as aquisi-
ções necessárias à formação de grandes áreas contíguas.

GRANDES EMPREENDIMENTOS
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Essa política foi responsável pelo despovoamento de di-
versos povoados, principalmente nos municípios de Impera-
triz, Cidelândia, Vila Nova dos Martírios, São Pedro da Água
Branca, Senador La Rocque e João Lisboa. A partir daí, propa-
gou-se a plantação de árvores de eucalipto em toda a região,
avançando posteriormente para além da região do Tocantins
maranhense.

No processo de legalização do empreendimento, que in-
clui as audiências públicas e apresentação dos relatórios de
impacto ambiental e licenças nos órgãos governamentais, fo-
ram constatadas diversas divergências entre o projeto apre-
sentado e as ações preliminares da empresa, sobretudo quan-
to à dimensão e localidades plantadas de eucalipto. Sobre isso,
ressalta o jornalista e pesquisador Moisés Matias de Souza,
professor da Universidade Federal do Maranhão, que

O início do plantio foi saudado com uma festa que contou
com a presença de diversas autoridades, dos principais aci-
onistas e da imprensa local. Ocorre que a plantação não
estava regularizada, conforme verificou-se no Seminário
realizado em agosto de 1993, em Açailândia, quando um
diretor da Secretaria de Meio Ambiente exigiu publicamente
a licença de instalação da área. (SOUZA, 1995, p. 148)

Representantes e técnicos de órgãos governamentais como
a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Ibama e prefeituras
da região, porém, passaram a atuar como defensores e advo-
gados do Projeto Celmar, levantando suspeitas de cooptação.
Reduzidíssimas foram as vozes questionadoras, destacando-
se o ambientalista José Geraldo da Costa (UFMA) e o vereador
e sindicalista Valdinar Barros, que, no entanto, não encontra-
ram ressonância. Líderes de diversas entidades de classe, prin-
cipalmente do meio empresarial, seguidos pelos meios de
comunicação, reproduziam os argumentos da empresa.
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Alegaram a implantação do reflorestamento, da fábrica de
celulose, com a respectiva geração de empregos; a dinami-
zação da economia regional e o impulsionamento do de-
senvolvimento, do progresso. Eram esses os argumentos
que compunham a textura básica dessa primeira posição.
(SOUZA, 1995, p. 155)

Em todo o processo de licenciamento ambiental de suas
atividades, a Celmar, estranhamente, jamais apresentou seu
projeto de instalação da indústria de celulose, levantando sus-
peitas quanto à real finalidade de suas plantações de eucalip-
to, que se espalharam por dezenas de municípios maranhen-
ses. Essa suspeita confirmou-se depois, quando, em 2001, o
Conselho de Administração da CVRD “autorizou o início do
processo de desinvestimento e alienação de suas participa-
ções acionárias no setor de papel e celulose”, no que se in-
cluía a Celmar (CVRD, 2001). Essa decisão sinalizava novo
destino às florestas de eucalipto plantadas na região.

Uma matéria dos jornalistas Cesar Bianconi e Denise Lima,
publicada em 24 de abril de 2003 a partir de informações da
Reuters Investor, não deixava dúvidas de que o eucalipto da
Celmar estava destinado a se transformar em carvão vegetal
para abastecimento dos altos-fornos das usinas siderúrgicas:

A Companhia Vale do Rio Doce formou uma joint-venture
com a Nucor, maior produtora norte-americana de aço. As
duas empresas vão construir e operar juntas uma planta
de ferro gusa no Norte do Brasil, matéria-prima utilizada
para produção de aço. O investimento total será de 80
milhões de dólares, sendo que a Nucor fará aporte de 10
milhões de dólares, enquanto a Vale vai capitalizar as ter-
ras e os ativos florestais de sua subsidiária integral Celmar.
A Vale ficará com 78 por cento das ações da nova empresa
e a Nucor com 22 por cento.
O projeto Celmar previa originalmente a plantação de euca-
lipto para produzir celulose no Maranhão, mas um memo-
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rando de cooperação assinado há um ano entre Vale e
Nucor modificou os planos para a unidade. As reservas da
Celmar serão usadas para plantar árvores destinadas à pro-
dução de carvão, fonte de energia para os fornos de side-
rurgia.
O fornecimento de minério de ferro virá da mina da Vale
em Carajás, no Pará, que disputa com o Maranhão a condi-
ção de sede da nova empresa.
‘A planta irá utilizar dois mini alto-fornos convencionais
para produzir cerca de 380 mil toneladas métricas de fer-
ro gusa por ano na sua fase inicial, usando o minério de
ferro produzido pela Vale na província mineral de Cara-
jás‘, informou a empresa brasileira. A preços atuais, as ex-
portações do projeto somariam 57 milhões de dólares.
A siderúrgica norte-americana, que anunciou nesta quinta
lucro líquido de 17,8 milhões de dólares no primeiro tri-
mestre sobre vendas de 1,48 bilhão de dólares, irá com-
prar toda a produção da nova unidade operada com a Vale.
(BIANCONI; LUNA, 2003, n. p.)

Levantamento feito pelo Ibama indica que, para se produ-
zir o carvão necessário ao funcionamento das siderúrgicas ins-
taladas no Maranhão e Pará, seriam necessários 550 mil hecta-
res de floresta. Somente em 2005, o consumo teria sido em
torno de três milhões de toneladas. Esse mesmo órgão de fis-
calização constatou que o pólo guseiro do Maranhão possui
apenas 9,18% de plantio para o suprimento do carvão vegetal
que utiliza e que cerca de 50% do total de carvão que conso-
me não tem origem comprovada. Como maiores impactos,
esse setor estaria acarretando “carreamento de partículas sóli-
das e escoamento de águas servidas para os corpos hídricos”,
“assoreamento e aumento da carga de sedimentos dos rios, a
exemplo de Açailândia e Pequiá”, “desmatamento de APPs,
reserva legal e incentivo ao desmatamento e produção de car-
vão em assentamentos da reforma agrária” e “trabalho análo-
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go a escravo, acidentes e uso de menores em carvoarias”. (IBA-
MA, 2006, p. 17)

A produção de carvão vegetal na quantidade despendida
pelas siderúrgicas do PGC somente é possível se houver deso-
bediência às leis ambientais, pois não existem nem plantio
nem licenças de operação para tanto, o que tem provocado
constantes intervenções do Ministério Público e diligências do
Ibama nos últimos anos, principalmente a partir de 2005.

