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Resumo
O presente artigo coloca em análise a dinâmica da utilização do território do município de Imperatriz considerando
o uso solo para produção agrícola de grande escala, da pecuária extensiva, da recente “política de reflorestamento”,
bem como os impactos destas atividades econômicas na população local e para o meio ambiente no município no
recorte temporal entre os anos de 2000 a 2015, tendo em vista que nesse período houve uma expressiva
configuração de intensificação destas atividades produtivas, desenvolvimento “social”, econômico e no
aparecimento de problemáticas oriundas desses processos.
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Introdução
O município de Imperatriz está localizado no Sudoeste do estado do Maranhão e abrange
uma área de 1368,987 km², segundo os dados do IBGE (2010), possui a segunda maior
densidade demográfica do estado com cerca de 180,79 hab/km², assim como, uma expressiva
participação econômica do Produto Interno Bruto (PIB), tais dados, coloca-o como o segundo
município mais importante do Maranhão, menor apenas que a capital São Luís e 165º do Brasil
com PIB de R$ 5.039.597,00 milhões.
A partir da década de 1960, o Brasil, bem como a Mesorregião Oeste Maranhense,
vivenciaram no campo um processo de intensificação do agronegócio, cuja as características
principais, ainda hoje, consistem em uma forte presença da pecuária extensiva, produção
agrícola de grande escala principalmente das monoculturas como a soja, onde o capital
desenfreado disfarçado de “desenvolvimento” tem ampliado a destruição dos remanescentes de
florestas nativas, da biodiversidade, dos rios, do meio ambiente, incidindo na agricultura interna
e gerando impactos às comunidades tradicionais e camponesas que ali vivem, tudo isso em
função do avanço da recente frente agrícola e da pecuária voltadas para o mercado externo.
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O município de Imperatriz reúne uma grande diversidade de aspectos geoambientais e
econômicos e, por isso, é uma área que vem sofrendo grandes transformações desencadeadas
pela ocupação e atividades humanas nas últimas décadas. Vale destacar, que essas mudanças
constantes refletem nas transformações, sobretudo, dos elementos naturais que compõem o
ambiente físico tais como as suas formas de relevo, solos, vegetação natural, os cursos d’água
e fauna e, além disso, na própria população camponesa local.
Essas novas características adquiridas requerem um progressivo acompanhamento feito,
muitas vezes, através dos bancos de dados que são manipulados por intermédio de Sistemas de
Informações Geográficas (SIGs), os quais são de grande importância para o monitoramento dos
elementos geoambientais e humanos.
Apesar de todo esse crescimento econômico do município, é percebido que o processo
de expansão das áreas urbanas provoca a elevação da densidade populacional; surgimento de
novos bairros, os quais, geralmente, não possuem uma razoável infraestrutura básica e de
saneamento; acelera o êxodo rural, o qual acarreta problemas e a insatifação da população,
evidênciando grandes contradições no território. Enquanto no campo, há a presença de grandes
extensões de terras ocupadas pela agropecuária e em menor expressividade as plantações de
eucalipto, que gera expressivos conflitos sociais entre as populações locais, fazendeiros e
grupos econômicos.
Portanto, o objetivo deste artigo é analisar a dinâmica da utilização do território do
município de Imperatriz levando em consideração o uso dos solos e dos recursos naturais para
produção agropecuária e agrícola de grande escala, incluindo a pecuária extensiva e a recente
“política de reflorestamento”, bem como os impactos destas atividades econômicas sobre a
população tradicional local e para o meio ambiente do município.
Desta forma, no presente estudo valemo-nos do método materialista histórico e
dialético, considerando que “as atuais formas de vidas social, as instituições e os costumes têm
origem no passado, é importante pesquisar suas raízes, para compreender sua natureza e função”
(MARCONI e LAKATOS, 2003), destacando-se, também, o método quantitativo uma vez que
esse possibilita a análise intensiva de dados e dos microprocessos que se utilizando da
linguagem matemática para descrever e compreender as razões de um fenômeno, bem como as
relações entre as variáveis estudadas para apreender uma totalidade do contexto.
Para isso, tornou-se necessário o levantamento de alguns dados estatísticos do recorte
temporal proposto, bem como recuperar alguns dados históricos regionais para a compreensão

