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A política de modernização da Amazônia imposta pelos governos militares a partir da década 

de 70, foi decisiva no deslocamento de novos setores burgueses para região. Da corrida pela 

posse de terra no Sul e Sudeste do Pará participavam não só uma burguesia castanheira 

tradicional como também grandes grupos econômicos ligados ao capital bancário e industrial. 

Por outro lado, a descoberta de enormes jazidas de minérios apontava para uma dinâmica de 

consolidação da cadeia de mineração. A tendência regional de diversificação produtiva impõe 

novas relações entre as classes, mas também entre frações de classe. Importa nesse artigo um 

estudo sobre as dinâmicas burguesas num cenário Amazônico que permite a convivência de 

grandes capitais monopolistas com alto nível de desenvolvimento das forças produtivas, com 

frações burguesas tradicionais, na maioria dos casos, com condições precárias de produção.  

 

Bases históricas e Estrutura Social. 

 A região sul e sudeste do Pará situa-se numa área fronteiriça ao oeste do Estado do 

Maranhão e Norte do Estado do Tocantins. Até meados do século XX tinha como forte 

atividade econômica o extrativismo da castanha do Pará. Inicialmente a maioria das terras de 

castanhais estava sob a ingerência do Estado, consideradas como de servidão pública. O 

trabalho de extração da castanha se dava de forma livre, sem patrões diretos, eram 

agricultores familiares que na ocasião da safra se convertiam em coletores de castanha e 

vendiam o produto de sua coleta aos comerciantes que detinham o monopólio do preço, 

mantendo esses coletores sob bases de uma exploração indireta. 

 Com o aforamento perpétuo e a abertura da rodovia Belém-Brasília, inicia-se um ciclo 

econômico pautado no domínio de terras na região, intensificado a partir da década de 70 com 

a constituição do Programa Grande Carajás-PGC.  Nesse cenário concorriam tanto antigos 
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arrendatários dos castanhais, como também grandes grupos econômicos e financeiros.   Esse 

período coincide com o avanço de áreas de pastagem num processo selvagem de 

"capinização",ou seja, transformação da floresta em capim, proporcionalmente muito superior 

ao crescimento do número de rebanhos bovinos (Hebétte,2004: 97), o que coincide com a 

assertiva de Hall (1991:145) que a terra e não a carne representava a commodity mais 

importante. 

 A configuração de fato do capital industrial local e sua integração ao mercado global, 

inaugurava-se com a constituição do PGC. Se a apropriação fundiária já havia aberto a 

Amazônia a grandes multinacionais, do ponto de vista da produção, esse monopólio da terra 

dava-se basicamente dentro de mecanismo de exploração mercantil simples com baixíssimo 

desenvolvimento das forças produtivas, em muitos casos inclusive, com relações de trabalho 

escravo. A mineração deu uma nova dinâmica à estrutura social local, um parque industrial 

com alto nível tecnológico, novas relações de trabalho, e de exploração na região. 

  

Principais atividades econômicas no contexto do desenvolvimento capitalista recente. 

 A partir da década de 90 três grandes atividades econômicas burguesas se 

consolidaram no Sudeste do Pará: A mineração, a siderurgia e a pecuária.  Essas atividades 

vêm dando solidez ao modo de produção capitalista sobre outras formações sociais. As bases 

econômicas, entretanto, continuam as mesmas, ou seja, de um modelo regional extrativista 

primário e exportador. 

MINERAÇÃO 

 O complexo mineral de Carajás constitui-se como a maior reserva de minério de ferro 

de alto teor do mundo, elevando o Pará ao ranking do segundo maior produtor de ferro do 

Brasil. A empresa exploradora do ferro de Carajás é a Vale do Rio Doce, criada pelo governo 

brasileiro em 1942, e privatizada em 1997. Funciona com direção acionária de capitais 

abertos, distribuídos entre capitais estrangeiros e dois grandes grupos nacionais a Holding 

Valepar S.A. e o Bradesco. 

Assume atualmente 81,7% do mercado de produção de ferro do Brasil é a maior 

produtora de minério de ferro e pelotas do mundo (IBRAM, 2011: 4). Em Carajás, além do 

ferro, também é responsável pela exploração do níquel, com o projeto Onça Puma; do cobre, 

com os projetos Salobo e Cristalino; e do manganês, com o projeto Serra Azul.  

