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Resumo: O estado do Pará possui grande heterogeneidade, por isso para ter um melhor 

planejamento regional, o estado foi dividido em 12 regiões de integração para destacar 

suas potencialidades, visando à identificação de suas características próprias. Com isso 

o objetivo desse trabalho é o estudo da região de integração Tocantins, onde analisamos 

seu perfil socioeconômico e ambiental através da revisão bibliográfica e documental, 

onde tivemos como resultados que a região é bem diversificada e forte 

economicamente, possui um intenso setor industrial que é responsável pelo alto valor do 

PIB da região, que se encontra concentrado em apenas um município, o que contrapõem 

com os outros municípios onde a agropecuária apresenta predominância, isso faz com 

que a região apresente desigualdades sociais apesar de ser bem rica. A região possui 

enormes vocações econômicas e turísticas, pois possui vasto patrimônio cultural e 

histórico.   
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Tocantins.  

 

SOCIOECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE 

INTEGRATION REGION OF TOCANTINS-PA 

 

Abstract: The state of Pará has great heterogeneity, so to have a better regional 

planning, the state was divided into 12 integration regions to highlight its potentialities, 

aiming to identify its own characteristics. Thus, the objective of this work is the study of 

the Tocantins integration region, where we analyze its socioeconomic and 

environmental profile through the bibliographic and documentary review, where we had 

as results that the region is well diversified and economically strong, has an intense 

industrial sector that is responsible for the high value of the region's GDP, which is 

concentrated in only one municipality, which contrast with the other municipalities 

where agriculture is predominant, this causes the region to present social inequalities 
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despite being very rich. The region has huge economic and tourist vocations, as it has 

vast cultural and historical heritage. 

 

Keywords: Heterogeneity, Socioeconomic Analysis, Tocantins Integration Region. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O estado do Pará apresenta um vasto território, por isso em 2007, o governo do 

estado por meio da secretaria de estado de integração regional (SEIR), criou a política 

das regiões de integração para um melhor planejamento territorial de ordem 

socioeconômica, política e cultural, onde agrupou os municípios de maneira mais 

homogênea, visando um melhor planejamento, direcionado para o desenvolvimento 

regional. (DIAS; OLIVEIRA, 2011). 

O estado foi dividido em 12 regiões de integração, onde cada região possui 

características próprias, entretanto nesse trabalho vamos tratar apenas da região de 

integração do Tocantins que está localizada no norte do Pará, formada por 11 

municípios (Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do 

Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia), segundo a FAPESPA esta região 

apresenta uma área de 35,838 mil km², o que representa 3 % do território paraense, e 

possui 10% da população, estimada em 855,399  habitantes o que torna a 2° região de 

integração mais populosa do estado Pará. 

Com isso o objetivo desse trabalho é o estudo da RI de Tocantins, no qual 

analisamos seu perfil socioeconômico e ambiental, no qual observamos os fatores 

relevantes de cada município para economia da mesma.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

     A metodologia utilizada nesse trabalho é de natureza qualitativa, porque 

utilizou o levantamento e revisão de fontes bibliográficas para análise da região de 

integração do Tocantins do estado do Pará. 

  Portanto nessa pesquisa foram compulsados trabalhos teóricos que abordam os 

aspectos socioeconômicos e ambientais da região estudada, sendo analisados artigos, 
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documentos e dados eletrônicos, como: relatórios, arquivos e bancos de dados, 

referentes ás ações do planejamento territorial participativo e Plano Plurianual no 

Estado do Pará, através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

(SEPLAN) e da (FAPESPA), Fundação Amazônia de Amparo e estudos e pesquisas. 

Foi definido como critério de pesquisa: artigos publicados entre os anos de 2010 

a 2019, devido à escassez de artigo que descrevem com maior detalhamento a região de 

integração Tocantins. Inicialmente a busca de artigos científicos que se adequassem aos 

critérios da pesquisa se deu na base portal dos CAPES, com a descrita região de 

integração Tocantins-PA que obteve como resultado 5 artigos, dos quais apenas 2 

estavam de acordo com este estudo.  

Juntamente foram analisadas as informações dos aspectos ambientais, sociais e 

econômicos dos últimos 5 anos da região, através do site da FAPESPA, por meio do 

Plano Plurianual no Estado do Pará, desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional (SEPLAN). 

    

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1  Aspectos sociais da RI Tocantins 

A região apresenta uma taxa de 74,317 empregos formais, 7% do total do Pará, 

na analise dos vínculos empregatícios por setor de atividade (FAPESPA, 2017), 

observamos que o número no setor da agropecuária foi de 9834, seguido do setor de 

serviços com um total de 9824; setor de indústria de transformação com total de 8.693; 

comercio de 8660, no setor de construção civil com um total de 4930; extrativa mineral 

com 380 e setor de serviços industriais de utilidade pública têm total de 199. 

Nessa região o percentual da população cadastrada no CAD único e de 64,3%, 

com 88,1 % abaixo da linha de pobreza e 78 % de famílias que recebem a bolsa família, 

apresenta no ranking das regiões como a 4º maior taxa de pobreza do Pará com 48,1%. 

Segundo a (FAPESPA, 2018) apresenta a 7º posição no ranking da taxa de 

analfabetismo de 15 anos ou mais que foi de 14% com 2,99% de pessoa com 25 anos ou 

mais com superior completo. Apresentou taxas de rendimento no ensino fundamental de 

79,7% e do ensino médio de 74,7% no ano de 2017. 
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Na saúde apresenta a 4º menor taxa de mortalidade infantil do Pará (16,4%), 

possui 1,18% de leitos totais (por mil habitantes), e 53,16% de estratégia saúde da 

família com cobertura de equipe de saúde e 92,16% de coberturas de agentes 

comunitários de saúde.  