de alguns aspectos relevantes por serem considerados dinâmicos e progressivos inerentes ao
município de Imperatriz.
Na estruturação dos dados geoambientais, o SIG utilizado foi o software Quantum Gis,
para o precessamento dos dados disponibilizados pelos órgãos: Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), TOPODATA e SOUSA et al., a fim de demostrar a espacialização dos
fenômenos estudados.
Conforme, Alves apud Lobato et al (2008), os SIGs são alimentados por diversos tipos
de informações, como levantamentos de campo, cadastros, mapas e dados de sensores remotos.
Dentre as ferramentas disponibilizadas dos SIGs o Bancos de Dados georreferenciados permite
a recuperação de informações de uma determinada localização no espaço, fazendo com que
esses dados possam ser estruturados e analisados para instituir relações com outros dados dessa
característica em diferentes lugares e épocas, permite ainda o estudo de uma localidade
preterida, nesse caso o estudo geoambiental do município de Imperatriz e seu diverso uso de
solo.

Processo histórico de ocupação da região Sudoeste do estado do Maranhão
Segundo Franklin (2008), a região Sudoeste do estado do Maranhão foi a última porção
conquistada e ocupada do Nordeste brasileiro, sendo, portanto, a região mais tardiamente
povoada. Ocupação esta, iniciada através da frente paraense que consistia em uma expedição
francesa comandada por Daniel de La Touche objetivando percorrer a montante o rio Tocantins,
ou seja, de sua foz até a confluência com o rio Araguaia abrangendo a atual região Sudoeste
Maranhense.
Ao longo dos séculos XVIII e XIX, foram realizadas várias expedições paraenses com
intuito de reconhecer e explorar os territórios cortados pelos rios Araguaia e Tocantins, assim
como, também, efetuar aldeamentos indígena na região com auxílio de militares e religiosos,
dentre os quais, o frade carmelita baiano frei Manoel Procópio do Coração de Maria no qual
em 1852 fundou o povoado Santa Teresa do Tocantins, que mais tarde, seria denominada
Imperatriz [s.n.] cuja a área foi transferida ao domínio maranhense pelo Decreto Imperial nº
639 de 12 de junho do mesmo ano. Para onde convergiu a expansão da pecuária por intermédio
de criadores oriundos do Centro-Oeste brasileiro, dominando e povoando as áreas de cerrado
do sul do estado, deslocando-se, posteriormente, em direção ao Centro e Sudoeste maranhense.

A partir das décadas de 1970 e 1980 houve no Maranhão uma grande expansão da
pecuária, além de políticas de reflorestamentos, sobretudo, nos chapadões do sul do estado
motivados pela política de valorização agrícolas das terras oferecidos pela Superintendência de
Desenvolvimento do Norte (SUDENE) e pela Superintendência de Desenvolvimento do Norte
(SUDAM) por parte do governo federal.
Como consequência disso houve um crescimento do processo de pecuarização do
estado, destacando-se a bovina cuja a finalidade é a produção de corte e de leite. Graças a essas
atividades políticas, o rebanho bovino do Maranhão passou a se destacar na região Nordeste do
Brasil, cujo município de Imperatriz tornou-se o mais importante polo produtor, com uma
pecuária moderna e em razão do alto nível técnico aplicado na qualidade das pastagens.
Ressalta-se a expressividade da pecuária no município, a qual, sempre esteve presente
na sua economia, considerando que “até a última década do século XIX a sua economia esteve
baseada fundamentalmente na criação de gados” (FRANKLIN, 2008, p. 40). Dessa maneira,
Imperatriz, no final do século passado já contava com um rebanho de 40 mil cabeças de gado,
cuja exportação era feita para Belém, Baixo Mearim, Engenho Central e comarcas vizinhas,
principalmente para Grajaú e Barra do Corda (COUTINHO, 1994).
Com o Projeto Grande Carajás, no final da década de 1970, abriu-se um grande corredor
para a exploração dos recursos naturais da Amazônia Oriental incluindo, dessa forma, o estado
do Maranhão, no qual a maioria desses recursos eram destinados para o mercado externo. Essa
região viu a partir disso a instalação de vários polos agropecuários, guseiros, madeireiros e
florestais, sobretudo, a monocultura de eucalipto.
Dentre esses projetos aquele que afetou mais diretamente o município de Imperatriz foi
o Projeto Celmar pertencente ao Projeto Grande Carajás, cuja política apresentava o
florestamento de eucalipto para a produção de celulose. Para tanto, grandes extensões de terras
foram necessárias para instalação da empresa, e para a aquisição de terras foram utilizadas
várias formas de pressão para a venda de propriedade que envolvia camponeses ou grandes
latifundiários. Isso implicou em grandes consequências para o município, assim como para as
regiões vizinhas e para o estado, como destaca Franklin (2008, p. 192):
Essa política foi a responsável pelo despovoamento de diversos povoados,
principalmente nos municípios de Imperatriz, Cidelândia, Vila Nova dos Martírios,
São Pedro da Água Branca, Senador de La Rocque e João Lisboa. A partir daí,
propagou-se a plantação de árvores de eucalipto em toda a região, avançando
posteriormente para além da região do Tocantins maranhense (FRANKLIN, 2008, p.
192).