Em 2005, o IBAMA realizou inspeção nas siderúrgicas do
Pará e Maranhão. As informações prestadas pelos repre-
sentantes das siderúrgicas foram cheias de contradições,
principalmente quando se trata de números.
Uma delas é quando trata de resíduos de serrarias, cita o
relatório: “No ano de 2004 seriam então necessários
22.171.947,80 metros cúbicos de toras para produzir o
carvão de resíduos informado para aquele ano. Segundo
dados do IBGE a produção nacional de toras para serrari-
as girou no mesmo ano em torno de 26 milhões, sendo
que o Estado do Pará, o maior produtor de toras, teria
contribuído com cerca de 11 milhões”.
As siderúrgicas foram multadas em R$ 550 milhões, que
poderia chegar a até R$ 770 milhões, se fosse aplicado o
que rege o Código Florestal e a Lei de Crime Ambiental.
Hoje, só no Distrito Industrial de Marabá estão em funcio-
namento oito siderúrgicas, perfazendo um total de 17 alto
fornos, para uma produção de quase três milhões de tone-
ladas de ferro-gusa. (CRUZ NETO, 2007, n. p.)

O sistema produtivo de carvão vegetal na Amazônia Ori-
ental, para o suprimento das siderúrgicas do PGC, tem gerado
uma situação de contínua devastação do que ainda resta de
matas pré-amazônicas naturais, que avança sem medidas pelo
cerrado, engolindo até as árvores de pequeno porte; vem ain-
da comprometendo os recursos hídricos e contribuindo com
a desestruturação da agricultura familiar. E tem favorecido a
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existência de trabalho análogo à escravidão nas atividades de
produção terceirizada de carvão, situação denunciada por or-
ganizações de direitos humanos nacionais e internacionais e
flagrada constantemente pela fiscalização do Ministério do
Trabalho. De acordo com a agência de notícias “Repórter Bra-
sil”, até o final de 2007 os produtores de carvão representa-
vam 12% dos empregadores incluídos na “lista suja” do traba-
lho escravo.

Empreendimento responsável pelo maior impacto ambi-
ental negativo nas terras da Pré-Amazônia maranhense, a Cel-
mar não cumpriu qualquer meta socioeconômica a que se
propôs nas audiências públicas nem nos projetos apresenta-
dos. Esse empreendimento foi, na verdade, uma fraude à eco-
nomia regional e à boa-fé da população, que se imaginava di-
ante de uma sólida alternativa de geração de empregos e
desenvolvimento sustentável – anseios que se transformaram,
literalmente, em cinzas.

GRANDES EMPREENDIMENTOS



197

13

Economia dos serviços

Na condição de uma das principais cidades médias do Nor-

deste brasileiro, detentora de uma das maiores taxas de

densidade populacional e integrada aos grandes centros cul-

turais e econômicos do país, Imperatriz consome em serviços

o que é típico a qualquer cidade de seu porte, com o diferen-

cial de ter seu mercado alargado a mais de 80 municípios da

região, onde reside uma população superior a 1,6 milhão de

habitantes.

Ao mesmo tempo provinciana e cosmopolita, seja pela

origem e cultura da maioria de sua população e dos habitan-

tes do seu entorno – principais demandadores de seu comér-

cio e serviços –, ou pelo oferecimento de produtos e serviços

sofisticados, próprios das grandes metrópoles, Imperatriz exer-

ce de fato o papel de capital regional, ou, como dizem os geó-

grafos, de “cidade regional”. Essa condição a impulsiona a ter,

na prestação de serviços técnicos e especializados, seu princi-

pal produto de mercado, o que é próprio às cidades hegemô-

nicas no conjunto da divisão do trabalho ou da reprodução

social; atividades e serviços que geralmente não são possíveis

manter ou dispor nas cidades de pequeno porte, as “cidades

locais”. (SANTOS, 2004)

Ressalte-se a atual dinâmica das médias e grandes cida-

des, onde há muito o chamado setor terciário é o principal,

deixando os setores primário e secundário – hoje menos ren-

táveis e mais impactantes – às cidades periféricas e áreas ru-

rais. Os setores do conhecimento, da tecnologia, do assesso-

ramento, da intermediação e do gerenciamento são os ramos

de atividade que, não por acaso, mais proliferam e caracteri-

zam as atividades econômicas das metrópoles.
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As características da denominada “era do conhecimento”,
quando se potencializa a importância da tecnologia da infor-
mação e da comunicação, sugerem que “o peso relativo dos
insumos materiais que outrora constituíam o fator principal
de produção” está sendo reduzido, enquanto se eleva “o con-
teúdo de conhecimento de todos os processos produtivos”,
como afirma Ladislau Dowbor (2008, p. 48) em Democracia

Econômica: um passeio pelas teorias, sua mais recente obra.

As novas relações econômicas, que envolvem a totalidade dos
atores sociais, e outros desafios de não menos importância
que se apresentam nos diversos campos da ciência e das rela-
ções humanas, globais ou locais, são desafios emergentes que
carecem de uma intelligentsia capaz de discutir e encontrar
alternativas e caminhos que levem a um verdadeiro desenvol-
vimento social e econômico da comunidade. É na formação
de uma intelligentsia local que deve residir, prioritariamente,
os esforços e investimentos para a consolidação ou perma-
nência de uma pretendida hegemonia de uma metrópole ou
cidade média, como Imperatriz, sobre sua área de influência.

Daí a importância da organização e fortalecimento do se-
tor de serviços ou terciário, sobretudo do conhecimento, seja
das categorias dos profissionais liberais – advogados, enge-
nheiros, arquitetos, agrônomos, contadores, agentes imobili-
ários, representantes comerciais, comunicadores, tecnólogos
etc. –, dos desenvolvedores de tecnologias e cientistas das mais
diversas áreas ou de empresas de serviços especializados.