A região apresenta uma taxa de homicídios (por 100 mil/hab) de 48,16% sendo 

79,64% de taxa de homicídios de jovens (por 100 mil/hab) e 14,47% de taxa de morte 

por acidentes de trânsito. 

 

3.2- Aspectos econômicos RI Tocantins  

Através dos dados retirados do site da (FAPESPA,2018) e da 

(SEPLAN,2017);foram analisados os dados e índices da região, e foram observados as 

características econômicas descritas abaixo:  

A economia da região está concentrada no município de Barcarena que contribui 

para 42% do PIB da região. Outros municípios que se destacam na formação do PIB 

são: Abaetetuba (11%) e Cametá (10%). Na composição do PIB da região de integração 

de Tocantins a indústria corresponde a 50%, o setor de serviços a 44% e o agropecuário 

a 6%. Nesses setores destacam-se as atividades relacionadas aos gêneros de metalurgia 

e química, produção de alumina e alumínio, construção civil, produção de dendê e 

pescado.                      

O setor industrial, com maior participação do PIB da região, apresentou como 

principais atividades a indústria de transformação com participação de 78% e a 

construção civil com 14%. Nessa região, estão localizadas as grandes plantas industriais 

dos gêneros de metalurgia e química. O município de Barcarena contribui com 46% da 

produção de Tocantins em função do polo industrial, onde é feita a industrialização, 

beneficiamento e exportação do caulim, alumina, alumínio e cabos para a transmissão 

de energia elétrica. 

No setor de serviços as atividades predominantes foram à administração pública 

49%, aluguel 12%, transporte 18% e comercio 10%; onde os principais segmentos 

comercializados foram combustíveis, carnes bovinas, moveis e bebidas. O setor 
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agropecuário contribui com 6% do valor adicionado da região, apresentou como 

principais atividades a lavoura com 50% e a pesca 24% de participação do setor.  

A agropecuária é predominante em quase todos os municípios da região, com a 

maior taxa na cidade de Limoeiro do Ajuru com 67%, em seguida a cidade de Acará 

com 56%, que tem uma atividade predominante do cultivo da mandioca nesse 

município; esse setor é hegemônico na região pela prática da agricultura familiar. A 

menor taxa apresenta-se na cidade de Barcarena com 1,7  

 Os principais produtos exportados são: hidróxido de alumínio (63%) do valor 

exportado da RI, seguido pelo alumínio (14%), ambos produzidos e exportados por 

Barcarena. Nas importações o destaque é para a demanda de hidróxido de sódio (31%) e 

o coque de petróleo (12%). Barcarena é o principal importador. 

A região apresenta vocações enormes para os setores de energia, agricultura 

familiar, mineração, logística e agronegócio, pois a mesma é a maior produtora de 

dendê (46%) e a 2º maior produtora de pimenta do reino (20%) no Brasil, também 

existem grandes cultivos de açaí, por isso a região é a maior produtora do fruto no 

estado com (56%), cultivos de coco-da-baía (62%) e a 2º maior produtor de mandioca 

do estado (16%), e tem um grande potencial para a aquicultura, possui em Abaetetuba 

um dos três portos de desembarque pesqueiro mais importante para o estado, sendo a 5° 

maior produtora de Tilápia (24 toneladas por ano). 

Além de ser muito forte economicamente a região apresenta um vasto 

patrimônio histórico e cultural, com destaque para as cidades de Cametá, que foi capital 

do governo cabano, portanto têm manifestações da cultura popular com seus casarões de 

azulejos, igrejas projetadas pelo arquiteto italiano Antônio Landi e a cidade de 

Barcarena que possui vocação natural para o turismo que com exuberantes praias de 

agua doce (BASTOS et al.,2010). Alguns principais pontos turísticos são: Ilha das 

Onças, o Ecoturismo: APA do Horto Botânico localizado ambos em Barcarena; o 

conjunto arquitetônico do centro histórico de Cametá e o monumento de “Resistência a 

Cabanagem” também em Cametá e a comunidade Quilombola Larajetuba na cidade de 

Moju.  
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3.3– Aspectos ambientais da RI tocantins 

Dados da SEPLAN de 2017, apresenta um desmatamento acumulado de 14.629 

, com uma área de 35.838,90 , com números de focos de calor de 3.726, 

podemos ver que o ICMS verde no ano de 2018 repassou o valor de R$ 12.964, 7% para 

a região, que possui  uma área protegida de 4,9 %, com 1396  de unidade de 

conservação de uso sustentável federal, 144  de uso sustentável estadual e 201  

de terra indígena. 

 

3. CONCLUSÕES  

 

Através das analises sobre os aspectos socioeconômicos e ambiental da região 

estudada pode-se conclui que na maioria dos municípios da região predomina a 

agricultura, entretanto a mesma possui um setor industrial muito forte com a cidade de 

Barcarena, o que faz seu PIB obter excelentes resultados. 

Foi observado que apesar de forte economicamente, o seu desenvolvimento e 

muito diversificado entre os municípios pertencentes, pois apresenta desigualdades 

sociais. Nas questões ambientais tem-se um desmatamento significativo, com intensivas 

áreas protegidas, o que faz a região possuir uma vocação enorme para o turismo, pois é 

uma região com vasto patrimônio cultural e histórico.  
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