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BOI E CASTANHA 

 

A Terceira Fase da frente Extrativista da Castanha  

Após a redemocratização, em 1945, a política no Pará definiu-se, tal 
como em muitos Estados brasileiros, por uma disputa em que se situava, de 
um lado, o Partido Social Democrático (PSD) e de outro uma coligação de 
outros partidos. A aliança que se consolidou no plano nacional entre o PSD 
e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) não tirou no Pará, da mesma 
forma, aliás, como na maioria dos Estados brasileiros, a supremacia no 
agrupamento das mãos do PSD. Na coligação adversária, ao contrário da 
maioria dos Estados, sobressaia a liderança do Partido Social Progressista 
(PSP), e não da União Democrática Nacional (UDN), embora localmente 
em Marabá ocorresse o contrário. Por várias vezes, os dois agrupamentos 
revezeram-se no governo.  

Na década de 50 o confronto político estava personalizado nas 
figuras do célebre Joaquim Magalhães Barata, do PSD, e do General 
Zacarias de Assunção, do PSP.  

No final do mandato do General Assunção, em 1954, pela Lei nº 913, 
de 4 de dezembro, foram introduzidas importantes modificações no 
arrendamento de terras devolutas do Estado para fins de exploração por 
indústrias extrativas.  

Muito do que se dizia não apresentava novidade. Inicialmente 
concedia-se uma licença inicial de exploração por’ uma safra. Depois da 
licença inicial, passava-se a um contrato de arrendamento por cinco anos (o 
primeiro ano sendo considerado a título precário). Porém, segundo uma das 
cláusulas dos direitos e obrigações dos arrendatários constante dos 
contratos, findo o prazo de arrendamento:  

...se as cláusulas forem cumpridas até o final, fica 
automaticamente extinto o presente contrato a primeiro de 
setembro do último ano de sua duração, obrigando-se o 
arrendatário a entregar ao Governo as terras locadas, sem 
estrépito judiciário e sem direito a indenização pelas 
benfeitorias feitas, ficando-lhe, todavia, assegurado o direito 
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de renovação, na forma do art. 36 da Lei nº 913 (itálicos 
O.G.V.).  

O direito de renovação do arrendamento constituiu-se, como terceiro 
passo, numa forma de aforamento perpétuo1, e assim foi entendido 
socialmente. Antes, na sutil letra da lei, cumpridas as exigências 
contratuais, o arrendamento poderia ser renovado, e caso não houvesse 
outro pretendente (ver cap. 5). Após 1954, tinha-se assegurado o direito de 
renovação, com pouca margem para disputas.  

No único momento em que poderia haver margem maior para a 
flexibilidade estritamente política, e que foi o da escolha inicial, e 
aparentemente definitiva, dos arrendatários, a acomodação não deixou de 
estar presente, e mesmo alguns notórios e tradicionais pessedistas 
conseguiram manter seus castanhais. A área de manipulação e de jogo 
político certamente manteve-se, todavia, e encontrou guarida em outros 
instrumentos; o que levaria, alguns anos depois, o principal líder udenista 
de Marabá, e um dos beneficiários da Lei nº 913, que representava a 
situação local, a aderir ao PSD, que reconquistara o poder em âmbito 
estadual, para não ver a sua administração na prefeitura prejudicada2. 

A curto prazo, a lei constituiu-se, porém, de fato, numa grande 
manobra política, fixando como arrendatários em grande parte os 
partidários do agrupamento então no Governo. Porém, a lei, que em sua 
redução política permite distinguir imediatamente a causa partidária, e 
consequências isomórficas, em uma redução social mais ampla revelaria 
consequências que, haveriam de mostrar-se de muito maior vulto, e que 
acabariam, em seus desdobramentos, inclusive a ter efeito sobre o quadro 
político.  

De um ângulo regional, alíás, a política, no caso, era simplesmente o 
canal através do qual eram conduzidas as motivações e se davam as 
mediações com o planoextralocal, traduzindo formalmente em sua 

                                                             
1 Próximo a Marabá, já havia casos de castanhais concedidos em aforamento pela prefeitura, 
em terras do município, por vezes sancionando, apenas, um fato consumado, e contribuindo 
para reduzir os castanhais livres do município. 
2 Acabou tendo os seus direitos políticos cassados em 1964, o que não o impediu de 
continuar a ser uma das principais figuras da área, já que as fontes de seu poder não eram 
estritamente político-partidárias. Como prefeito, sua administração se notabilizou pelo 
asfaltamento da cidade de Marabá. 
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linguagem interesses e lutas cujo conteúdo não era estritamente político-
partidário. Deve-se ressaltar que a demarcação dos castanhais não foi 
absolutamente rigorosa, ocupando de fato, seguidamente, áreas diversas 
vezes maiores do que as arrendadas.  

