
São Félix
do Xingu 
em busca da 

Em meio a um processo de devas-
tação da floresta, motivado principal-
mente pela abertura de pastos, o pro-
jeto Xingu Ambiente Sustentável (XAS) 
ajuda a formar pessoas que possam 
ser protagonistas de uma mudança 
socioambiental em São Félix do Xingu, 
Sul do Pará. Entenda os objetivos do 
projeto e o “cenário” em que é desen-
volvido. Pág. 3
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Estudo aponta desafios 
entrevista
Entenda por que a pecuária não 
deve ser a única fonte de renda do 
pequeno produtor, segundo a opi-
nião de Edson Pereira, presidente 
da Associação para o Desenvolvi-
mento da Agricultura Familiar do 
Alto Xingu (Adafax).  Pág. 8

Uma das primeiras ações do projeto XAS foi o Diagnóstico do Tecido Sócio 
Institucional de São Félix do Xingu (SFX), desenvolvido em duas fases. Co-
nheça a metodologia de cada etapa e os principais resultados do estudo. 

preservação ambiental em SFX
e oportunidades na

sustentabilidade

| A hegemonia do gado. Pág.5 |  Culturas sustentáveis. 
Pág. 6 | Minério: a riqueza pouco conhecida, mas há 
muito tempo explorada. Pág. 7 |

Um ambiente sustentável constrói 
-se coletivamente, com a partici-
pação de toda a comunidade. Na 
foto, Ruth Corrêa (ao centro) e mo-
radores de São Félix do Xingu, du-
rante atividade do projeto XAS. 
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Prezado(a) leitor(a):
Este boletim é uma ferramenta de divulgação do projeto Xingu Ambiente 

Sustentável, desenvolvido pelo IEB e Adafax com o apoio do Fundo Vale. A 

proposta desse instrumento de comunicação é apresentar o que fazemos e  

desejamos para São Félix do Xingu, de modo que mais pessoas conheçam 

nossas atividades em prol do desenvolvimento sustentável do município. 

Nesta primeira edição, conheça o contexto em que o projeto é realizado 

e leia os principais resultados do estudo que aponta as oportunidades e os 

desafios que São Félix  do Xingu enfrenta para implantar práticas produti-

vas que ajudem a conservar o meio ambiente para as futuras gerações. 

Boa leitura!
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São Félix do Xingu
Em busca da sustentabilidade

Em 2009, o Instituto Internacional de 
Educação do Brasil (IEB), em parceria com 
a Associação para o Desenvolvimento da 
Agricultura Familiar do Alto Xingu (Adafax), 
iniciou o projeto Xingu Ambiente Sustentá-
vel (XAS), com ações em São Félix do Xingu 
(SFX), município com dimensões aproxima-
das ao dobro do tamanho do Estado do Rio 
de Janeiro - cerca de 80 mil quilômetros 
quadrados (IBGE, 2007). Além de ser o se-
gundo maior município paraense, a loca-
lidade, ao Sul do Estado, lamentavelmente 
se destaca por estar entre as líderes do des-
matamento nacional, chamando a atenção 
pelas dimensões do impacto à natureza. 
Até 2009, segundo o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), cerca de 16 mil 
quilômetros quadrados de área foram com-
prometidos. O número é equivalente a 20% 
do território do município.

Esse avanço do desmatamento nos últi-
mos anos tem entre suas razões a pecuá-
ria, a qual é favorecida pelas características 
locais. A ausência de baixas temperaturas 
e de solos apropriados são, por exemplo, 
atrativos para a formação de pastos. Essas 
propriedades ajudam o município a ter o 
maior rebanho bovino da Amazônia, com 
cerca  de 2 milhões de  cabeças de gado. 

“A atividade produtiva (pecuária) é quase 
sempre a responsável pelas mudanças ra-
dicais no desenho da paisagem na região”, 
explica Josinaldo Aleixo, consultor do proje-
to. “São grandes fazendas abertas na esteira 

de grilagem e invasão de 
terras públicas”, completa 
Aleixo. Contudo, a cultura 
de criação de  gado não 
fica restrita aos grandes 
produtores. Em SFX, há pe-
quenos e médios pecua-
ristas desenvolvendo suas 
atividades em projetos 
de assentamentos (PA’S), 
como demonstrou os pri-
meiros passos do projeto 
por meio do Diagnóstico 
Sócio Institucional. 