Exercendo o papel de centro catalisador da economia re-
gional, deve ser esse, inevitavelmente, o caminho a ser trilha-
do por Imperatriz em busca de um desenvolvimento sustenta-
do e contínuo, o que já é indicado pelo crescimento dessas
atividades nas duas últimas décadas. Relegar essa necessidade
seria anular as possibilidades de desenvolvimento e retroce-
der à condição de mero entreposto comercial e consumidor
de serviços e produtos elaborados em outros centros.
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Essa revolução da estrutura econômica tem sido motivo
de debates e estudos em todo o mundo. Nos países desenvol-
vidos e nas metrópoles, os resultados financeiros dos serviços
intangíveis superam com larga distância os setores da indús-
tria e da agricultura, antes tradicionais motores da economia
mundial.  Em O que acontece com o trabalho?, Dowbor (2006,
p. 15) assegura que “essa revolução atual não é mais de infra-
estrutura, como a ferrovia ou o telégrafo, ou de máquinas,
[...] mas de sistemas de organização do conhecimento”. “É a
própria máquina de inventar e renovar tecnologias que está
sendo revolucionada”.

Assumindo o aspecto das metrópoles, na condição de ci-
dade regional, a partir da última década do século XX, o setor

ECONOMIA DOS SERVIÇOS
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terciário consolidou-se como o mais importante da economia
imperatrizense, respondendo, a partir de 2002, por quase três
quartos (74,25%) do PIB municipal. O comércio sobressaiu
como a atividade mais dinâmica, representando 3,96% de toda
a movimentação comercial do Estado e empregando, de acor-
do com o Censo do IBGE de 2000, 27% de todo o pessoal
economicamente ativo no município.

Apesar de contribuir com apenas 12,68% do PIB do muni-
cípio, o setor industrial imperatrizense é, no entanto, o mais
significativo do interior do Estado, com índice de produção
superado apenas pelo da Capital. A indústria de transforma-
ção, em 2000, ocupava 11,5% da mão-de-obra local emprega-
da. Por sua vez, o setor primário, em suas diversas atividades –
agricultura, pecuária, extração vegetal, silvicultura, pesca e
outras –, produziu menos de 1% do PIB municipal, em 2002.

Com 95% de sua população na área urbana, e uma eleva-
da densidade populacional – acima de 160 habitantes por
quilômetro quadrado –, a necessidade de serviços técnicos e
especializados, próprios da vida citadina, impulsionaram o
estabelecimento de empresas e profissionais dos mais diver-
sos ramos do chamado setor terciário.

A característica específica da composição populacional da
cidade, em que a maioria dos imigrados possuía baixa escola-
ridade e baixa qualificação profissional, criou, num primeiro
momento, escassez de profissionais em diversas áreas. Em se-
tores essenciais como a saúde e a educação, por exemplo, havia
escassez e insuficiente mão-de-obra até meados da década de
90. A área jurídica era outra que vivia a mesma situação, com
reduzido número de operadores do Direito para a alta de-
manda do Fórum local, que atendia a uma vasta região. As
demais profissões ditas liberais também careciam de maior
número de especialistas, geralmente menor que a demanda
local.
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Serviços educacionais

A demanda e o dinamismo próprios da cidade encoraja-
ram diversos empreendedores do setor de serviços a investi-
rem na área educacional, tanto nos níveis fundamental e mé-
dio quanto no ensino superior, fazendo surgir, a partir da
segunda metade da década de 90, uma concorrida e compe-
tente rede educacional privada, com diversas escolas equipa-
radas às melhores dos grandes centros nacionais. A educação
oficial teve também sensível melhora, através do investimento
em estruturas físicas, qualificação profissional e remuneração
do corpo docente. Atualmente, a área educacional conta com
quase 200 escolas de ensino fundamental e médio (inclusas
as públicas), dois campi universitários públicos – o Campus
II, da UFMA, e o Centro de Estudos Superiores de Imperatriz
(CESI), da UEMA –, além de quatro faculdades e mais de uma
dezena de institutos de educação superior, que, juntos, ofere-
cem mais de sessenta cursos de ensino de terceiro grau, além
dos de pós-graduação.

O setor educacional é um dos que mais têm crescido nos
últimos anos em Imperatriz, que já se projeta como pólo edu-
cacional de ensino superior. No Censo de 2000, o IBGE con-
tabilizou que mais de 6% da população economicamente ativa
do município estavam empregados no setor educacional, em-
bora se deva ressaltar que esse índice se mostra agora sensi-
velmente alterado para mais, especialmente devido à abertura
de diversas escolas de ensino técnico e superior e à ampliação
de vagas e aumento do número de cursos oferecidos.

De acordo com o Censo Educacional (MEC/INEP), em 2006
o município de Imperatriz tinha 8.992 alunos matriculados
nas 134 escolas de ensino Pré-Escolar; 46.294 estudantes nas
181 escolas de Ensino Fundamental; 17.595 em 45 escolas de
Ensino Médio, e 6.561 nas escolas de Ensino Superior, empre-
gando aproximadamente quatro mil docentes.

ECONOMIA DOS SERVIÇOS
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Serviços de saúde

O setor de saúde também tem crescido no município, tanto
numérica quanto qualitativamente, formando uma rede de
atendimento acessada por pacientes de mais de 80 municípi-
os. A cidade conta com um hospital municipal para atendi-
mento de urgência e emergência de até média complexidade,
e um hospital materno-infantil gerido pelo Governo do Esta-
do, ambos mantidos com recursos do Sistema Único de Saúde
(SUS).

Há hospitais e clínicas particulares, das mais diversas es-
pecialidades, que têm buscado o aperfeiçoamento e atualiza-
ção de seus profissionais e feito investimentos em equipamen-
tos que os colocam no nível dos grandes centros médicos.

A rede de saúde do município, de acordo com o IBGE
(Assistência Médica Sanitária, 2005), compreende um total de
119 estabelecimentos, entre hospitais (26 unidades, sendo dois
públicos), postos de saúde (17 unidades), clínicas médicas
especializadas e laboratórios de diagnóstico.