Os investimentos. Um dos resultados do novo estatuto é 
aparentemente paradoxal. Como era aceito na sociedade regional que as 
provisões das leis anteriores no sentido de exigir determinados 
investimentos nos castanhais na verdade não se efetivavam, devido à 
existência de móveis de peso maior, através dos quais se concretizavam de 
fato as leis, tais provisões não tinham, realmente, consequência. No entanto, 
após 1954, quando a posse dos castanhais por parte dos contemplados 
passou a ser, em face dos poderes públicos, praticamente inconteste, é que 
começam a realizar-se com afinco os investimentos. Exatamente a 
segurança da posse, não mais ameaçada por mudanças na política ou por 
novas exigências de apoio, é que o permite. Antes, sabia-se que, realizando 
ou não os investimentos, a posse não dependia absolutamente disso, e 
poder-se-ia estar semeando para outros colherem. Dever-se-ia, pelo 
contrário, aumentar cada vez mais o ritmo e a intensidade do processo 
predatório e de exploração da mão-de-obra. Agora, sem dúvida, tratava-se 
de aplicação em benefício próprio, e a realização dos investimentos era, 
circularmente, a única garantia necessária para deles usufruir. Era, também, 
uma maneira de utilizar a capacidade ociosa durante a entressafra. Dá-se, 
assim, um aumento na relação entre o capital constante e o capital variável.  

Pecuária. Os investimentos realizados consistiram nas melhorias a 
que a lei se referiu (abertura de estradas, construção de abarracamento, 
plantio de roçado etc.), mas também em outros. Entre estes, destaca-se o 
espetacular aumento e melhoria do rebanho bovino, com o que se realizava 
um investimento produtivo de retorno mais lento do que o da castanha, e ao 
mesmo tempo com algumas características de segurança maior, que o 
tornavam, pela própria diversidade, interessante para conglomerar com a 
atividade extrativa. Mesmo porque, a tradição de combinação de atividades 
comerciais e produtivas de várias espécies, como vimos, já existia na 
região.  

Esse crescimento do rebanho foi estimulado, ainda, pelo indício do 
crescimento demográfico efetivo no Pará a partir a década de 40, 
particularmente em seus centros urbanos. A população do município da 
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capital, que de 1920 a, 1940 decrescera de 236.402 habitantes para 206.331, 
em 50 recupera-se em parte, embora ainda com um incremento abaixo do 
crescimento vegetativo, e chega a 254.949, donde parte para um incremento 
razoável que a eleva em 1960 a 402.170 habitantes. A cidade de Belém 
manteve sua posição de sétima cidade em população do país nos três 
censos, com 164.673 habitantes (1940), 230.181 (1950) e 359.988 (1960), 
numa época em que as grandes cidades brasileiras cresceram 
significativamente. Em 1970 registrará uma população de 572.654 
habitantes, mantendo a sua posição (FIBGE, 1971 a, p. 98).  

Mas Belém não é o único centro urbano que cresce. Destacam-se 
também em tamanho Santarém, Bragança, Capanema, Castanhal, 
Abaetetuba. Outros centros menores que se desenvolvem em torno de 
Belém, especialmente na zona Bragantina e no Salgado, também terão 
influência mais do que local pelo seu número e concentração. Mesmo a 
própria cidade de Marabá já se constituirá num mercado de proporções 
modestas, com cerca de seis mil habitantes em 1955, e em crescimento 
relativamente rápido, já que no decorrer da década de 40 já sofrera um 
aumento considerável3. 

Isso tudo cria um razoável mercado consumidor de carne, que, no 
entanto, as áreas tradicionais de pecuária da Amazônia não conseguiam 
prover. Se se tratasse apenas da pecuária de Roraima e Amapá, o 
isolamento físico mesmo e as longas distâncias poderiam satisfazer como 
explicação para isso. Mas trata-se, principalmente, de Marajó, bem próximo 
a Belém. Aparentemente, estamos diante das dificuldades de uma pecuária 
extensiva e de campo (inundável) do tipo tradicional brasileiro, em 
circunstâncias especialmente complicadas, readaptar-se para atender a um 
forte estímulo externo. Isso apesar do esforço realizado na época ‘da 
borracha, no início deste século, com a introdução do búfalo indiano através 
das Antilhas. É assim que ANDRADE sintetiza a descrição da pecuária de 
Marajó:  

Assim, com o gado criado solto, migrando conforme o subir ou o 
descer das águas, sem que se faça seleção de raças e sem que se dê ao 
mesmo um certo arraçoamento, a produção é pequena, bastando 
apenas para atender ao consumo local e, em parte, ao consumo de 
Belém (ANDRADE, p. 54).  

                                                             
3 2.984 habitantes em 1940; 4.973 habitantes em 1950. 
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No início da década de 50, instala-se uma séria crise no 
abastecimento de carne em Belém. Tem-se de recorrer à importação de 
gado de fora do Estado, de Goiás, da Baixada Maranhense etc. E é nessas 
circunstâncias que irá estimular-se o desenvolvimento de novas soluções, 
que implicarão uma criação em plena Amazônia de uma pecuária de 
caracteristicas capitalistas modernas, no baixo Amazonas (em torno de 
Santarém) e no Sul do Pará.  