 O processo de extração de minério bruto constitui-se como a principal estratégia da 

empresa no Brasil. O carregamento do minério de ferro de Carajás, dá-se dentro de um 

complexo maquinário capaz de movimentar 800 mil toneladas dia, numa dinâmica agressiva 

de exaustão das reservas naturais dessa região não respeitando ecossistemas, populações 

tradicionais locais, legislações, enfim, tudo que possa entravar seus lucros. Aproximadamente 



50% do minério bruto do Brasil exportado pela Vale destina-se a China. 

 SIDERURGIA 

 O pólo siderúrgico de Marabá foi criado no contexto do PGC para produção de ferro 

gusa. Desde o II Plano Nacional de Desenvolvimento-PND, a siderurgia havia sido escolhida 

como um dos setores prioritários pelo governo federal, fazendo com que no início da década 

de 80 esse setor houvesse duplicado sua produção de aço bruto em relação à década anterior 

(De Paula, 2002: 71). Por outro lado esse período foi também marcado pelo início de um 

processo recessivo na economia nacional, culminando na onda de privatização neoliberal do 

patrimônio público brasileiro na década de 90, onde a siderurgia nacional foi entregue a 

grandes grupos econômicos empresarias como a Gerdau, Belgo-Mineira, Bozano Simosen, 

Camargo Correa, Votorantin e Mannesmann. 

 A cadeia de produção siderúrgica é bastante diversificada variando de acordo com o 

nível de agregação tecnológica empreendido ao produto bruto. No Brasil, a região sudeste 

enquanto um pólo siderúrgico mais antigo e com o maior número de grandes grupos 

econômicos do setor, especializou-se na produção e exportação de produtos com maiores 

valores agregados, enquanto as regiões nordeste e norte, tem principalmente destacando-se na 

produção de ferro- gusa fora de cadeias integradas. O gusa funciona enquanto um sub-produto 

para produção aço,concorrendo no mercado interno e no mercado internacional com a sucata e o 

ferro esponja como insumo básico. Particularmente a produção de gusa do pólo siderúrgico de 

Carajás é considerada a melhor do mundo e volta-se prioritariamente para exportação aos 

Estados Unidos.   

 Segundo Monteiro (2011, p.5) o principal elo de articulação dessas industrias com a 

sócio-economia da região estaria na demanda por carvão vegetal
2
, na medida em que tanto a 

geração de empregos diretos quanto a baixa média salarial mensal nas siderurgias não são 

capazes de provocar alterações no perfil de renda da região. Por outro lado, a produção do 

carvão vegetal tem gerado não só os impactos ambientais, mas também tem sido responsável 

por uma cadeia de relações de trabalho precaríssimas, onde estima-se envolvimento  direto 

nas carvoarias ao entorno de Carajás cerca de 15 mil pessoas (INSTITUTO 

OBSERVATÓRIO SOCIAL, 2006:31). 

 O Pólo industrial de Marabá é formado por dez siderúrgicas, que apesar de uma 

produção recente já responde por 40,8% do total da produção brasileira de ferro-gusa, 

aproximando-se bastante do estado de Minas Gerais com 52,4% (Ministério de Minas e 

Energia, 2009: p.9). A tabela 1 mostra o perfil das empresas que conformam o pólo industrial 

de Marabá:  
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Tabela 1 – Produtores de ferro- gusa do Pólo Siderúrgico de Marabá no Pará  

Empresa Ano de 

fundação 

Controle acionário Área de 

atuação 

Origem do 

capital 

Auto-fo

rnos 
 Gusa/an

o 

COSIPAR 1986 Grupo Costa Monteiro Siderurgia brasileiro 5   

SINOBRAS* 2008 Aços Cearense Siderurgia brasileiro 2  

USIMAR 2002 Capital próprio Siderurgia brasileiro 3 

 

IBÉRICA ** 2002 Promotora 

Vascosturiana e Ibérica 

Siderurgia Espanhol e 

brasileiro 

3  

CIKEL  2008 CIKEL Madeireiro e 

agronegócio 

brasileiro 2  

SIDEPAR 2004 Grupo Via Dragados/ 

Edifica 

empreendimentos, 

Vagon 

Engenharia,Construtora

Valadares Gontijo 

Construção civil 

e siderurgia 

Brasileiro 3  

FGC-VALE 2005 Vale e Nucor 

Corporation 

Mineração  2  

DA TERRA 2007 Grupo Revemar Comércio, 

agronegócio e 

siderurgia 

Brasileiro/ 

norteameric

ano 

1  

MARAGUS

A 

2007 Grupo Leolar Comércio, 

telecomunicaçõe

s, informática e 

reflorestamento 

 1  

SIDENORT

E 

2005 José Donizette 

Bittencout 

Siderurgia Brasileiro 1  

*A SIMARA era a empresa anterior cujos ativos foram comprados pela Aço Cearense dando origem à 

SINOBRAS em 2008. 