Resinifica-se assim o latifúndio, com novas roupagens, dessa vez como agronegócio, no
qual a sua produção está voltada para atender a demanda do mercado global e se apresenta como
um modelo de desenvolvimento rural. Como destaca AZAR (2015):
Como característica principal, o agronegócio apresenta a exigência de grandes
extensões territoriais. Com isso, para a ampliação dos lucros através da produção
agropecuária, aos empreendimentos econômicos é imperiosa a aquisição constante de
terras para o aumento da produção, o que é feito através de vários mecanismos, que
vão desde a compra direta de terras até a expulsão de famílias camponesas. (AZAR,
p. 5, 2015)

Conforme a autora supracitada, quando se fala em agronegócio no Maranhão, fala-se na
produção agropecuária, bem como nas várias atividades de industrialização que se encontram
estreitamente relacionadas ao setor, tendo em vista que, a indústria e o agronegócio apresentam
uma relação complementar e integradora. Então, o processamento de minério feito nas guseiras,
necessita do carvão vegetal produzido nas carvoarias, que é, por outro lado, oriundo da madeira
resultante dos monocultivos do eucalipto, por exemplo.
Contudo, o Estado, tem presenciado a existência de grupos empresariais econômicos
responsável pela modernização do campo. No município de Imperatriz não tem sido diferente,
como por exemplo a presença da empresa Suzano Papel e Celulose instalada no município,
além de grandes grupos ligados aos setores agropecuários. Pois embora estes têm aquecido a
economia do município, por outro lado, tem gerados grandes impactos e conflitos
socioespaciais e socioambientais.

Características geoambientais da área de estudo
O município de Imperatriz basicamente apresenta três formações geológicas:
Formações Codó, Grajaú e Itapecuru (Figura 1a), apresentando ambientes de sedimentação
datados do período Cretáceo Inferior (130-90 M.A.) e do período Cretáceo Superior, além de
Depósitos aluvionares e Coberturas Lateríticas Maturas datados do período Neóegeno e
Paleogeno, respectivamente( IBGE,1998).
No que condiz os aspectos geomorfológicos (Figura 1b), são distribuídas três formas de
relevos: A Depressão de Imperatriz e Planalto dissecado do Gurupi-Grajaú como formas de
bacias e coberturas sedimentares fanerozóicas, uma vez que a Depressão de Imperatriz,
conforme Dias (2008), é um resultado de dois processos geológico-geomorfológicos distintos:
o rebaixamento tectônico de um bloco regional, em contraposição ao soerguimento dos
patamares de São Miguel (TO) e de Senador La Rocque (MA) e as Planícies Fluviais que é