Diante desse quadro, a 
atuação do IEB e de seus 
parceiros é contribuir para 
um processo de mudança 
com os atores que partici-
pam da dinâmica social e 
econômica do lugar, como, por exemplo, 
o poder público e as organizações locais. 
Espera-se que essa nova postura seja dire-
cionada para a valorização de ações contra 
o desmatamento e a melhor utilização dos 
recursos naturais encontrados na região. 

Ao mesmo tempo, as atividades do Insti-
tuto têm a finalidade de “despertar a socie-
dade de SFX para a importância de se ar-
ticular coletivamente em favor da criação 
de políticas públicas, as quais permitam a 
construção de um município comprome-
tido socioambientalmente”, explica Ruth 
Corrêa, coordenadora do projeto. 

São Félix do Xingu possui 76% 
de áreas protegidas, distri-
buídas em Terras Indígenas,  
Áreas de Assentamentos, UC 
de Proteção Integral e de Uso 
Sustentável. Contudo, o pro-
cesso de abertura de pastos 
para o gado ameaça a riqueza 
natural da região.

capa

Controle
Uma das ações do governo para 
frear o desmatamento na região do 
Xingu foi a criação de Unidades de 
Conservação (UC) na área da Terra 
do Meio. Somam-se a isso, as ope-
rações de fiscalização que embar-
garam a venda de gado criado em 
áreas desmatadas irregularmente. 
No entanto, essas iniciativas não 
têm sido suficientes para conter a 
devastação. 
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atuação de organizações em SFX
O projeto Xingu Ambiente Sustentável possui três etapas (ver 

Box). A primeira delas foi a realização do “Diagnóstico do Te-

cido Sócio Institucional em São Félix do Xingu”. A pesquisa foi 

desenvolvida em dois momentos e usou diferentes metodologias 

participativas para atender objetivos específicos de cada etapa.

Pesquisa analisa

Diagnóstico - Fase I

O diagnóstico foi iniciado em julho de 
2009, ainda no âmbito do Projeto Frontei-
ras Florestais, desenvolvido pelo IEB na re-
gião do Sul do Amazonas e no Sul do Pará, 
tendo objetivos complementares ao projeto 
XAS. Primeiramente, a ênfase foi identificar, 
caracterizar e analisar como se relacionam 
as organizações no município, avaliando a 
relação delas com as temáticas do ordena-
mento territorial e do manejo sustentável 
dos recursos naturais. Nessa etapa, a equi-
pe de pesquisa realizou entrevistas com re-
presentantes de instituições do governo e 

da sociedade civil local. Os dados 
foram base para delimitar as orga-
nizações consultadas em três blo-
cos (leia ao lado).

A análise desses três blocos permitiu 
identificar os atores com maior capa-
cidade de influência sobre as políticas 
públicas direcionadas à superação do 
desmatamento local. Segundo Ka-
tiuscia Miranda, assistente de projetos 
do IEB, foram poucas as instituições que fizeram 
menção ou têm interesse específico no manejo 
de recursos naturais. “A maioria das organizações 
se relaciona e trabalha em favor da manutenção 
da pecuária – criação extensiva de gado de corte”, 
ressalta Miranda. 

 A Adafax é uma das organizações interessa-
das em mudar o panorama local. A associação 
atua desde 2004 com o propósito de assessorar 
tecnicamente grupos de agricultores familiares 
interessados em adotar práticas produtivas que 
possam representar alternativas à intensa degra-

dação ambiental. A coordenadora local do proje-
to XAS, Celma Oliveira, ressalta que o diagnóstico 

é importante para a Adafax, pois serve como um 

“instrumento”  para subsidiar as discussões do pla-

nejamento estratégico da associação”

Embora as intenções da Adafax estejam longe 

de ser majoritárias em SFX, “a presença dela e de 

outras organizações com objetivos semelhantes 

é um caminho para se elaborar uma agenda so-

cioambiental. Algo que seria um grande progres-

so no município cujos índices de desmatamento 

são altos”, destaca Miranda. 

Xingu Ambiente Sustentável
1. Diagnóstico do tecido institucional existente em São Félix do Xingu;

2. Planejamento Coletivo e pactuação de agenda de
 sustentabilidade para o município;

3. Fortalecimento da capacidade das organizações locais para realizarem 
ações de ordenamento territorial e combate ao desmatamento no município. 

etapas do projeto

A maioria das informações da segunda fase do Diagnós-
tico do Tecido Institucional foi levantada em encontros 
com produtores de SFX. Por meio de dinâmicas intera-
tivas foram  coletadas informações que subsidiaram as 
conclusões do estudo.  
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Organizações centralizadas na 
busca de financiamento para a 
agricultura familiar via políticas 
de crédito oficial.