O Governador do Estado, Gal. Assunção, irá pessoalmente a Marabá 
discutir a questão com os fazendeiros locais, entre os quais destacam-se 
aqueles que estavam voltados para o abastecimento local de carne bovina. É 
deles que parte a reinvidicação de crédito e transporte. E sinal de que o 
isolamento físico por si tem fraco valor explicativo é que, nessas 
circunstâncias, instala-se uma linha aérea de transporte de gado abatido de 
Marabá para Belém. Esta irá funcionar até a abertura do ramal rodoviário da 
PA-70, embora caindo um pouco a partir de 60 com abertura da Belém-
Brasília, a qual abre novas possibilidades menos onerosas de importação de 
gado para Belém. Não se interrompe, porém, e com o ramal volta a 
aumentar a exportação.  

De inicio, pelo menos até a abertura da Belém-Brasília, o que se irá 
fazer predominantemente é aproveitar as invernadas existentes e ampliá-las 
para a engorda do gado que é trazido de Goiás e Maranhão para lá ser 
abatido e transportado por via aérea.  

Porém, no final dos anos 50 Marabá já estará se tornando 
autossuficiente em matéria de carne bovina, pela rápida ampliação da base 
pecuarista anterior, possibilitada, inclusive, pelo crédito que lhe é aberto em 
Belém. Passará a exportar, juntamente com o vindo de fora, o seu próprio 
gado; embora de inicio em quantidades reduzidas. Para Marabá, apesar das 
exportações, mesmo até o final da década de 60 ainda se tratará antes de 
mais nada de atender ao consumo local e da formação do rebanho. Em 1969 
exportou-se perto de três mil reses, sendo cerca de 50% gado de engorda. 
Enquanto isso, a própria cidade de Marabá consumiu durante o ano cerca de 
quatro mil cabeças, o que ainda a mantinha como o mercado preferencial.  

Sessenta anos depois do sonho pecuarista dos fundadores do Burgo 
Agrícola do Itacaiúnas, surgem as condições para que ele se concretize. E 
aquilo que no final do século anterior havia impossibi1itado o seu 
desenvolvimento – a inexistência de campos naturais – é o que irá agora 
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emprestar à sua pecuária caracteristicas de alta racionalidade, em termos de 
Brasil, num meio definido até então pela exploração econômica predatória.  

Tratar-se-á – ao contrário da criação tradicional do Brasil Central 
(ver cap. 3) – de uma pecuária de custos elevados, dado o investimento 
exigido pela derrubada da mata amazônica e o plantio de pastagem artificial 
(capim colonião, jaraguá e napier); além do cercamento dos pastos, 
imprescindível nesse meio.  

Nessas circunstâncias, não se justificava que feito esse investimento 
se continuasse a utilizar o gado tradicional do Brasil Central, o chamado pé-
duro ou curraleiro, de produtividade muito baixa. Com isso vai-se apurando 
a criação, com a introdução de reprodutores zebu – gir e nelore – da melhor 
qualidade, provindos do Triângulo Mineiro (Uberaba e Uberlândia), com os 
quais, aliás, só se faz uma boa seleção racial quando cercados.  

O rebanho cresce em qualidade, e também em quantidade. Em 1969 
era calculado em cerca de 70.000 cabeças no total, sendo 51.000 em 
Marabá, 8.000 em São João do Araguaia, 5.000 em Tucuruí e 3.000 em 
Itupiranga e Jacundá. O aumento da exportação por essa época deve ter 
diminuído temporariamente o tamanho do rebanho.  

A quadra de pasto (4,8 ha) suporta em média 10 reses no inverno e 5 
no verão; o peso médio da cabeça de gado vai de 300 a 400 kg, mas 
alcançando até 500 kg, e o aproveitamento é de 50 a 60% do peso total4. O 
gado de dois anos já dá cerca de 170 kg de peso, o que representa mais do 
que o gado de cinco anos do Brasil Central quando criado solto.  

As pastagens são em geral colocadas junto aos castanhais. Planta-se 
quase sempre somente o capim, sem a preocupação com uma cultura 
intercalada, o que provoca certa reação entre os não-pecuaristas. Embora até 
agora não se tenha posto em termos globais a questão da substituição da 
castanha pelo gado, antes tratando-se de um consórcio, em alguns casos 
isolados, especialmente nos arrabaldes da cidade de Marabá, tem havido a 
substituição por pastagens da castanheira, o próprio símbolo da 
prosperidade de Marabá. Nesses casos, a opção tem de ser radical, já que a 

                                                             
4 Segundo ANDRADE, no Sul de Goiás, onde a criação é considerada de qualidade razoável, 
o peso médio do boi azebuado para abate é de 245 kg, e 180 a 190 kg para o crioulo, sendo o 
rendimento do primeiro de 57,9% e do segundo de 50% (p. 185). 
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castanheira, apesar de toda a sua imponência, é extremamente sensível ao 
fogo da queimada e não sobrevive em campo aberto.  