De acordo com o Censo do IBGE 2000, as atividades de
saúde e assistência social, juntas, empregavam 2.162 pessoas,
o que significa 2,54% da população economicamente ativa do
município, índice superado no Maranhão somente pela Capi-
tal (4,59%), e, na região, apenas por Araguaína (4,06%) e Pal-
mas (2,95%). Conforme estimativa da Associação Médica de
Imperatriz (AMI), na rede de saúde imperatrizense trabalham
em torno de 230 médicos, o que perfaz a média de um médi-
co para cada mil habitantes.

Os programas oficiais de assistência implantados pelo
Governo Federal, como o Saúde da Família, têm sido respon-
sáveis por grande demanda de mão-de-obra nessa área nos
últimos anos, motivando a instalação de várias escolas de for-
mação de técnicos de saúde.

Também a implantação na cidade de cursos superiores de
Odontologia, Farmácia/Bioquímica e Enfermagem vêm dina-
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mizando e ampliando as atividades nesse setor, que se poten-
cializa para transformar o município num dos principais pó-
los de saúde da Amazônia Oriental.

Serviços de hospedagem e alimentação

Embora pouco se tenha investigado sobre as atividades
de hospedagem e alimentação no município, os levantamen-
tos do IBGE relativos ao Censo de 2000 apontam que essa
cadeia de serviços emprega um contingente superior ao índi-
ce apresentado pela Capital do Estado. Em Imperatriz, essas
atividades empregavam, em 2000, 7% da população economi-
camente ativa ocupada, superando as áreas da construção ci-
vil, transportes/armazenagem e comunicação, intermediação
financeira, administração pública e mesmo as da educação e
da saúde, sendo superadas apenas, em número de pessoas
envolvidas, pelas do comércio, da indústria de transformação,
da agricultura e dos serviços domésticos.

Inegavelmente, Imperatriz tem elevado índice de popula-
ção flutuante, dos mais diversos níveis sociais, interesses e
motivação. Diariamente, dezenas de vans de cidades do Pará,
Tocantins e de outros municípios maranhenses circulam pe-
las ruas da cidade com passageiros que fazem compras, reali-
zam consultas ou tratamento médico ou buscam serviços de
que não dispõem em seus municípios. De avião, de ônibus,
de automóveis ou de barco, outros chegam à cidade, em sua
maioria com breve estada, a negócios ou turismo de eventos.

Não é, entretanto, o setor hoteleiro o que mais se destaca
nessa área, mas o de alimentação, apesar de os quase 20 ho-
téis existentes na cidade terem boa média de ocupação. A ci-
dade possui vários restaurantes, churrascarias, peixarias e pi-
zzarias de bom nível, sempre bem freqüentados. Há também
uma vasta rede de lanchonetes e pontos de comidas típicas
regionais, em praças e vias públicas, muito freqüentadas pela
população, alguns funcionando diariamente em período de
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24 horas. O consumo de óleos vegetais no município, produ-
to básico na preparação de quase todos os alimentos, é supe-
rior a 38.000 litros por dia, ou mais de 160 mililitros diários
por habitante, o que evidencia o tamanho desse mercado (BAN-
CO DO NORDESTE, 2002).

Todas essas atividades, despercebidas por muitos, alimen-
tam uma vasta e importante rede de serviços, principalmente
da área alimentar, que gera ocupação e renda a milhares de
pessoas, sobretudo no mercado informal.

Não existe publicação detalhada a respeito dessas ativida-
des em Imperatriz, no entanto, um estudo encomendado pelo
Sebrae à empresa Zaytec, em 2002, revela que, dos 7.762 em-
preendimentos detectados pelo levantamento, 94,83% são de
microempreendimentos – 44,69% do comércio, 43,34% de
serviços e apenas 6,28% da indústria. Isso sugere que a eco-
nomia de Imperatriz seja, sobretudo, de reduzido porte e in-
formal. (SANCHES, 2003)

Em trabalho de conclusão de curso, quatro universitários
da Faculdade Atenas Maranhenses (FAMA), concluintes do
Curso de Administração de Negócios, em 2005, apresentaram
um dos poucos levantamentos sobre uma atividade informal
do setor de alimentação de Imperatriz – a produção e comer-
cialização em vias públicas de panelada, prato típico e secular
da culinária sertaneja regional, feito com as vísceras de gado.
Essa investigação revelou que a cadeia produtiva da panelada
em Imperatriz ocupa mais de duas mil pessoas, desde o pre-
paro da matéria-prima até sua comercialização, contingente
não empregado por qualquer empresa no município. Da mes-
ma forma, centenas de pequenas lanchonetes espalham-se
informalmente pelos mais de 50 bairros da cidade, garantin-
do auto-empregabilidade e renda a uma quantidade ainda não
contabilizada de famílias, mas movimentando um volume fi-
nanceiro que totaliza o capital circulante de muitas empresas
de porte médio.
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Até hoje colocado em plano secundário pelos governos
de todos os níveis, o setor informal, das grandes e médias ci-
dades brasileiras, como Imperatriz, possui um importante
papel econômico e empregatício que está a merecer maior
atenção e uma política específica para seu desenvolvimento e
integração à economia formal.

Serviços automotivos

Com elevado índice de veículos por habitante, e sediando
a maior rede de revenda de veículos e peças automotivas da
região, Imperatriz conta também com mais de uma centena
de oficinas mecânicas e de lanternagem, atendendo à frota
local e regional.

Em 2006, o órgão estadual de trânsito no município rece-
bia diariamente, em média, 50 novos pedidos de registro de
veículos novos, o que representava um aumento de 30% em
relação ao início da década. Nesse ano, o total da frota impera-
trizense aproximava-se de 45.000 veículos, entre automóveis,
caminhões e motocicletas. Estimava-se, ainda, que circulavam
na cidade aproximadamente 20 mil veículos de outros municí-
pios (RODRIGUES, 2006). Levando-se em conta que em 2007
tenham sido registrados 10 mil novos veículos no município,
ter-se-ia em média um veículo para cada quatro habitantes.

Para o atendimento dessa vasta frota, há oficinas especi-
alizadas nos mais diversos serviços e veículos, desde automó-
veis a tratores. Todas as grandes montadoras de automóveis
nacionais e importados possuem oficina autorizada na cida-
de, sendo referência para usuários de toda a região.