caracterizada por área plana resultante de acumulação fluvial, periódica ou permanentemente
alagada (IBGE, 2011), em que correspondem às várzeas e terraços fluviais, dispostos ao longo
dos rios principais, compostos pelas aluviões holocênicas, essa forma de relevo, por exemplo,
pode ser encontrada nas áreas drenadas pelo rio Tocantins (SOUSA et al, 2016).
Na sua extensão pedológica o município de Imperatriz apresenta (Figura 1c) Argissolos
Vermelhos, Plintossolo que é definido por solos minerais, formados sob condições de restrição
à percolação da água, sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade, de maneira geral
imperfeitamente ou mal drenados, que se caracterizam fundamentalmente por apresentar
expressiva plintitização com ou sem petroplintita (SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DO
SOLO, 2006) encontrados nas margens do Rio Gurupi, Latossolos do tipo amarelos e os solos
aluviais que de acordo com a nova classificação de solos (EMBRAPA, 2006) é denominado de
Neossolos.
Quanto os recursos hídricos, a principal bacia (Figura 1d) que drena o município é a do
Tocantins, visto que o Rio Tocantins pode chegar a atingir 800 metros de largura nas
proximidades do município de Imperatriz e em menor expressividade a bacia do Rio Gurupi no
limítrofe com o município de São Francisco do Brejão.
Com uma biodiversidade privilegiada, o município de Imperatriz apresenta de forma
predominante os tipos de vegetação de floresta Ombrófila densa e de florestas mistas
caracterizadas pelo predomínio de árvores de grandes portes que crescem próximas umas das
outras e de áreas com a presença de plantas rasteiras semelhantes a campos e a vegetação do
Cerrado com a presença de árvores de portes baixos de troncos retorcidos e casca grossas de
forma espaças uma das outras.
Algumas espécies dessa flora possui uma importância significativa para as comunidades
tradicionais tais como o açaí (Euterpe oleracea) e o babaçu (Attalea speciosa) em que essas
comunidades se beneficiam socialmente e economicamente do seu extrativismo, e as
características que apresentam em seu território é um dos fatores suscetíveis às mudanças que
vêm ocorrendo no município, principalmente da expansão das atividades econômicas, isso em
razão dos recursos que dispõe, das fragilidades de políticas públicas e da área de influência da
expansão agropecuária, compondo o atual cenário que doravante passaremos discutir.

Figura 1: Caracterização geoambiental do Município de Imperatriz no Estado do Maranhão
a) Mapa Temático de Geologia

b) Mapa Temático Geomorfológico

c) Mapa Temático de Solos

d) Mapa Temático das Bacias Hidrográficas

Fonte: COSTA, (2016)

Impactos socioambientais em detrimento do desenvolvimento no campo
A partir da década de 1960, o Brasil presencia um processo de intensificação do
agronegócio no campo, onde o capital não reconhece limites e disfarçado de “desenvolvimento”
ampliou a destruição dos remanescentes de florestas nativas, da biodiversidade, dos rios, do
meio ambiente, gerando impactos às comunidades camponesas ali territorializadas, tudo isso
em função do avanço da frente agrícola e pecuária voltadas para o mercado externo.
Essa política no estado do Maranhão foi impulsionada pela Lei Sarney das terras, de nº
2979, promulgada entre as décadas de 1960 e 1970, na qual o então governo vigente via nas
terras devolutas, principalmente na amazônia maranhense, como possibilidades de ampliar a
fronteira agrícola e arrefecer a questão agrária que tinha como pricipal ator social migrantes
oriundos do leste da Região Nordeste. No intuíto de alcançar tais objetivos, o Governo em suas
diferentes escalas, passou a incentivar a introdução da pecuária na Pré-Amazônia do estado,

além de atrair vários empreendimentos e grupos econômicos associados aos projetos
agropecuários que foram implantados nessa região (CADERNO NOVA CARTOGRAFIA,
2014).
Tais incentivos visando ocupar essa porção do Estado acabaram desencadeando vários
conflitos socioespaciais entre as comunidades camponesa que já habitavam nas terras,
sobretudo dos indígenas e camponeses, e os migrantes que por esta terra chegavam motivados
pela abertura às terras “liberadas” pelo governo, aumentando substancialmente a disputa de
terras e a concentração fundiária em razão dos empreendimentos que começaram a se instalar.
Graziano da Silva (2010), ressalta que a presença do Estado propiciou em grande parte
na hegemonia do agronegócio e das agroindústrias já que “resulta de uma conjunção de forças
políticas que uniram os interesses de segmentos agrários e industriais através da formulação de
políticas públicas que vinham de encontro aos interesses do agronegócio”. Uma vez que as
medidas por parte do Estado são necessárias para implantação de estratégias condizentes aos
interesses desses empreendimentos tais como incentivos fiscais, infraestrutura, reorganização
do espaço, capacitações, benefícios e etc. Como aponta Camargo (2011):
As políticas formuladas privilegiaram os interesses dominantes no campo,
representados pela grande produção empresarial, os grandes proprietários e as
agroindústrias, ao mesmo tempo em que o espaço da pequena produção familiar vem
se reduzindo. Ou seja, não houve nenhuma mudança estrutural significativa na
agricultura brasileira no período recente, ocorrendo na realidade um aumento ainda
maior da hegemonia do chamado agronegócio (CAMARGO, p. 157, 2011).