Organização do trabalho. O consórcio castanha-gado e os outros 
investimentos realizados permitiram uma utilização mais plena do fator 
terra, com atividades a serem levadas a cabo durante todo o ano, que em 
parte são preparatórias da safra, e que tornam o castanhal menos 
dependente do comércio local. Com isso, surgiram importantes 
modificações na organização do trabalho. Agora, tinha-se necessidade de 
certo volume de mão-de-obra o ano todo, já que havia obras a realizar e não 
se tratava de uma pecuária extensiva. Por outro lado, na época da safra 
diminuía em relação às fases anteriores essa necessidade, pelo aumento na 
produtividade da mão-de-obra com os investimentos realizados, que 
permitiam, por exemplo, que com as novas vias de acesso, em vez do 
castanheiro deixar de lado a sua atividade periodicamente para transportar a 
castanha, que se fosse buscá-la onde ela estivesse, transportando-se de uma 
vez volumes maiores. A produtividade média do castanheiro por ocasião do 
grosso passa de aproximadamente 2 para 3 hl de castanha em média por dia, 
durando a safra um período maior. Hoje, para os castanhais mais afastados, 
chega-se ‘a transportar os castanheiros em avião monomotor, para que não 
gastem no deslocamento dias e semanas, e com isso possam aproveitar mais 
plenamente o tempo da safra. Grande parte dos castanhais já possui campo 
de pouso. Em alguns casos, a redução da mão-de-obra durante a safra 
alcançou mais de 50%.  

Com isso, dá-se uma fixação maior da mão-de-obra, e reduz-se o 
número daqueles que realizam migrações sazonais. Por isso mesmo, 
provavelmente, hoje, é difícil encontrar-se migrantes do baixo Tocantins, 
que tradicionalmente realizavam esse movimento. Tem-se, porém, 
nordestinos, especialmente maranhenses, que realizam em volume cada vez 
maior, como veremos no capítulo seguinte, migrações de caráter mais 
definitivo, com isso, também, reduzindo as possibilidades dos migrantes 
meramente sazonais. Embora esses nordestinos em sua maioria tenham na 
lavoura a sua atividade principal, sempre apresentam uma proporção 
ponderável entre os mais pobres que na época da safra empregam-se na 
castanha. Tudo isso contribui aos poucos para reduzir a imagem de aventura 
e violência que se associa a Marabá.  
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Embora continue a aumentar expressivamente o número de 
trabalhadores por ocasião da safra, e as novas tendências não penetrem com 
a mesma rapidez em todos os casos, as variações anuais de mão-de-obra são 
menores; o que não significa que os indivíduos num estabelecimento sejam 
sempre os mesmos. Em geral não permanecem mais de um ou dois anos, 
indo depois para um garimpo ou procurando estabelecer-se por conta 
própria na lavoura, como veremos; a não ser no caso de determinados 
indivíduos de confiança, especialmente os encarregados, ou os que ficam 
presos pelo sistema de dívidas. De qualquer maneira, considera-se entre os 
patrões que essa redução permite uma seleção melhor; ou seja, melhoram as 
condições para os que estão do lado da procura de mão-de-obra. E é mais 
fácil evitar fenômenos como o dos indivíduos que se aviam com dois, três 
patrões no início da safra e depois fogem, o que ocorre mais com os menos 
fixos na região.  

Eis uma ilustração concreta da distribuição de trabalho a realizar 
durante o ano numa fazenda do Rio Sororó cm 1969, que ajuda a entender a 
redução parcial na flutuação da mão-de-obra:  

1. Duas famílias cuidando do gado (4 vaqueiros). (Não possuíam roça 
própria. Ganhava cada um Cr$ 150,00.)  

2. Duas famílias construindo e reparando barcos para a época da safra.  
3. Uma família fazendo queijo.  
4. Uma família fazendo paneiros para a castanha. (Ganhava Cr$ 1,50 

por paneiro, fazendo 3 por dia; o fazendeiro revendia ao castanheiro 
por Cr$ 15,00 cada um.)  

5. Uma família do encarregado (que também cuida da loja) (Cr$ 
500,00). 

6. Uma família cuidando da pensão dos trabalhadores.  
7. Duas famílias cuidando das roças por empreitada.  
8. Duas famílias fazendo farinha. Recebiam por diária. (Saía para o 

fazendeiro por Cr$ 5,00, que revendia ao castanheiro por Cr$ 
15,00.)  

9. Duas famílias e mais dez homens solteiros que de fevereiro a maio 
trabalham como pilotos de barco. Durante o resto do ano trabalham 
por empreitada na broca, derrubada e limpeza das quintas 
(pastagens), limpeza de estradas, de roça, de grotões, conserto de 
cercas, de mata-burros etc. 
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10. Mais 22 homens, cujo serviço varia durante o ano, trabalhando na 
juquira (preparo de roça e, especialmente, das pastagens) e serviço 
de manutenção.  