Bloco I

Organizações ligadas à agricultura 
familiar que atuam em assessoria 
técnica e experimentação produti-
va, organização e comercialização 
da produção, defesa de direitos 
dos trabalhadores e educação de 
jovens agricultores.

Bloco II

Organizações que representam os 
grandes pecuaristas , os quais  bus-
cam ampliar suas  influências para 
limitar os processos de regulariza-
ção fundiária, cadastro ambiental 
rural e reserva legal, entre outros 
fatores.

Bloco III
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Diagnóstico- Fase II

Após mapear as redes de instituições que atuam no município, o diagnóstico 
seguiu em uma segunda etapa tendo entre seus focos a mineração, o manejo 
dos recursos naturais e as alternativas sustentáveis para a região. Nessa fase, 
as entrevistas semiestruturadas também foram usadas para coletar dados, 
porém , ocorreram com menor frequência. A maior parte das informações foi 
levantada em encontros com pequenos produtores que participaram da di-
nâmica Mapa da Paisagem. Essas reuniões, realizadas em cinco localidades, 
demonstram como as instituições de SFX interagem entre si, em um cenário 
contrário à preservação ambiental. Assim, dentre as conclusões do diagnós-
tico, três podem ser destacadas. Leia a seguir.

Diagnóstico - Fase II

Devido a um longo processo de ocupação 

irregular do território e à transformação da flo-

resta em pastagem, a maioria das instituições 

em São Félix do Xingu foi criada para atender 

às demandas da pecuária. Embora outras cul-

turas produtivas possam ser encontradas na 

região, elas ocorrem de forma bastante pon-

tual. Os resultados do diagnósti-

co, que na segunda etapa coletou 

informações junto aos pequenos 

agricultores, apontam que a dificul-

dade no acesso ao crédito e a falta 

de assistência técnica são alguns 

fatores que limitam a ampliação 

de culturas menos degradantes ao 

meio ambiente. 

Os pequenos produtores são en-

fáticos ao afirmar tais constatações. 

“Teve um companheiro na minha 

comunidade que no ano de 1997 

queria pegar financiamento para outra ativida-

de, mas o banco não deixou e disse que se ele 

quisesse teria que pegar crédito para a pecuá-

ria”, relata seu Domingos , pequeno agricultor 

da região. 

Em muitos casos, o acesso ao financiamento 

é limitado pela falta de projetos que atendam 

às exigências dos bancos. Segundo as pessoas 

consultadas na pesquisa, os órgãos do gover-

no que deveriam fornecer apoio técnico aos 

projetos não possuem estrutura suficiente para 

suprir as necessidades locais. 

Por outro lado, a hegemonia dos pastos é 

uma questão cultural. O “sucesso” da pecuária 

contagia a comunidade local, que geralmente 

associa gado à riqueza, reforçando ainda mais 

a importância da atividade para o município.

Contudo, esse fascínio não é geral. Segundo 

o relatório do Diagnóstico, uma parcela de pro-

dutores sente-se extremamente dependente 

da pecuária, alguns chegam a rotular-se “es-

cravos do boi” – condição facilmente percebi-

da devido à pouca diversidade econômica do 

município. Ruth Corrêa explica que “existe in-

teresse à diversificação, embora haja pouco ou 

nenhum debate sobre o assunto”. Para implan-

tar outras culturas produtivas no município é 

necessário que “elas sejam economicamente 

atraentes para a população”, conclui Corrêa. 

MAPA DA PAISAGEM 
Na segunda fase do diagnóstico o “Mapa da paisagem”, 
elaborado pelos participantes, não apontou a mine-
ração como uma atividade econômica integrante das 
áreas onde vivem, identificando as formas de manejo 
e uso do solo. O predomínio da pecuária foi uma das 
constatações da dinâmica.

1. A hegemonia do gado

Apresentação do resultado 
da atividade Mapa da Pai-
sagem, realizada em cinco 
localidades de SFX.

São Félix do Xingu possui um dos maiores rebanhos bo-
vinos da Amazônia: cerca de 2 milhões de cabeças de 
gado. A população estimada do município não chega a 
70 mil habitantes (IBGE, 2009).

PESQUISA ANALISA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES EM SFX
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Diagnóstico- Fase II

2. Culturas sustentáveis  

Uma alternativa de produção apontada 

pelo relatório é o cacau. Seu cultivo é con-

siderado economicamente viável, como 

demonstram os números da CAPPRU (Co-

operativa Alternativa de Pequenos Produto-

res Rurais e Urbanos). Em 2008, foram co-

mercializadas no município cerca de 470 

toneladas do fruto e, no ano seguinte, 750 

toneladas. Porém, há ressalvas em relação 

ao produto, quando é tratado como única 

forma de sustento das comunidades. “Toda 

monocultura é insustentável do ponto de 

vista da agricultura familiar”, explica Antônio 

Carlos, engenheiro agrônomo da Adafax.  