** A Terra Norte era a empresa anterior que deu origem a CIKEL em 2008.  

Fonte: Adaptado e atualizado do Instituto Observatório Social, 2006:12 e SINDIFERPA,2010  
 

 Observa-se que das dez empresas, quatro tem atuação em outros setores além da 

siderurgia, inclusive destes, dois são grupos regionais (Maragusa e Da Terra), fortes atuantes 

na área comercial. Já se percebe um cruzamento acionário com capitais externos, bem como 

mudanças no controle acionário, como no caso da Cosipar, a primeira industria de ferro-gusa 

a se instalar em Carajás, dirigida até 94 pelo grupo Itaminas; da CIKEL antiga Terra Norte, e 

Sinobrás antiga Simara, atuante na região desde 1986, quando foi incorporada pela Aços 

Cearense, empresa que está entre os oito grupos que controlam a produção de aço do Brasil, 

representando a primeira siderúrgica integrada da região norte e nordeste.   



As condições favoráveis à produção de gusa pelo pólo de Carajás não foram 

suficientes para abrandar os efeitos da crise econômica de 2008, que impactou sobremaneira 

as exportações, fazendo com que 7 das 10 empresas fechassem suas portas. Só permanece em 

funcionamento com uma redução significativa de produção a Cosipar , Sidepar e Sinobras. 

Aguarda-se um novo dinamismo nesse setor com a implementação em Marabá do Projeto 

ALPA- de laminação de aços, previsto para 2014. Dentro desse projeto há uma parceria com a 

Aço-cearense no projeto Aline, para produção de laminado a quente, frio e galvanizado, 

importante matéria na produção de estruturas metálicas, podendo determinar uma nova 

dinâmica industrial na região. 

  PECUÁRIA 

 A cadeia produtiva da pecuária configura-se enquanto uma sucessão de operações de 

transformação, capaz de ser separada e ligada entre si por um encadeamento técnico podendo 

ser segmentada, de jusante a montante em três macro-segmentos: produção de 

matérias-primas onde encontra-se o produtor direto seja de carne ou de leite; a 

industrialização ligada ao abate (frigoríficos) e a comercialização tanto dos fornecedores de 

insumos para o produtor primário,quanto a comercialização da própria carne em si. Nessa 

cadeia, o Estado do Pará ocupa a 5ª posição nacional de rebanhos bovinos, com destaque à 

mesorregião Sudeste Paraense responsável por 70% essa produção (SANTOS, 2007: 33). 

 O motor agropecuário no Pará está ligado à produção direta de carne, de leite e no 

abate. A cadeia leiteira baseia-se na agricultura familiar, enquanto a pecuária de corte fica a 

encargo do grande pecuarista. Nos deteremos apenas a cadeia produtiva da pecuária de corte, 

ligada na região pelos pecuaristas e frigoríficos. 

 O rebanho paraense é composto por 20 milhões de cabeças, no abate, 55% vão para o 

centro-sul, 25% são consumidas no próprio Estado e 20% são comercializadas em pé 

(REVISTA AGROANALYSIS, 2009: 15). Em que pese ser praticada hegemonicamente com 

baixo nível de produção: condições precárias de eficiência, pouca utilização de técnicas, 

deficiências de gestão e organização de produtores (SANTOS, 2007: 33), um produtor direto 

destaca-se na região: O grupo Guagliato que é o maior complexo de pecuária de corte do 

Brasil, somando mais de 200.000 cabeças, das quais 150.000 localizam-se no Sul do Pará. 

Também atua na área sulcro-energética e de inseminação artificial, onde é subsidiária da 

Holland Genetics. Por outro lado, também configura-se como um dos recordistas em 

denúncias e processos de ilegalidade na região, tais como: sonegação de impostos, trabalho 

escravo e desmatamento ilegal.  

 No processo de abate, existe uma dificuldade de precisão quanto aos números reais 

devido à alta informalidade dessa agroindústria, estima-se que 34% é clandestino (SANTOS, 

2007:17). Até 2005 os maiores frigoríficos da região eram o Redenção e o Bertin que 

concentravam 50% da produção total de carne. A partir desse período houve um processo de 



fusão e aquisição desse setor a nível mundial impactando o cenário local. O grupo JBS 

incorpora a marca Swift mundial, e no Brasil compra sua rival Bertin, tornando-se o maior 

processador de carne bovina do mundo (REVISTA EXAME, 2009). Dessa forma, Segundo a 

Associação Brasileira da Industria Exportadora de Carne-ABIEC, atualmente no Estado do 

Pará,  região sul e sudeste  (municípios de Marabá, Redenção, Santana do Araguaia e 

Tucumã) existem seis frigoríficos com Sistema de Inspeção Federal (SIF): o grupo JBS, com 

quatro plantas, o frigorífico Xinguara, Rio Maria, Kaiapós, Redenção e Mercosul, cada um 

com uma planta.  Este último, representando uma grande rede frigorífica com plantas na 

região sul e centro-oeste do país. Os demais são grupos regionais.   