 

Há muita mobilidade da mão-de-obra; são considerados volantes. 
Mais estáveis são os administradores e um ou outro homem de sua 
confiança. O pagamento é quase todo feito cm dinheiro, seja em salário, 
diária ou por empreitada, variando conforme esteja ou não incluída a 
alimentação. Em geral os vaqueiros, considerados mais fixos, recebem 
salário e os demais por empreitada. Seguidamente a empreitada é recebida 
por um indivíduo, que a realiza pagando por sua vez diária a certo número 
de trabalhadores5. Ao contrário da frente pecuarista que dera origem 
indiretamente a Marabá, c que mantivera muitas de suas características em 
outras partes no Brasil Central, agora desconhece-se a partilha com o 
vaqueiro, pois aqui o gado é por demais valorizado, e não existem campos 
naturais à disposição do vaqueiro sem exigir investimento. Trata-se agora 
do vaqueiro proletário. A partilha só será realizada com quem possui 
pastagens e aluga ao fazendeiro.  

Este fazendeiro do Rio Sororó possui cerca de 20 castanhais de 
produtividade variada. Na época da safra, emprega cerca de 400 
castanheiras. Os que ficam devendo no final da safra em geral continuarão 
trabalhando nas fazendas durante o ano. A não ser quando fogem da região, 
a única possibilidade nesse caso de não continuar trabalhando para o 
mesmo patrão é outro se responsabilizar por suas dívidas.  

Os fazendeiros em geral dão preferência aos trabalhadores que não 
possuem família, quase sempre mais novos e podendo ser deslocados com 
maior facilidade.  

No castanhal, portanto, vai-se optando por uma redução no volume 
da mão-de-obra e um aumento de sua produtividade. Com isso, 
aparentemente o sistema de extração da mais-valia pelo sistema do barracão 
vai-se tornando menos importante. Quanto a isso, hoje pode-se distinguir 
entre o bom patréio e o mau patréio, sendo que o bom – aquele que cobra 
preços próximos aos de Marabá no barracão – em geral está entre os que 

                                                             
5 A remuneração exata das empreitadas vigente na região no ano de 1969 será fornecida 
adiante. 
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mais racionalizaram a sua produção. No entanto, são poucos os que abrem 
mão inteiramente desse instrumento. Eis um quadro comparativo das 
mercadorias mais procuradas com os preços de Marabá e os de um barracão 
situado a três dias de viagem de Marabá (safra 1968-69):  

 

Na mesma ocasião, nesse ponto da mata estava-se vendendo 9 
hectolitro de castanha por Cr$ 4,50 e em Marabá por Cr$ 6,00, com um 
acréscimo de 33% que podemos supor seja por conta do lucro e das 
despesas de administração e de frete da viagem de burro e motor. 
Imaginando que a administração e o transporte das mercadorias no mesmo 
trajeto em sentido contrário onere mais do que o da castanha, poderíamos 
supor como equivalente um acréscimo médio aproximado para esse caso de 
45% sobre o seu valor em Marabá, abstraindo a possibilidade de pela 
quantidade o patrão comprar mais barato. Partindo dessa hipótese, e sem 
levar em conta outros fatores, teríamos, ainda hoje, os seguintes percentuais 
na margem de lucro na venda das mercadorias no barracão, acima do lucro 
na castanha propriamente, nesta etapa da comercialização. 
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A margem de lucro varia consideravelmente conforme a mercadoria, 
podendo o patrão manipular os preços com grande liberdade conforme os 
seus interesses e a maneira pela qual vê a estrutura de necessidades dos 
castanheiras.  

Trata-se, porém, obviamente, de um lucro decrescente em termos 
relativos à medida que ao mesmo tempo que aumenta a produtividade 
diminui o volume de mão-de-obra empregada é consequentemente o 
volume de mercadorias vendidas. No entanto, ainda serve para ajudar a 
tranquilizar e garantir os patrões quanto aos riscos imprevisíveis da 
castanha, como a redução na safra, oscilações de preços, atrasos nas chuvas 
interrompendo as comunicações nos igarapés etc. Para certos efeitos, trata-
se do mesmo tipo de garantia que se procura agora com a pecuária a longo 
prazo e em moldes modernos, contra os azares da atividade extrativa; 
mesmo tendo diferido significativamente em alguns resultados concretos e 
na sua relação com o fator trabalho. 

Deve-se acrescentar que após 1964 o roubo na cabeça do hectolitro 
foi reduzido, pela transformação oficial por parte do Estado do hectolitro da 
castanha efetivamente em 100 litros, o que tende a fazer desaparecer, apesar 
de sérias resistências, outro dos diversos expedientes de exploração 
utilizados.  
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Lucro da castanha. Eis um cálculo aproximado de despesas e de 
lucro de um dono de castanhal por hectolitro de castanha na safra 1968-69, 
que serve, também, para dar uma ideia mais concreta das diversas etapas de 
comercialização. Supõe-se o preço de venda em Belém a Cr$ 55,000, que 
foi o valor modal na safra, quando variou de Cr$ 42,00 a Cr$ 60,00:  

 

Acrescentando mais uma certa quantia por conta das despesas de 
preparação para a safra na fazenda desde junho, com serviços de 
manutenção, de roça e de pecuária para abastecimento (broca, derrubada, 
limpeza de quintas, estradas, mata-burros etc.), poderíamos ter cerca de Cr$ 
30,50 de despesa por hectolitro. A um valor de venda de Cr$ 55,00, 
teríamos um lucro por hectolitro de cerca de 80%.  