Grande parcela das oficinas mecânicas, porém, são em-
preendimentos informais que empregam entre três e cinco
pessoas, o que, no seu todo, representam importante setor da
economia local.

ECONOMIA DOS SERVIÇOS
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Potencialidades e entraves

Além de ser um grande centro comercial e distribuidor,
atacadista e varejista, Imperatriz é também o maior mercado
da região. Com uma população de 230 mil habitantes, o mu-
nicípio tem um elevado consumo de bens, produtos e servi-
ços, responsável pela movimentação comercial que a faz uma
das 25 maiores economias do Nordeste.

A baixa produção agrícola e agroindustrial, porém, é res-
ponsável por uma elevada evasão financeira, fazendo com que
o comércio local seja, essencialmente, um entreposto comer-
cial de mercadorias produzidas em outras regiões, deixando,
com isso, de gerar empregos, renda e desenvolvimento local.
O município ressente-se da falta de um programa governa-
mental que aproveite as potencialidades de consumo desse
grande mercado consumidor, que, por si só, é capaz de ala-
vancar a geração da riqueza local, promover a ocupação da
mão-de-obra e a distribuição de renda mais que todos os gran-
des empreendimentos financiados ou incentivados pelo Esta-
do na região até o momento.

Levando-se em conta apenas o consumo dos três produ-
tos agrícolas mais consumidos no município – o arroz, o mi-
lho e o feijão –, observam-se números e cifras capazes de mu-
dar o perfil socioeconômico regional.

A partir de levantamento realizado pelo Escritório Técni-
co de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), órgão do
Banco do Nordeste, sobre o consumo de produtos industriais
em Imperatriz, constata-se que no município são consumidos,
por dia, 180 gramas de arroz por pessoa, o que totaliza 41,4
toneladas diárias, ou mais de 15 mil toneladas por ano, consi-
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derando-se que a cidade tem população de 230 mil habitantes
(BANCO DO NORDESTE, 2002).

Segundo o levantamento Perfil sócio-econômico dos mu-

nicípios do Estado do Maranhão (MARANHÃO, 2006), Impe-
ratriz produziu, em 2004, apenas 586 toneladas de arroz, quan-
tidade insignificante diante de seu consumo, havendo,
portanto, um déficit suprido com importação de mais de 14
mil toneladas ao ano. Mesmo considerando-se que a área ter-
ritorial rural de Imperatriz é diminuta, se se levantar a produ-
ção e o consumo médio dos 21 municípios das regiões do
Tocantins e da Pré-Amazônia maranhenses, encontrar-se-á um
déficit anual de quase 60 mil toneladas de arroz em relação ao
seu consumo.

Fazendo-se o mesmo cálculo entre consumo e produção
de feijão, que tem média de consumação diária de 40g por
pessoa em Imperatriz, encontraríamos situação ainda mais
drástica. Teríamos um consumo 9,37 toneladas por dia, ou
3.420 toneladas por ano, quando a produção de Imperatriz
foi de apenas 105 toneladas em 2004. Sob os mesmos parâ-
metros, os 21 municípios que formam as regiões do Tocantins
e da Pré-Amazônia maranhenses consumiriam anualmente 26
mil toneladas desse produto, quando a produção é de somen-
te 2.973 toneladas.

Tomado o volume consumido de milho e seus derivados
– milho em grão, farinha ou massa de milho e milho verde em
conserva – teremos, somente em Imperatriz, um total de 938
toneladas consumidas ao ano, ou aproximadamente 1,75 to-
nelada ao dia, para uma produção regional de apenas 54 to-
neladas anuais. Isso sem contar o consumo de milho para pi-
poca, que é da ordem de 1.212 toneladas anuais, mais de 3,3
toneladas por dia, somente em Imperatriz.

Ressalta-se que a Região do Tocantins é formada por 13
municípios: Amarante do Maranhão, Buritirana, Davinópolis,
Governador Edison Lobão, Ribamar Fiquene, Imperatriz, João
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Lisboa, Montes Altos, Senador La Rocque, Campestre, Lajea-
do Novo, Porto Franco e São João do Paraíso. A Região Pré-
Amazônica conta com oito municípios: Açailândia, Bom Jesus
das Selvas, Buritirana, Cidelândia, Itinga do Maranhão, São
Francisco do Brejão, São Pedro da Água Branca e Vila Nova
dos Martírios.

Mesmo posicionando-se entre os 20 municípios nordesti-
nos de maior PIB, Imperatriz e sua área de influência sofrem
uma sangria de grandes proporções em sua economia com a
importação de produtos alimentícios, gerando empregos e ri-
queza para outros estados. Muitos dos gêneros de grande con-
sumo poderiam ser produzidos na própria região, revertendo
essa lamentável situação. Um programa governamental que
promovesse a substituição de alimentos importados pelos de
produção local ou estadual certamente seria a alavanca para a
alteração dos altos índices de pobreza, desemprego e baixa
qualidade de vida que atormentam o Estado.

O investimento necessário em tecnologia, assistência téc-
nica, subsídios e disseminação de conhecimentos, em médio
prazo, para estabelecer níveis adequados de produtividade e
competitividade, seriam muito mais baixos que os dispêndios
e concessões dados aos grandes empreendimentos que se ins-
talaram no Estado, que não têm apresentado grandes benefí-
cios econômico-sociais à população nem respondido às ne-
cessidades de desenvolvimento regional. Investigando-se os
resultados e impactos provocados pelos projetos siderúrgi-
cos, sojeiros e florestais da monocultura do eucalipto, compa-
rados aos gastos estatais em infra-estrutura e concessões, che-
gar-se-á, inevitavelmente, à constatação de que esses
empreendimentos, além de não terem gerado desenvolvimento
na região, provocaram a desarticulação da agricultura e causa-
ram prejuízos irreversíveis ao meio ambiente, o que também
significa prejuízos econômicos e sociais.

Um programa que visasse à autonomia regional de produ-
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tos básico da alimentação, em que se aproveitasse a estrutura
e o potencial do comércio varejista e atacadista já instalado
para sua distribuição ao mercado, atrairia, ainda, investimen-
tos para o setor da agroindústria, agregando maior valor à pro-
dução e ampliando a base econômica local, elevando os índi-
ces de postos de trabalho e desconcentrando a riqueza
produzida, ao contrário dos grandes projetos, que empregam
pouco, concentram a riqueza, exigem subsídios estatais per-
manentes e devastam o ambiente.