Dinâmica burguesa no processo econômico regional 

 O desenvolvimento capitalista na região vem no decorrer de aproximadamente meio 

século determinando novas relações sociais de produção, seja modificando modos de vidas 

locais, como também, consolidando uma nova burguesia dominante, ligada mais diretamente 

ao capital produtivo do que comercial. 

 Parte da fração burguesa comercial ainda da época do domínio dos castanhais, 

consegue se relocalizar na região a partir da década de 80, principalmente ligadas a redes de 

comércio urbano (automotivos, móveis e eletrodomésticos, supermercados, materiais de 

construção, etc),  e como pecuaristas. Um caso muito exemplar é o da família Mutran, sírios 

chegados em Marabá nos fins da década de 20, tornando-se, na década de 40 o maior grupo 

arrendatário de terras de castanhais e principal monopolista do processo de coleta e comércio 

de castanha (EMMI, 1987:98), além do domínio oligárquico das esferas de poder local, o que 

lhes dava a garantia da lei em suas mãos. A eleição de 1985 imprimiu-lhes a primeira derrota 

política e o desafio de impedir o processo de desapropriação por “interesse social” de áreas de 

castanhais, conduzido na região pelo GETAT
3
, configurando parte do projeto do Estado 

Nacional de abertura da região para um capital industrial e financeiro.  

O caso da família Mutran em Marabá representa emblematicamente toda burguesia 

castanheira que veio progressivamente perdendo seu poder enquanto fração burguesa 

hegemônica local, em função de uma nova dinâmica produtiva, que migrava da castanha para 

pecuária e mineração. No geral esses “donos” de castanhais foram muito bem indenizados 

pelo Estado, o que permitiu à maioria, uma boa localização em novas atividades na região. É 

por exemplo o caso do grupo Zucatelli, fortes no comércio local, e mesmo os Mutram, 

atualmente grandes pecuaristas, retornando inclusive ao cenário político local. 
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  Percebe-se que a disputa intra-burguesa no processo de transição econômica, se dava 

fundamentalmente pela posse da terra, tanto para especulação imobiliária, quanto para 

pecuária. Aos poucos, essa atividade vai consolidando a região no século XXI, como um 

importante pólo Pecuarista do Brasil (Estadão, 2003). Nesse setor convivem frações 

burguesas mais regionais, como José Francisco Diamantino do grupo Revemar e os Mutran, 

junto a uma grande burguesia
4
 pecuarista, como o grupo Guagliato. 

O Monopólio do abate de carne pelo grupo JBS tem resultado recentemente num 

conflito de interesses com a fração burguesa pecuarista e pequenos frigoríficos regionais. 

Segundo analista de mercado da Rural Business, os grandes frigoríficos nacionais e redes 

supermercadista tem utilizado do discurso ambiental para pressionar o preço do boi para 

baixo. Sob a alegação de irregularidades ambientais, só no ano de 2006 o Ministério Público 

Federal embargou 21 fazendas e 32 frigoríficos no Pará, que paralelo a ações estatais de 

elevação da alíquota de ICMS nas operações interestaduais e criação de taxa de embarque de 

bois vivos para exportação, tem dificultado sobremaneira a produção e comercialização de 

gado, favorecendo exclusivamente esses monopólios (REVISTA INTERURAL, 2007:13).    

Para Associação das Industrias Exportadoras de Carne – UNIEC e a ABIEC, o embarque de 

boi vivo só reduz a rentabilidade dessa cadeia produtiva, fazendo com que o Estado perca 

capital, empregos e comércio, e obrigando muitos frigoríficos a operarem dentro de uma 

ociosidade de produção (REVISTA AGROANALYSIS, 2009: 21). 