Se diversificar é necessário, uma outra op-

ção de produto agroextrativista é a castanha-

do-brasil, disponível em Terras Indígenas – 

que equivalem a mais de 70% do território. 

Geralmente, famílias indígenas manejam a 

castanha e interagem direto com a CAPPRU 

objetivando sua comercialização, que em 

2008 chegou a 60 toneladas. Atualmente, a 

cooperativa possui uma equipe encarrega-

da da quebra e embalamento da castanha, 

tendo adquirido uma estrutura física para a 

alocação e beneficiamento desta produção. 

Além de ser uma opção sustentável para a 

economia de São Félix do Xingu, a comercia-

lização da castanha proporciona uma intera-

ção com a cultura indígena, que, segundo o 

relatório, tem muito a ensinar aos agriculto-

res acerca da vivência em harmonia com o 

meio ambiente. A experiência permite “uma 

oportunidade pedagógica interessante para 

o município como um todo”, destaca um 

dos trechos do estudo. 

O cacau e castanha-do-brasil são alterna-

tivas promissoras para a ampliação de uma 

cadeia produtiva menos agressiva ao meio 

ambiente. Além delas, outros itens naturais 

podem ser integrados, como, por exemplo, 

a coleta e o beneficiamento do açaí, do cajá, 

do frutão e da gulosa (frutas locais).

Mas isso não é suficiente, segundo lideran-

ças locais. Para elas, é preciso dar um jeito 

para que essas alternativas se tornem po-

líticas públicas. Caso contrário, a comuni-

dade não irá conseguir implementar essas 

experiências de sucesso. Assim, estradas e 

assistência técnica são necessidades urgen-

tes apontadas para estruturar a produção do 

pequeno produtor. 

estudo

Diante do predomínio da pecuária, o Cacau representa 
uma oportunidade de produção menos degradante ao 
meio ambiente. A Cooperativa Alternativa de Pequenos 
Produtores Rurais e Urbanos (foto abaixo) é uma das or-
ganizações que tem apostado no fruto. 

A participação da comunidade local no processo de 
influência das políticas públicas é o principal instru-
mento para uma mudança socioambiental em SFX.  
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Na segunda fase do 
diagnóstico, o “Mapa 
da paisagem”, elabora-
do pelos participantes,  

não apontou a mine-
ração como uma ativida-

de econômica integrante das áreas 
onde vivem. O tema foi comenta-

do somente quando a equipe de 
pesquisa fez intervenções sobre 

o assunto. O estudo consta-
tou que localmente há 

um desconhecimento 
- ou pouca informa-
ção - da forma como 
as mineradoras ope-
ram e quais as obri-
gações delas para 

com as comunidades 
e o município. A pouca discussão sobre o 
tema chama a atenção, pois há mais de 20 
anos as mineradoras já atuam no municí-
pio, que, por ser localizado nas áreas de 
Iriri-Xingu e Grande Carajás, possui uma 
série de riquezas no subsolo. 

 Só na década de 1980, 
por exemplo, a exploração 
da cassiterita resultou em 
200 mil toneladas de es-
tanho, metal geralmente 
utilizado para recobrir ou-
tros produtos metálicos, 
com objetivo de protegê-
los da corrosão. 

Mais recentemente, no 
ano 2000, a mineradora 
Anglo American abriu uma frente de 
expansão de níquel, na região de Tancre-
do, próximo à sede do município. A em-
presa pretende investir na região, por meio 
do projeto Jacaré, cerca de 4,3 bilhões de 
dólares. Segundo especialista do setor, 
esse montante colocará SFX entre as loca-
lidades mineradoras de maior destaque no 
Estado. 

As atividades da Anglo American, sediada 
em Londres (ING), são apenas um exemplo 
da amplitude da questão mineral em SFX. 
Empresas como a Vale e a Metalmig tam-
bém exploram as riquezas da região.  So-

bre o assunto, o Diagnóstico Institucional 
“ressalta que as atividades minerárias são, 
via de regra, problemáticas na Amazônia 
devido à magnitude de seus impactos “so-
cioambientais”. O desconhecimento local 
sobre o assunto agrava ainda mais a situ-
ação, pois “quanto mais alienada estiver a 
sociedade local acerca do assunto, mais 
riscos ela corre de ficar com a parte pior da 
mineração, que são os impactos”, comenta 
Josinal Aleixo, consultor do IEB.