A atual lógica econômica impõe uma estrutura que tem
mantido Imperatriz apenas na condição de entreposto comer-
cial, o que não garante a manutenção de sua condição de ci-
dade hegemônica regional, posto que somente poderá ser
mantido com o aproveitamento de seu potencial econômico,
através da indução da produção de bens e serviços demanda-
dos pelo mercado, de forma programática, permanente e sus-
tentável.

O que se tem visto no Maranhão, até agora, é o apoio a
empreendimentos privados de grande porte, de capital e ge-
renciamento alienígenas, que se implantam com a motivação
única de drenar as riquezas locais e investir os facilitados lu-
cros em outras regiões, empobrecendo a região e reduzindo a
cada dia suas potencialidades naturais. Esses “investimentos”
são apresentados em embalagens com o rótulo de “desenvol-
vimentistas”, mas nisso não resultam. Não trazem qualquer
alteração à dinâmica cultural ou política nem transformam a
vida social.

Alternativas a esse modelo, no entanto, são possíveis tan-
to em nível local quanto regional, estadual ou nacional.  No
caso imperatrizense, por exemplo, a implementação de um
consórcio intermunicipal de produção e abastecimento – já
tentado, mas não devidamente percebido seu potencial trans-
formador e gerador de renda e riqueza – poderia fazer surgir
uma nova dinâmica econômica na região, elevando o poder
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aquisitivo de um elevado contingente e ampliando o capital
em circulação, o que se traduziria em mais vendas no comér-
cio e maior demanda de serviços, centralizados em Impera-
triz. Aí, sim, haveria um verdadeiro programa de desenvolvi-
mento econômico.

Um estudo promovido pelo Instituto Cidadania, entre 2005
e 2006, que resultou no documento Projeto Política Nacional

de Apoio ao Desenvolvimento Local, denuncia “a convicção,
em setores das elites brasileiras, de que as pessoas na base da
sociedade representam um ônus” e afirma que “os pobres não
vivem em situação precária por falta de criatividade ou de von-
tade, mas por insuficiência e pouca articulação dos sistemas
de apoio” (p. 12). Esse mesmo documento, que em sua elabo-
ração contou com os melhores especialistas em desenvolvi-
mento local do Brasil, confirma que “existe no país um sólido
sistema de fomento à grande empresa. [...] tanto financeiro
quanto de abertura de mercados no exterior”, enquanto para
os pequenos “existem iniciativas pontuais, mas nada que pos-
sa se comparar, nada que possa ser qualificado efetivamente
como uma verdadeira política nacional de apoio ao desenvol-
vimento local” (p. 13).

É interessante perceber como os agentes financeiros – in-
clusive os bancos públicos – reproduzem esse sistema de fa-
vorecimento, apesar de em seus documentos afirmarem o dis-
curso do desenvolvimento sustentável. Ao financiarem um
grande empreendimento, como, por exemplo, uma indústria
de esmagamento de soja, predispõem-se a financiar, também,
centenas ou milhares de pequenos agricultores para cultiva-
rem a soja destinada à grande empresa, formando uma cadeia
produtiva terceirizada a serviço do grande empreendedor, que
terá poderes de controle inclusive dos preços de mercado.
Assim, elege-se uma atividade agrícola como “vocação” regio-
nal, quando, na verdade, não passa de uma imposição em fa-
vor do “circuito superior” da economia. Em outra circunstân-
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cia, ou para outra atividade, porém, dificilmente o pequeno
agricultor teria prioridade. A mesma situação poderia se dar
para a produção de leite em favor de grandes laticínios; ou
para a plantação de eucaliptos para a produção de carvão des-
tinado à siderurgia. Grosso modo, essa estratégia não passa
de uma forma moderna de exploração barata do trabalho e da
terra, sustentada por um fácil discurso “desenvolvimentista”.
Necessário se faz que se adote verdadeiramente, na prática, a
política dos “Arranjos Produtivos Locais”, com a efetiva parti-
cipação do “circuito inferior” da economia no processo deci-
sório das “vocações” regionais.

O que tem sido proposto pelos especialistas que se de-
bruçam sobre a questão do desenvolvimento local no Brasil é
a priorização das atividades econômicas pela própria popula-
ção, situação em que “o controle das aplicações será melhor
realizado pelos residentes, diretamente interessados nos re-
sultados do que por controles burocráticos distantes”. Os agen-
tes financiadores da economia no país, entretanto, têm agido
“em proveito de regiões mais ricas, de grandes grupos econô-
micos e da especulação financeira, em detrimento da mobili-
zação das capacidades locais de produção para gerar empre-
go, produtos e serviços.” (INSTITUTO..., 2006, p. 22)

Várias iniciativas buscando alterar essa lógica já se verifi-
cam no Brasil. Cooperativas de crédito, agências e bancos de
microcrédito – públicos e comunitários – e diversas outras ins-
tituições congêneres têm procurado, com sucesso, fazerem-
se alternativa ao sistema que privilegia os grandes. Alguns ban-
cos públicos também têm caminhado nessa direção, embora
geralmente de forma tímida ou sem priorização de investimen-
tos. A cultura bancária, de imposição de metas financeiras a
qualquer custo, tem motivado também a que se empreste todo
o montante dos recursos de uma agência a dois ou três gran-
des clientes “confiáveis”, em vez de pulverizá-lo entre dezenas
ou centenas de pequenos empreendedores.
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O aspecto financeiro, no entanto, não é o único que deve
ser levado em conta. O desenvolvimento de um território en-
volve, também, a capacidade tecnológica e gerencial de seus
agentes produtivos e a disseminação do conhecimento.

