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RESUMO

0   obietivo   deste   estudo   foi   o   de   quantif icar   as   fontes   de   crescimento   do   setor   de
culturas    e    de   vinte    e    duas    microrregiões    no    Estado    do    Pará,    através    da    utilização    do
modelo   s^/.Íf-sha/e,   associando   as   políticas   agrícolas   desencadeadas   no   peri.odo   de   1979   a
2000,   As   cul{uras   estudadas   foram   dispostas   em   quatro   grupos     alimentares   (arroz,   feiião,
mandioca    e    milho);    industriais    (cacau,    café,    coco-da-bai.a,    dendê    e    pimenta-do-reino);

frutíferas   (abacaxi,   banana,   larania   e   maracu/á)   e   produtoras   de   f ibras   (algc>dão   herbáceo,

iuta   e   malva).   Além   disso,   analisou-se   as   alterações   r\a   composição   da   produção,   mediante
a   decomposição   do   efeito-área   em   escala   e   substituição.   Os   resultados   apontaram   uma
recomposjção   no   sistema   de   exploração   agrícola   paraense,   tanto   de   culturas   temporárias
como    permanentes,    bem   como    o   efeito-área    aparece    como    a    principal    componente
responsável    pela   expansão   agrícola    no   Estado   do   Pará.    Algumas   culturas   se   destacaram

quanto   ao   uso   de   insumos   modernos,   principalmente   as   dos   grupos   industriais   e   frutíferas,
além  clo  milho,   indicando  que  houve  um  crescimento  intensivo  ao  lor`go  do  período  analisado.

0   estudo   constatou   a   estagnação   de   algumas   microrregiões   e   o   crescimento   de   outras,   no

qual   se   observou   a   associação   da   expansão   da   agricultiira   com   a   das   microrregiões    (São
Félix    do    Xingu,    Conceição    do    Araguaia,    etc).    Novamente,    em    nível    de    crescimento    o

ef eito-área  se  sobressaiu,  constatando-se  que  as  poli'ticas  publicas  implementadas  no  período
em   análise,   corno   as   de   colonização/assentamento   (lNCRA),   crédíto   rural   (FNO),   pesquisas

(Ceplac,    Embrapa,    UFFIA)    e    assistência    técnica,    foram    importantes    para    promover    o
desenvolvimento    regional.   Ainda   que   a   ef iciência   destas    poli.ticas    precise   ser   alcançada
reconhece-se   a   sua   importância   para   o   desenvolvimento   de   algumas   culturas   como   o
dendê,   coco-da-baía,    abacaxi   e   milho,   dentre   outras
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