Outro fator que articula o contexto de grandes mudanças no Maranhão pode ser
relacionado ao Projeto Grande Carajás na década de 1980, já citado, que objetivava dinamizar
a exportação de minério e ferro. A Ferrovia Carajás no eixo Santa Inês –Imperatriz sucinta
grandes organizações vinculadas a Vale S. A. e Consórcio de Alumínio do Maranhão - Alumar
a se estabelecer, tais como a Celmar.
O Projeto Grande Carajás, portanto, foi determinante para atrair investimentos no
âmbito da agroindústria, da agropecuária, do processamento de minério, da indústria madeireira
e produção de celulose estimulados pela política modernizante por parte do governo, resultando
em uma sucessão de mudanças no campo.
Motivados pela expansão dos grandes projetos empresariais no Maranhão, sobretudo de
pecuária e reflorestamento na década de 1970 e 1980, a “fronteira agrícola” começa a ser
fechada dando início a fixação da área explorada pelos camponeses, provocando um verdadeiro
colapso do sistema itinerante de “roça no toco” (AGROPEC, 2016).

Esses projetos de reflorestamentos como o da Celmar, mais tarde a Suzano Papel e
Celulose, com o falso propósito de “reflorestar” com eucalipto as áreas degradadas pela
pecuária em consequência do manejo inadequado, o município de Imperatriz começa a sofrer
uma interrupção na sua estrutura agrícola, principalmente nas unidades de produção agrícola
camponesa, reduzindo o espaço de sua produção, justamente destes que são responsáveis pela
maior parte dos alimentos básicos do consumo interno, como destaca AZAR (2015):
Com a intencionalidade de ampliação da riqueza, o agronegócio substitui a produção
de alimentos pela produção de mercadorias, referenciada pelas regras de mercado,
cuja indicação principal são as bolsas de valores internacionais. Como consequência,
há o negligenciamento, pelo Estado, da produção de alimentos para o consumo
interno, o que implica na importação de muitos produtos da cesta básica como arroz,
legumes, frutas e verduras.

O desenvolvimento econômico do município de Imperatriz em detrimento desses
grandes empreendimentos (Projeto Ferrovia do Carajás, Celmar, Suzano Papel e Celulose,
Vale, ALUMAR etc.), influenciou no desempenho do PIB (Produto Interno Bruto),
encontrando-se no 2º melhor do estado (IBGE, 2014), provocando, além disso, grandes
problemas ambientais como desmatamentos, devastação e degradação ambiental:
Apesar da dinâmica econômica, verifica-se, sérias questões ambientais, relacionadas
a desmatamento, devastação e degradação ambiental associadas aos grandes
empreendimentos e suas ramificações (carvoarias, guzeiras, plantações homogêneas
com fins industriais – eucalipto) e outros ligados mais a questões urbanas, a exemplo
dos “lixões” nas cidades. [...] A devastação de matas nativas para a implantação de
pastos (pecuária), a extração ilegal de madeira de lei e a realização de “roças”,
somados ao plantio de eucalipto, nos anos 1990, e na atualidade levaram a um
desmatamento desmesurado, cujo resultado é uma degradação ambiental que se reflete
no âmbito da flora, da fauna e dos recursos hídricos, comprometendo cada vez mais a
reprodução de povos e comunidades tradicionais, cuja reprodução depende do livre
acesso aos recursos naturais. (CADERNO NOVA CARTOGRAFIA, p. 3, 2014).

Ou seja, a expansão da fronteira agrícola e, principalmente, a atividade pecuária tem
gerado um aumento significativo do desmatamento e dos conflitos socioespaciais no município
de Imperatriz e nas regiões vizinhas. A política desenvolvimentista local que privilegia poucos,
está ameaçando os recursos naturais dos quais, muitas comunidades dependem como fonte de
renda, como por exemplo, as quebradeiras de coco de babaçu, onde depois da chegada dos
megaempreendimentos na região, tem ameaçado a preservação dos babaçuais e tem encontrado
dificuldades para ter acesso às palmeiras que necessitam para a extração das amêndoas do
babaçu, cuja a maioria estão em propriedades privadas:
Em Petrolina município de Imperatriz, assim como em muitos outros locais, ocorreu
uma intensificação nas disputas em torno do babaçu durante os últimos três anos,
motivada pela consolidação de um novo interesse econômico na região: o uso do coco
para a produção de carvão vegetal. “Isso foi a pior dificuldade que já enfrentamos”,

afirma Terezinha Cruz. Diversas fazendas têm sido arrendadas para essa atividade,
cujo mercado consumidor é formado por empresas de óleos vegetais, cerâmicas e,
principalmente, pelas siderúrgicas ligadas ao Projeto Carajás (REPORTER BRASIL,
2006).