Para que se atinja esse patamar, é necessário, sem dúvida,
o envolvimento dos agentes políticos, das instituições públi-
cas, dos organismos sociais e da iniciativa privada, articulados
a partir de um objetivo e benefícios comuns. Unidos e solidá-
rios, terão forças para se contrapor ao sistema que os torna
individualmente frágeis e os faz simples apêndices da estrutu-
ra vigente.
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UF 1960 1970 1980 1991 2000

RO 1 15 66 367 87

AC 1 38 26 33 0

AM 0 14 15 270 71

RR 0 12 27 156 204

PA 458 1.754 2.984 13.520 4.245

AP 0 102 0 114 162

TO - - - 5.532 1.417

MA 27.191 36.514 60.025 51.756 n/c

PI 1.290 3.148 4.460 3.906 904

CE 721 1.614 3.959 1.576 326

RN 20 72 330 329 95

PB 92 375 692 358 85

PE 209 548 1.138 1.231 173

AL 6 9 153 160 94

FN 1 0 0 0 0

SE 0 114 133 145 18

BA 4 1.830 4.565 854 253

MG 5 1.832 3.843 1.219 583

ES 10 827 1.116 289 111

RJ 0 41 159 614 123

GB 2 8 - - -

SP 17 186 878 1.583 933

PR 17 108 369 244 68

SC 0 4 90 33 51

RS 7 4 120 77 177

MS - - 37 44 105

MT 17 102 167 632 295

GO 876 2.904 7.077 1.981 481

DF 0 112 404 1.335 358

N/D 23 112 200 125 95

Exterior 1 4 44 67 70

IMPERATRIZ ñ Residentes n„o naturais do municÌpio
por lugar de residÍncia anterior, imigrados atÈ 10 anos

antes do Censo ñ 1960 a 2000

FONTE: Censos do IBGE: 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000.

ANEXO A – Imigração – 1960 a 2000

ANEXOS
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ANEXO E – Ocupação de mão-de-obra – 2000

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por grandes grupos de ocupaÁ„o
no trabalho principal, ocupadas na semana do Censo de 2000 nas prin-
cipais cidades do Maranh„o e da PrÈ-AmazÙnia.
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Imperatriz 85.099 4.032 3.744 7.630 7.518 30.572 6.945 19.669 3.150 964 875

São Luís 300.697 11.938 22.115 33.642 30.198122.803 5.516 59.731 6.935 4.016 3.803

Caxias 45.816 787 1.348 3.701 1.834 14.247 12.178 7.912 696 344 2.770

Açailândia 29.924 1.109 828 2.109 1.540 8.654 6.526 8.062 646 84 366

Balsas 19.903 764 537 1.573 1.502 5.957 4.150 4.591 578 126 124

Timon 41.558 613 1.140 3.637 2.454 15.242 5.784 10.826 1.078 452 331

Araguaína 42 016 1 369 2 154 3 613 3 567 15 132 3 855 9 481 1 582 380 881

Palmas 59 623 2 721 4 790 6 101 7 297 19 153 1 927 14 692 1 188 487 1 266

Marabá 58 560 2 311 1 592 3 989 3 600 18 618 11 074 12 673 2 227 1 827 650

FONTE: Censo do IBGE 2000.
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ANEXO G – IDH-M – Ranking Maranhão. 2000.

S„o LuÌs 1� 0,778

PaÁo do Lumiar 2� 0,727

Imperatriz 3� 0,722

S.JosÈ de Ribamar 4� 0,700

Balsas 5� 0,696

Estreito 6� 0,681

Porto Franco 7� 0,678

Santa InÍs 8� 0,671

AÁail‚ndia 9� 0,666

Itinga 10� 0,664

Carolina 11� 0,658

Timon 12� 0,655

MARANHÃO
Õndice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M)
ñ 12 melhores do Ranking

IDH-M

2000

N�
MUNICÕPIO

FONTE: IBGE.
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S„o LuÌs 1� 9.340,94 36,88  9.543,03 5�

Imperatriz 2� 1.745,26 6,89 7.514,40 6�

Balsas 3� 1.336,45 5,28 18.623,09 2�

AÁail‚ndia 4� 677,59 2,68 6.539,85 8�

Caxias 5� 526,18 2,08 3.662,14 25�

Timon 6� 439,63 1,74 3.060,80 49�

Bacabal 7� 378,31 1,49 3.936,11 20�

Santa InÍs 8� 286,11 1,13 3.780,49 23�

CodÛ 9� 285,21 1,13 2.490,99 81�

S„o JosÈ de Ribamar 10� 276,24 1,09 2.117,66 139�

Barra do Corda 11� 253,95 1,00 3.242,21 36�

Pinheiro 12� 201,45 0,80 2.772,23 61�

Santa Luzia 13� 192,25 0,76 2.379,45 97�

Chapadinha 14� 190,66 0,75 2.973,69 51�

Tasso Fragoso 15� 189,12 0,75 29.023,74 1�

Bom Jardim 16� 176,89 0,70 4.684,61 13�

Pedreiras 17� 166,73 0,66 3.881,34 21�

Presidente Dutra 18� 161,75 0,64 3.852,86 22�

Graja˙ 19� 154,79 0,61 2.901,28 52�

PaÁo do Lumiar 20� 151,09 0,60 1.546,63 205�

S. R. Mangabeiras 21� 148,94 0,59 9.720,35 4�

Buriticupu 22� 134,99 0,53 2.109,15 140�

Itapecuru Mirim 23� 131,87 0,52 2.577,25 77�

Coroat· 24� 125,20 0,49 2.090,89 142�

Coelho Neto 25� 121,42 0,48 2.771,68 62�

MUNICÕPIO

1 Em milhıes de reais

2 Em 2005, o municÌpio de SambaÌba alcanÁou a condiÁaı de 3� maior PIB per capita do
Maranh„o, embora nominalmente fosse o 40� colocado.