Embora esse dado isoladamente possa ser enganador, é interessante 
assinalar também que a razão entre o preço pago ao apanhador pela 
castanha (Cr$ 5,00) e o preço recebido pelo comerciante (Cr$ 55,00) 
diminuiu de 0,172 para 0,09 em comparação cornos, dados fornecidos por 
PATERNOSTRO para 1935 (ver cap. 5). Isso pode indicar uma tendência a 
concentrar a exploração mais diretamente na produção, em detrimento do 
mecanismo comercial do barracão.  

É preciso que se diga que esse dono de castanhal é um dos mais 
racionalizados e, ao mesmo tempo, dos que menos auferem lucro nas, 
vendas do barracão, segundo o consenso geral. Chegou a ter 120 homens 
trabalhando para ele durante a safra como apanhadores de castanhas e mais 
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40 no transporte como fiscais etc. Coloca-se logo abaixo das principais 
empresas extrativistas. Pode ter tido um lucro aproximadamente de Cr$ 
500.000,00 com cerca de 20.000 hl colhidos. Boa parte desse lucro deverá 
ter sido investido na pecuária, quando um bom reprodutor em Marabá no 
ano de 1969 custava até Cr$ 15.000,00.  

Os bancos, a castanha-pecuária e a decadência do comércio de 
Marabá. Apesar dos empréstimos abertos para a pecuária (onde avulta, 
atualmente, o financiamento do BID que em Marabá é feito através do 
Banco da Amazônia S.A.), estes são considerados insuficientes e caros. 
Especialmente nos últimos anos, quando o desenvolvimento da pecuária é 
ainda mais estimulado por esforços semelhantes feitos em áreas próximas 
por pecuaristas do Sul. Em parte isso ocorre, todavia, exatamente porque a 
entrada desses novos pecuaristas (que, como veremos, nada têm a ver com a 
castanha) à beira das estradas que vão sendo abertas, torna menos crucial do 
ponto de vista do Estado, a pecuária de Marabá propriamente.  

Isso poderia ter liquidado ou pelo menos retardado o 
desenvolvimento da pecuária de Marabá, não fosse, mais uma vez, a 
castanha; já que o avanço da pecuária por enquanto se apóia na castanha e 
não a substitui. Não só os lucros da castanha continuaram a sustentar a 
pecuária, como também, seguidamente, os novos empréstimos bancários 
concedidos para a castanha são desviados para a pecuária, o que por vezes 
traz dificuldades à atividade tradicional.  

No final da década de 50 instala-se o primeiro banco em Marabá: o 
Banco da Amazônia S.A. E em 1964 é aberta uma agência do Banco do 
Brasil. Juntamente com a diversificação de atividades nos castanhais e a 
abertura da Belém-Brasília, a presença dos bancos vai contribuir 
decisivamente para libertar os arrendatários de castanhal dos tradicionais 
comerciantes locais. O Banco do Brasil, por exemplo, na safra 1968-69 
concedeu em média cerca de Cr$ 50.000,00 de empréstimo para cada dono 
de castanhal. Com esse dinheiro, vai-se preferir, em geral, a compra direta 
de mercadorias fora de Marabá. O comércio tradicional sofreu muito e essa 
situação modernizante não deixou de ter certos efeitos paradoxais, com a 
diminuição da importância da praça de Marabá, o que, por um efeito 
multiplicador, tem sua influência sobre a vida da região. Diversos 
comerciantes de Marabá fecharam os seus negócios e transferiram-se para 
outras regiões, devido às novas facilidades bancárias e às melhores 
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comunicações que quebram o seu poder oligopolista. A decadência do 
comércio de Marabá identificou-se com a diminuição da capacidade 
polarizadora da cidade de Marabá, a cidade dos comerciantes, que vai se 
dando com o começo do fim da “longa noite” de involução da Amazônia 
Oriental e do Meio-Norte. Muitos dos comerciantes que eram também 
donos de castanhal fecham o seu comércio, e passam a dedicar-se 
exclusivamente à castanha e à pecuária. São poucos, hoje, os donos de 
castanhal que ainda possuem comércio na cidade; e quando o possuem, a 
relação de subordinação entre as duas atividades é invertida. Finalmente, 
pelo menos ao nível local, o controle direto da produção supera, como fonte 
de poder, o controle mercantil, embora sob a égide de um poder financeiro 
maior, onde avulta o Estado. A tendência à concentração da produção, 
conforme veremos, também facilita isso.  

No decorrer da década de 60 realizaram-se em Marabá duas 
exposições pecuaristas, que atraíram criadores de fora.  