Esse cenário de conflito apesar de recente, configura-se entre frações burguesas 

monopolistas, de um lado, e de outro, uma média burguesia formada por pecuaristas e 

frigoríficos regionais. Para os pecuaristas, o que está em jogo é o preço de mercado do gado, 

segundo eles, muito melhor na exportação do que na venda para frigoríficos, entretanto, com 

menos força de pressão sob o mercado e o Estado, acabam tendo dificuldades de opção. Para 

os donos de frigoríficos de médio porte, o que estaria em jogo é sua própria sobrevivência 

enquanto capital, na medida em que percebe-se uma dinâmica de aquisição desses 

frigoríficos
5
, justamente por grandes grupos como JBS e agora mais recentemente pela 

chegada do Mercosul  e Minerva, que paradoxalmente pode representar uma quebra do 

monopólio de preço da carne exercido pelo JBS.  

A cadeia de Mineração tem seu ponto forte na exploração mineral e não na siderurgia. 

Entretanto, a consolidação da ALPA na região, pode vir a dar um novo dinamismo no setor 

siderúrgico local, na mediada em que se ampliaria o mercado para venda da gusa. A crise 
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econômica de 2008 tem estremecido as relações comerciais entre a burguesia guseira local e a 

Vale, que através do Sindicato das Industrias de Ferro Gusa do Pará- SINDIFERPA, cobram 

pela redução do preço do ferro,  até o momento sem nenhum eco. A tentativa de 

sobrevivência dessa fração burguesa, tem buscado na comercialização do carvão vegetal 

ilegal, reduzir os custos de sua produção, tanto que nos últimos anos o aumento do número de 

ações judiciais aplicadas pelo Ministério Público à Cosipar e Sidepar, fez com que fosse 

criado um termo de ajuste de conduta-TAC, na tentativa de coibir esse tipo de comércio. 

Apesar das mudanças ocorridas nas bases econômicas dessa região ainda estarem se 

processando, o papel que até então vem cumprindo as frações burguesas locais de médio 

porte, tem sido o de fornecimento de matéria-prima com pouquíssimo valor agregado e a 

baixos custos para o grande capital monopolista, num mecanismo de dominação de capitais 

imposto pelo processo de circulação. A perspectiva é que a cadeia de gusa permaneça, mesmo 

com a ALPA, subsidiária dos grandes capitais e como propriedade de uma média burguesia, 

na medida em que requer baixo nível das forças produtivas, por um lado, e por outro, não 

representa o interesse de produção dos grandes grupos siderúrgicos nacionais. Exceção a essa 

regra é a SINOBRAS, que já vem funcionando dentro da cadeia integrada gusa/aço, que deve 

se fortalecer ainda mais, se vigorar o projeto Aline. 

Considerações Finais 

 A migração de uma burguesia monopolista para Amazônia não representa nenhuma 

exceção no processo histórico de internacionalização do capital, ao contrário,tem sido desde o 

começo do século XX, segundo Mandel (1985: 219), uma estratégia capitalista para 

ampliação da taxa de lucro e controle de regiões, seja através de fusões ou mesmo por 

aniquilamento dos capitais mais fracos. A mudança nas bases econômicas da exploração da 

castanha para o minério e gado no final da década de 70, representou uma re-localização da 

fração burguesa castanheira em novos setores mais dinâmicos da economia.  

Desde o inicio a vinda para região de grandes capitais monopolistas, configurou 

frações burgueses com grande desnível no que concerne a correlação de forças de capitais , 

gerando em algumas situações, conflitos de interesses no momento da repartição dos lucros. A 

maioria desses conflitos se dá no âmbito da parcela de rendimento que ficaria com cada fração 

burguesa, menos pela sobrevivência enquanto classe, já que o interesse do monopólio na 

região está muito mais voltado, até então, a mecanismos de dominação de mercado de 

produtos primários, lugar garantido a médios capitalistas locais, que dentro de critérios 

trabalhistas que muitas vezes, remontam o período escravista, barateiam ainda mais essa 

produção. Nesse sentido, suas condições materiais de existência estaria garantida. 

 O campo dos conflitos intra classes burguesas dento de determinada situação social 

não pode abstrair sua verdadeira unidade, que a torna de fato classe dominante sob o Modo de 

Produção Capitalista: a exploração do trabalho. Enquanto interesse geral de classe o modelo 



de desenvolvimento trazido para Amazônia à quase meio século tem garantido, até então, uma 

unidade entre as várias frações de classe, mesmo num momento de mudança das bases 

produtivas locais, o que tem permitido perpetrar entre a ampla massa de trabalhadores, 

camponeses e índios, que a expropriação de suas terras, destruição de seu ecossistema- 

rios/mata, exploração de sua força de trabalho e usurpação de suas riquezas primárias, não 

tenham haver com os impactos do modelo desenvolvimentista aplicado na região. Agora 

sobre o manto da ALPA, mais uma vez se constrói uma ideologia burguesa unitária, do 

desenvolvimento para todos. 
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