Ranking

PIB / Maranhão

% MA

PIB Per Capita

Ranking2Valor Nominal1  Valor R$

PIB – RANKING MARANHÃO. 2005

ANEXO H – PIB Maranhão. 25 maiores em 2005

FONTE: INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECON‘MICOS E CARTOGR¡FICOS. Produ-
to Interno Bruto dos municÌpios do Estado do Maranh„o: nova sÈrie 2002 a 2005. S„o LuÌs: IMESC, 2007.
[ElaboraÁ„o de Sadick Nahuz Neto]
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ANEXO I – Imperatriz – Censo Agropecuário 2006

Censo Agropecuário 2006 - Resultados Preliminares

Número de estabelecimentos agropecuários   677

Número de estabelecimentos com área de lavouras   610

Área de lavouras   7.791 ha

Área de pastagens naturais   54.975

Número de cabeças de bovinos   85.609

Número de cabeças de bubalinos 910

Número de cabeças de caprinos 1.181

Número de cabeças de ovinos   3.523

Número de cabeças de suínos 2.258

Número de cabeças de aves 19.265

Produção de leite de vaca   5.819.000 litros

Produção de ovos de galinha 23.000 dúzias

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2006.
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Pecuária 2006

Bovinos - efetivo dos rebanhos (cabeças) ...................................   92.647

Suínos - efetivo dos rebanhos (cabeças) ........................................ 2.237

Eqüinos - efetivo dos rebanhos (cabeças) ....................................   2.459

Asininos - efetivo dos rebanhos (cabeças) ......................................... 129

Muares - efetivo dos rebanhos (cabeças) ........................................   587

Bubalinos - efetivo dos rebanhos (cabeças) .....................................   708

Ovinos - efetivo dos rebanhos (cabeças) ......................................   2.996

Galinhas - efetivo dos rebanhos (cabeças) ..................................... 7.041

Galos, frangas, frangos e pintos (cabeças) ................................... 12.781

Codornas - efetivo dos rebanhos (cabeças) .................................. 10.591

Caprinos - efetivo dos rebanhos (cabeças) ........................................ 663

Vacas ordenhadas - quantidade (cabeças) ................................... 12.044

Leite de vaca - produção - quantidade (litros) ........................ 10.840.000

Ovos de galinha - produção - quantidade (dúzias) ......................   46.000

Ovos de codorna produção - quantidade (dúzias) ....................... 133.000

Mel de abelha - produção - quantidade  (kg) ................................... 5.412

Fonte: IBGE. Produção da Pecuária Municipal 2006..

ANEXO J – Imperatriz – Censo Agropecuário 2006
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Lavoura Temporária 2006

Abacaxi – quantidade produzida ..................................... 117.000 frutos

Arroz (em casca) – quantidade produzida .............................. 664 toneladas

Cana-de-açúcar – quantidade produzida ................................. 44 toneladas

Fava (em grão) – quantidade produzida ..................................... 2 toneladas

Feijão (em grão) – quantidade produzida ................................. 86 toneladas

Mandioca – quantidade produzida ......................................... 270 toneladas

Melancia – quantidade produzida ............................................. 87 toneladas

Milho (em grão) – quantidade produzida ................................ 516 toneladas

Tomate – quantidade produzida ............................................. 100 toneladas

Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal 2006.

ANEXO L – Imperatriz – Lavoura temporária. 2006
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Lavoura Permanente 2006

Banana - quantidade produzida .....................................................   735 toneladas

Borracha (látex coagulado) – quantidade produzida ........................   56 toneladas

Castanha de caju – quantidade produzida ........................................... 2 toneladas

Laranja – quantidade produzida .........................................................   8 toneladas

Limão – quantidade produzida .........................................................   16 toneladas

Manga – quantidade produzida ........................................................   45 toneladas

Maracujá – quantidade produzida ....................................................   25 toneladas

Urucum (semente) – quantidade produzida .....................................   29 toneladas

Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal 2006.

ANEXO N – Imperatriz – Lavoura permanente. 2006
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Finanças Públicas 2006

Receitas orçamentárias realizadas ............................................... 150.672.981,43 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - Correntes ............................ 159.069.438,20 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - Tributárias ............................. 10.075.099,84 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - IPTU ........................................ 1.042.272,64 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - ISS .......................................... 6.764.473,58 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - ITBI ............................................. 334.532,02 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - Taxas ....................................... 1.178.902,99 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - Contribuição ............................ 5.446.092,23 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - Patrimonial .............................. 1.759.173,56 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - Transf. Correntes ................ 140.807.249,67 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - Transf. Intergov. União .......... 89.340.673,35 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - Transf. Intergov. Estado ........ 27.245.801,05 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - Dívida Ativa ................................ 396.392,26 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - Outras Rec. Correntes ............... 981.822,90 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - Capital ..................................... 1.007.992,80 Reais

Receitas orçamentárias realizadas - Transf. de Capital .................... 1.007.992,80 Reais

Despesas orçamentárias realizadas ............................................. 149.338.818,10 Reais

Despesas orçamentárias realizadas - Correntes .......................... 144.543.662,80 Reais

Despesas orçamentárias realizadas - Outras Desp. Corrente ........ 77.838.903,51 Reais

Despesas orçamentárias realizadas - Capital ................................... 4.795.155,30 Reais

Despesas orçamentárias realizadas - Investimentos ........................ 4.297.218,44 Reais

Despesas orçamentárias realizadas - Pessoal e Enc. Sociais ....... 64.536.235,70 Reais

Despesas orçamentárias realizadas - Obras e Instalações .............. 1.260.888,27 Reais

Despesas orçamentárias realizadas - Superavit ou Déficit ............... 1.334.163,33 Reais

Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM .................. 40.086.268,83 Reais

Valor do Imposto Territorial Rural - ITR .................................................. 27.330,97 Reais

Fontes: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional.

ANEXO O – Imperatriz – Finanças Públicas. 2006

ANEXOS



240 ADALBERTO FRANKLIN • APONTAMENTOS E FONTES PARA A HISTÓRIA ECONÔMICA DE IMPERATRIZ

Instituições Financeiras 2006

N˙mero de AgÍncias ................................................ 14 AgÍncias

OperaÁıes de CrÈdito ......................... 225.699.446,53 Reais

DepÛsitos ‡ vista ñ Governo ................... 6.469.782,27 Reais

DepÛsitos ‡ vista ñ Privado ................... 77.694.712,72 Reais

PoupanÁa ..........................................   129.333.656,57 Reais

DepÛsitos ‡ prazo ...............................   42.580.957,11 Reais

ObrigaÁıes por Recebimento .....................   45.147,19 Reais

Fonte: Banco Central do Brasil.

ANEXO P – Imperatriz – Instituições financeiras. 2006
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