A concentração. De 1954 em diante, após a Lei nº 913 e os novos 
investimentos realizados, acelerou-se o processo de concentração na 
apropriação da terra ligada à castanha e à pecuária. Com isso deu-se uma 
segunda grande expropriação de produtores, a ponto de reduzir-se a cerca 
de metade o número de donos de castanhal (que no início desta fase era 
aproximadamente de noventa), e, mesmo dentro desse conjunto, concentrar-
se nas mãos de apenas uns seis grupos econômicos maiores boa parte da 
produção. Durante a fase de arrendamento a prazo, após as expropriações 
consequentes à sua própria implantação, não deixa de haver certa 
concentração; porém nada que se compare com o processo que se seguiria, 
com o qual surgiria, efetivamente, a grande empresa extra ti vista e 
pecuarista.  

Continua-se a ter, ao lado de castanhais ocupando mais de 200 
castanheiros, outros que ocupam, por exemplo, apenas 10. Porém, ocorre 
que um mesmo individuo ou grupo passa a controlar um número de 
castanhais e fazendas cada vez maior. As transações, que anteriormente se 
davam apenas em alguns casos, aumentam em número, e são mais dirigidas 
no sentido da concentração. Os maiores donos de castanhais organizam-se 
em firmas modernizadas, que combinam atividades variadas, entre as quais 
acrescenta-se, até, em alguns casos, a compra, beneficiamento e venda de 
arroz da pequena agricultura nascente. A maior dessas firmas apresentou, 



81 
 

em 1969, como garantia para um empréstimo, bens no valor de Cr$ 
10.000.000,00, situados em Marabá e Belém. Ocorrem diversas transações 
de venda de castanhais que se aproximam de 1 milhão de cruzeiros.  

A Lei nº 913 contribuiu decisivamente para o desencadeamento desse 
processo. Porém outros fatores também tiveram importância. Entre eles o 
novo modo de operação através de bancos. Apesar das contradições de 
interesses em certo nível entre exportadores e produtores de castanha no 
antigo sistema de empréstimo, havia um nível mais profundo em que se 
dava um encontro de interesses básico, e que se realizava por espécies de 
pactos de natureza pessoal que permitiam certa flexibilidade. As operações 
com os bancos não têm essa característica; e como, por outro lado, as 
possibilidades de crédito são maiores, não foram poucos os donos de 
castanhal que se atolaram em dívidas por falta de uma contabilidade e de 
uma aplicação adequadas, e foram obrigados a passar adiante os seus 
castanhais. Também as dificuldades do comércio trouxeram problemas para 
aqueles que combinavam as duas atividades. E a própria transição para uma 
atividade pecuarista consorciada fez muitos fracassarem, dado os 
investimentos necessários, muitas vezes retirados, além do viável, da 
castanha; e dado o fato de os lucros, aqui, não terem o caráter quase 
imediato do da castanha. Além disso, a experiência vai demonstrando que, 
ao nível em que se coloca, a pecuária na região só produz lucros efetivos 
com rebanhos acima de 400 cabeças, devido aos investimentos 
infraestruturais necessários; e os empresários que não conseguiram alcançar 
esse ponto viram-se em dificuldades.  

Mas há um outro sentido também em que a pecuária contribuiu para a 
concentração. É que os rebanhos dos maiores criadores tendem a crescer 
mais rapidamente do que a possibilidade de plantio de pastos artificiais. 
Com isso, dá-se lima verdadeira corrida entre o aumento do rebanho e a 
disponibilidade de pastagens, o que estimula a ocupação de novas terras e a 
compra de pastagens por parte dos maiores criadores. O maior deles terá, 
em 1969, aproximadamente dez mil cabeças, e o segundo colocado cerca de 
seis mil. Somado às dificuldades sentidas pelos donos de castanhal e 
pecuaristas menores, a tendência é clara.  