Como consequência dessas políticas, pode-se destacar o conflito no acampamento Viva
Deus, na região de Imperatriz, próximo ao povoado Petrolina, onde encontrava-se cerca de 110
famílias de trabalhadores rurais, inclusive quebradeiras de coco há mais de uma década, em
uma área que há 50 anos atrás foi um local de coleta de coco babaçu e posteriormente
transformou-se na fazenda Eldorado, ocasionando conflitos, cuja a primeira propriedade era da
empresa siderúrgica Ferro Gusa Carajás, servindo para o plantio de eucalipto para abastecer os
altos fornos da siderúrgica. Cabe destacar, que a fábrica era o resultado de uma parceria entre
a Vale do Rio Doce e a empresa Nucor Corporation, e durante este período, as quebradeiras de
coco foram proibidas de exercer a coleta, mesmo existindo Lei Federal que as autorizasse a
praticar o ato (FRANKLIN, 2015). Por fim, em 2015 foi realizada a Reforma Agrária em mais
de 70% da área da fazenda apaziguando os conflitos até então existentes.
A Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM) (2017), no Seminário Laudato Si em
Imperatriz Maranhão dentre várias contribuições, aponta que:
O aumento da exploração mineral e a expansão do agronegócio ameaçam a vida e a
natureza. O programa federal MATOPIBA, que abrange os Estados do Maranhão,
Tocantins, Piauí e Bahia, ameaça destruir 73 milhões de hectares do bioma cerrado.
Esse bioma é berço das águas, de riquíssima biodiversidade e há centenas de anos
abriga populações tradicionais, como indígenas, quilombolas, geraizeiros, ribeirinhos,
pescadores e camponeses. O MATOPIBA é a expressão concreta da “complexa crise
socioambiental” (REPAM, 2017).

Ressalta-se que, o município de Imperatriz está em faixa de transição que apresenta três
biomas compreendidos pelo: Cerrado, Caatinga e o Amazônico, sendo assim um berço de
grande biodiversidade, apresentando em seu território as maiores faixas de remanescentes
floresta amazônica maranhense. Todavia, essa região vem sofrendo grandes pressões e
interesses de grupos econômicos hegemônicos, sobretudo do agronegócio e da indústria de
papel e celulose.
Oriundo ao processo de expansão das atividades da plantação de eucalipto e
principalmente da agropecuária, as taxas de desflorestamentos da mata nativa aumentaram de
forma progressiva ao longo dos anos, haja vista que, no ano de 2004, por exemplo, havia uma
área de 1098,08 km² desmatada, e já no ano de 2015 o índice subiu para uma área de cerca de
1121,41 km² como pode ser observado na Tabela 1:

Tabela 1. Desflorestamento no município de Imperatriz
DESFLORESTAMENTO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ PERÍODO DE 2004 -2015
ANO
ÁREA (km²)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1098.08
1103.00
1108.65
1110.95
1114.90
1118.25
1118.50
1119.38
1120.39
1120.59
1121.11
1121.41

Fonte: PRODE, 2004-2015
Org.: Costa: Monteiro, 2017

Como aludido, a atividade pecuária de exportação é a principal responsável pelo o
aumento da taxa de desmatamento no município, traduzindo-se em causa elementar da redução
39,2% de floresta nativa conforme Granado (2016). Ocupando cerca de aproximadamente 45%
do território, como pode ser observado no Mapa 1, a atividade de pastagens ainda demanda
várias extensões de terras.
Mediante isso, a rentabilidade dessa atividade tem sido o principal propulsor para o
aumento efetivo do setor pecuário (Quadro 2) e da necessidade de áreas de pastagens. Esse
ramo é uma das principais atividades econômicas, compondo, assim, a cadeia produtiva de
carne e couro do estado do Maranhão. Cabe ressaltar que, a carne bovina, frango e suínos
encontra-se como um dos cinco principais produtos agroindustriais com maiores valores de
exportação do Brasil, respondendo US$17,068 bilhões de toda exportação. (SECEX/MDIC,
2011).