3. Minério: a riqueza pouco 
conhecida,  mas há muito 
tempo explorada

PESQUISA ANALISA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES EM SFX

Diagnóstico- Fase II
estudo

À esquerda, dois exemplares de minério encontrados na região do Xingu. 
Ambos foram registrados pela equipe do Diagnóstico do Tecido Institu-
cional em visita a uma das mineradoras que atua em SFX. Acima, comuni-
dade local e consultor do IEB interagem durante atividade do projeto.

O impacto das atividades minerárias pode colo-
car em risco a exuberância natural do rio Xingu 
(foto abaixo). O desconhecimento local sobre o 
assunto pode agravar ainda mais a situação.
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A insustentabilidade da

Pecuária
Um dos grandes desafios no Xingu é a diversificação produtiva, algo ne-
cessário diante dos limites que a pecuária oferece ao pequeno produtor. 
Para entender melhor o assunto, conversamos com o agricultor e presi-
dente da Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar do 
Alto Xingu (Adafax), Edson Pereira. 

No seu ponto de vista, a pecuária é in-
sustentável em que situações?

Nos casos em que o agricultor tem me-
nos de 100 hectares (20 alqueires) po-
demos considerar que já existe um grau 
de risco para o pecuarista, pois a ativida-
de tem uma tendência à degradação do 
solo. 

Então por que muitos pequenos pro-
dutores ainda desenvolvem a cultura do 
pasto?

Porque é mais fácil trabalhar com gado 
de corte. Ele (o agricultor) pode criar o be-
zerro e vender. Na negociação, ele recebe 
algo bem mais lucrativo que, por exem-
plo, se ele fosse trabalhar com gado lei-
teiro. Mesmo 
se ele quisesse 
vender leite, 
as coisas são 
muito mais 
complicadas. 
Além de o pre-
ço ser baixo, 
não há estru-
tura para man-
ter a atividade. 
G era lmente , 
não há eletri-
ficação para o resfriamento e os acessos 
para escoar a produção são precários.

O grande produtor chega a exercer al-
guma influência sobre o pequeno?

Geralmente, os pequenos produtores co-
piam os fazendeiros que possuem grandes 
propriedades de terra e têm alta lucrativi-
dade com a criação do gado de corte.

Até que ponto isso é prejudicial?
O grande produtor possui recursos para 

recuperar a área e utilizá-la por mais al-
gum tempo. Além do mais, por ser uma 
extensa propriedade, a área do fazendeiro 
demora mais a se desgastar. Desta forma, 
ele tem como sustentar sua produção por 
muito mais tempo. Já no caso do peque-
no produtor, suas áreas para a criação do 
gado são bem menores. Como não tem 

recursos para recuperar 
a terra, ele acaba ven-
dendo aos fazendeiros. 
Assim, a pecuária aca-
ba sendo extremamen-
te insustentável e, ao 
mesmo tempo, contri-
bui para o processo de 
devastação. Geralmen-
te, com a venda da pe-
quena propriedade, o 
produtor vai atrás de 
outras terras para reco-

meçar o processo de derrubada da mata 
para criação de boi. 

Na sua visão, qual seria a alternativa 
do pequeno produtor para amenizar a 
dependência da pecuária?

Creio que a saída é a diversificação. Já 
constatamos várias experiências promis-
soras na criação de abelhas, pequenos 
animais, açaí e, principalmente, no cultivo 
do cacau. Acredito que o gado não deva 
ser excluído das atividades produtivas, 
mas deve complementar a renda do pe-
queno produtor, fornecendo leite, queijo 
e outros derivados. Desta forma, acredi-
to que a pessoa terá uma renda contínua 
para o resto do ano. 

O que limita essa diversificação?
A falta de assistência técnica limita 

nossas intenções. Os pequenos produ-
tores têm limitações para elaborar pro-
jetos para captar crédito que nos ajuda-
ria com maquinário e outros suportes 
para a produção.  Além do mais, há uma 
extrema falta de políticas públicas em 
termos de infraestrutura e outras neces-
sidades, como apoio técnico para recu-
peração de terras desgastadas.

“Geralmente, com a venda 
da pequena propriedade, o 
produtor vai atrás de outras 
terras para recomeçar o pro-
cesso de derrubada da mata 
para criação de boi”.

Grandes áreas de floresta são derrubadas para a 
criação de gado. Até 2009, 20% do território de SFX 
já havia sido comprometido pelo desmatamento.