Hoje tem-se um pequeno núcleo de grandes empresas, empregando 
na safra da castanha acima de 250 apanhadores seguido de uma camada 
intermediária de donos de castanhal um tanto mais modestos, que 
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empregam em média em torno de 100 apanhadores. Por debaixo dessa 
camada, ocupando a posição correspondente ao dos antigos pequenos 
arrendatários de castanhal, tem-se, ao lado de alguns sobreviventes deste 
tipo, especialmente subarrendatários de castanhal. São pouco mais de cem 
indivíduos, alguns antigos arrendatários, cujo acesso à terra só pode ser 
feito por intermédio dos arrendatários diretos. Subarrendam um castanhal 
por uma safra, em geral dos grandes donos ou, então, de proprietários 
absenteístas, ocupando em geral de 40 a 60 homens, e realizando o 
pagamento ao arrendatário, com quem geralmente se aviam, seja através de 
pagamento de um preço fixo combinado anteriormente, seja através da 
venda da castanha por um preço menor do que o corrente ou pela entrega de 
uma parte da castanha colhida (40 a 50%). São sujeitos a explorações 
análogas aos do pequeno castanheiro, embora em outro nível, inclusive com 
a fabricação de dívidas adicionais inexistentes no aviamento. 
Aparentemente, no final da década de 60 a posição dessa camada tornava-se 
cada vez mais difícil.  
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Produtores e exportadores. Esta concentração e as novas ligações 
com os bancos também diminuíram em certa medida a dependência em 
relação aos exportadores de Belém. Esta permanece muito grande; porém 
redobram-se os esforços para quebrá-la, chegando um dos principais grupos 
de Marabá a conseguir montar a sua própria firma exportadora. A venda 
antecipada da castanha aos exportadores vai gradativamente diminuindo. 
Em 1967 realizou-se em, Belém uma Conferência Nacional da Castanha do 
Pará, com o apoio da Confederação Nacional da Agricultura. Nessa 
Conferência, bem como em outras oportunidades, tem-se acentuado a 
necessidade de abrir-se efetivamente o mercado interno para a castanha-do-
pará, com exportação direta para o Sul, sem passar por Belém6. Isso tem 
sido difícil, em vista da concorrência das castanhas estrangeiras, vendidas a 
preço mais barato e tendo já um mercado conquistado dada uma estrutura 
de necessidades determinada. Por ocasião das festas de fim de ano em 1969 
no Rio de Janeiro, havia uma variação de preços para o quilo da castanha-
do-pará (descascada) no mercado que ia de Cr$ 7,80 a Cr$ 8,50, ao passo 
que o da castanha portuguesa oscilava entre Cr$ 2,50 e Cr$ 3,00. Além 
disso, ao passo que todos os estabelecimentos comerciais do ramo vendiam 
a castanha portuguesa, não era fácil encontrar a castanha-do-pará, que só 
aparecia nas maiores casas. É de se notar que afora a baixa produtividade da 
exploração da castanha-do-pará e os custos de transporte, a diferença de 
preços devia-se, também, por um lado aos favores concedidos à importação 
da castanha portuguesa e, por outro, aos próprios preços internacionais da 
castanha-do-pará, que não tornam em geral interessante a venda a preços 
mais baixos no mercado interno.  

A venda no mercado interno é vista mais como um recurso por assim 
dizer político por parte dos produtores, para aumentar o seu poder de 
barganha em face dos exportadores. Para isso têm pleiteado favores 
especiais do Governo, sem maior sucesso até agora, quais sejam estímulo à 
propaganda, inclusão da castanha na merenda escolar, nos planos 
assistenciais de proteção e pré-escolar, na alimentação habitual das forças 
armadas, nas rações de emergência e sobrevivência, isenção de impostos 
etc. 

Tem-se discutido também, nos últimos anos, a realização do 
beneficiamento da castanha em Marabá. Trata-se de processo muito 

                                                             
6 Ver Bases para uma Política Nacional da Castanha. 
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simples, levado a cabo até hoje quase que em caráter de manufatura em sete 
fábricas de Belém, que não conseguem dar conta de toda a produção7, e que 
consiste em descascar, estufar e enlatar o produto8. Isso não só aumentaria a 
parte do lucro que ficaria com os de Marabá, como aumentaria a 
possibilidade de jogo no mercado. Além disso, tem-se pensado também no 
aproveitamento do óleo da castanha.  

A luta entre exportadores e produtores tem-se tornado cada vez mais 
renhida nos últimos anos. E a castanha-do-pará continua a manter posição 
de destaque no quadro geral da produção: em 1967, o valor da sua produção 
no Estado do Pará foi de Cr$ 8.887.019,00, ao passo que o da borracha no 
mesmo Estado foi de Cr$ 5.103.711,009. Em 1968 o valor da exportação foi 
de 14.969.000 dólares.  

Os quadros adiante ajudarão a dar uma visão da situação da castanha. 

                                                             
7 Aparentemente, não há maior interesse em aumentar as instalações industriais dado o fato 
de tratar-se de atividade sazonal, em que as instalações durante parte do ano permanecem 
com capacidade ociosa. 
8 As primeiras fases rudimentares de beneficiamento são realizadas na própria área, de início 
com a abertura do fruto e retirada das amêndoas pelo próprio castanheiro, seguida do 
ensacamento para transporte até a sede. Depois, na sede do castanhal ou em Marabá, as 
amêndoas são imersas na água dentro de cestos ou paneiros para eliminação das amêndoas 
imprestáveis, que sobem à tona.  
Em Belém: “As amêndoas são introduzi das várias horas em tanques de água quente, 
passando depois por autoclaves, para finalmente serem descascadas em máquinas manuais 
simples. Daí passam à seleção, por tamanho e qualidade, e são levadas à estufa para 
secagem, embaladas em latas de folhas de flandres ou caixas de papelão, ficando prontas 
para a comercialização. Apenas uma parte da produção é beneficiada, sendo a maior 
percentagem exportada com casca a granel...” (BAPTISTA). 
9 Ver Correio da Manhã, 26/2/1970. 
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É preciso dizer, depois disso tudo, que ainda novos personagens têm 
surgido ultimamente na região de Marabá. Um deles é o pequeno agricultor 
de terra firme, que entra em cena a partir da década de 50. Outro vem 
sendo, mais recentemente ainda, o pecuarista vindo de fora. É deles, 
basicamente, que iremos tratar nos próximos capítulos. 