Mapa 1- Uso e Cobertura do solo do município de Imperatriz no ano de 2015

Elaboração: COSTA, Allana (2016)

Quadro 2. Efetivos de Pecuária do município de Imperatriz (2004-2015)

ANO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Efetivos de Pecuária no Município de Imperatriz-MA (2004-2015)
EFETIVOS/ QUANTIDADE DE CABEÇAS
Bovinos
Suínos
Equinos
Bubalinos
Muares
87.264
2.262
2.399
770
600
92.896
2.172
2.172
686
544
92.647
2.237
2.459
708
587
85.645
2.303
2.296
915
678
97.655
1.620
2.525
480
720
93.450
1.561
2.234
542
752
91.641
1.976
2.013
514
606
83.187
1.992
2.687
639
614
93.409
1.823
2.480
857
564
94.139
2.062
2.262
759
−
97.427
1.512
2.040
448
−
85.771
4.646
2.393
459
−

Fonte: IBGE. Produção Pecuária Municipal, 2004-2015
Org.: Costa: Monteiro, 2017

Aves
17.756
19.531
19.822
19.940
22.520
22.467
21.131
21.617
22.309
27.437
27.250
32.235

Somados a expansão agrícola, expansão da atividade pecuária e instalação de grupos
hegemônicos no município e nas regiões que compõe a microrregião de Imperatriz, tem
causados danos irreversíveis que refletem na fauna, flora, nos rios etc., incidindo nos principais
atores sociais: quilombolas, pescadores, quebradeiras de coco babaçu, povos indígenas,
extrativistas, camponeses, trabalhadores rurais que dependem diretamente e indiretamente
desse ambiente e dos seus recursos.

Considerações finais
O estado do Maranhão, incluindo o Município de Imperatriz, tem presenciado o
crescimento da presença de grandes grupos empresariais de caráter econômico responsáveis
pela modernização de seu campo. A exemplo disso, está a empresa Suzano Papel e Celulose
instalada no município, além de vários grupos do setor agropecuário, que embora tenham
aquecido a economia local, têm gerado grandes impactos ambientais e conflitos sociais.
A expansão da produção agrícola e, sobretudo, da atividade pecuária tem
contribuido para um aumento desenfreado do desmatamento, da degradação ambiental e dos
conflitos sociais no município e nas regiões vizinhas. A política de carater desenvolvimentista
local que privilegia poucos, está ameaçando os recursos naturais de que muitas comunidades
tradicionais dependem como fonte de renda e sobrevivência, como por exemplo, as
quebradeiras de coco de babaçu, que depois da chegada dos megaempreendimentos na região
tem perdido o livre acesso aos locais desses recursos.
Nas últimas décadas, Imperatriz tem experimentado um grande “desenvolvimento”
econômico transformando-se em um grande polo exportador e, portanto, atrativo de empregos
e mão de obra, adquirindo características e tamanho dignos de um importante centro regional
culminando também em um crescimento desordenado das áreas de periferia com um aumento
substancial do número de invasões e favelas sem infraestrutura e saneamento básico.
A infraestrutura, conforme ressaltamos, apesar de muitas vezes insuficiente no que
tange ao saneamento básico, dispõe dos mais variados serviços como restaurantes, bancos,
instituições financeiras, órgãos públicos federais, estaduais e municipais que visam apoiar a
circulação de capital de um modo geral. Vale salientar que o município de Imperatriz possui
excelentes meios de acesso, com o intuito do escoamento dos mais variados tipos de produção
visto que é conhecida como: "Metrópole da Integração Nacional", justamente pela estrutura das

vias de acesso, que se dão por meio dos setores rodoviário; ferroviários; hidroviário e até
aeroviário.
Ligados ao crescimento da atividade agropecuaria, da infraestrutura e da instalação
de grupos hegemônicos no município e nas regiões que compõe a microrregião de Imperatriz,
tem ocasionado danos irreversíveis ao meio ambiente que refletem na fauna e flora local.
Refletindo também nos principais atores sociais: quilombolas, pescadores, quebradeiras de
coco babaçu, povos indígenas, extrativistas, camponeses, trabalhadores rurais que dependem
diretamente e indiretamente desse ambiente e dos recursos para sobreviver.
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