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Figura 20 – Distribuição espacial do QL SIUP (fornecimento de água; eletricidade; gás; 

tratamento de esgoto; atividades de gestão de resíduos sólidos e descontaminação) no Centro 

Norte – 2000, 2007 e 2015 
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Fonte: Resultados da pesquisa. Elaborado pelo autor.  
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 Observa-se na Figura 20 que, em 2000, os municípios especializados nessas atividades 

concentram-se no Piauí. Destacam-se Caracol/PI, microrregião São Raimundo Nonato, QL 

igual a 66,7; e Barreiras/PI, microrregião Alto Médio Gurgueia, QL igual a 60. Em 2007, 

diminui essa incidência no sul piauiense. 

 Em 2007, Breu Branco/PA, microrregião de Tucuruí, detém o maior QL nesse período, 

seguido por Guadalupe/PI, microrregião Floriano; e São João dos Patos/MA, microrregião 

Chapadas do Alto Itapecuru. Em 2015, a maioria dos municípios especializados nessa produção se 

localiza no leste tocantinense e microrregião Miracema/TO. Todavia, nenhum destes possui QL 

maior que o de Monte Alegre/PI e Bom Jesus/PI, microrregião Alto Médio Gurgueia; e Santo 

Antônio dos Lopes/MA, microrregião do Médio Mearim, os 3 maiores desse período.  

 Entre 2000 e 2015, os SIUP se tornaram a base no sul piauiense e leste tocantinense, áreas 

de fronteira agrícolas recentemente ocupadas. Ademais, presenciam-se QLs elevados na 

microrregião Médio Mearim/MA, onde se inicia a exploração de gás natural. São regiões onde se 

aplicaram somas significativas de capital, e diante da ausência de serviços essenciais para o bom 

funcionamento das unidades produtivas e bem-estar dos seus trabalhadores, as instituições suprem 

essa demanda realizando investimentos na infraestrutura desses municípios.  

 Por outro lado, observa-se que nos municípios do Sudeste Paraense, microrregião 

Barreiras/BA e Santa Maria da Vitória/BA houve a diminuição da incidência de QL acima de 1 

nos SIUP entre 2000 e 2015. Apesar de terem importantes centros urbanos, como Marabá/PA e 

Barreiras/BA, são áreas de grande extensão territorial onde as vilas rurais encontram-se isoladas, 

dificultando a implementação de unidades dos SIUP.  No caso do Norte Araguaia/MT, em 

nenhum ano detectou municípios especializados nessa produção. O motivo deste cenário 

relaciona-se à baixa de ocupação urbana dos municípios pertencentes a esta microrregião.  

 Constata-se que tanto na construção civil quanto nos SIUP, o alto valor do QL em 

municípios com base pouco diversificada atrelam-se às políticas públicas. Nesse contexto, 

destaca-se o “Minha Casa Minha Vida”, programa do governo federal que financia a moradia 

própria. Desse modo, expande-se a quantidade de residências nos núcleos urbanos, e 

consequentemente, a demanda por serviços coletivos essenciais para os seus residentes, como 

o fornecimento de energia elétrica, o abastecimento de água, o tratamento de esgoto e o 

recolhimento de resíduos sólidos. 

 Diante disso, a expansão da construção civil e dos SIUP na região Centro Norte se deu 

por meio de um mix entre capital privado e investimentos públicos. Munícipios que 

experimentaram alto crescimento da população urbana como o Cerrado piauiense e o Tocantins 

obtiveram os maiores QLs nesse ramo produtivo entre 2000 e 2007. Em 2015, auferiram os 
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maiores Quocientes Locacionais aqueles que transformaram a sua base econômica como Lima 

Barreto/MA – gás natural -  e Canaã dos Carajás/PA – minério de ferro.  

 Em geral, os resultados do QL indústrias de transformação demonstram interações 

entre as atividades rurais e urbanas. Os frigoríficos de carne bovina e os curtumes surgiram 

em microrregiões onde a bovinocultura é uma atividade motriz. Ademais, são áreas do Centro 

Norte que experimentaram um grande crescimento populacional, servido como mão de obra 

para essas unidades industriais. Diferente do Cerrado piauiense e leste tocantinense, onde a 

densidade demográfica é menor comparando-se com os demais. Sendo assim, nenhum desses 

municípios especializaram-se em algum ramo de produção agregada.  

 Apesar disso, entre 2000 e 2015, originaram-se estabelecimentos que utilizam a 

produção agrícola regional como as esmagadoras de soja e as usinas com produção de etanol 

por meio da cana-de-açúcar. Todavia, localizam-se em municípios, ou próximos, com 

população acima de 50.000 habitantes, como Porto Nacional/TO e Ulianópolis/PA. A 

tendência é o surgimento de novos ramos industriais que agreguem valor sobre os bens 

primários, porém em pontos específicos, precisamente em locais com moderna infraestrutura 

de transportes. De igual modo, a mineração se concentrará no espaço, especificamente no 

Sudeste Paraense, onde existem as maiores reservas de minerais metálicos no Brasil. 

  

4.3 Perfil locacional do setor terciário 

 

 Nas atividades vinculadas ao comércio de produtos (varejo; atacado; transporte e 

comunicação), a Figura 21, em 2000, mostra que 6 municípios obtiveram QL igual a 6.7, 

Pirapema/MA, microrregião Itapecuru Mirim; Lago dos Rodrigues/MA, microrregião Médio 

Mearim; Praia Norte/TO, microrregião Bico do Papagaio; Juarina/TO, microrregião 

Miracema; Barra do Ouro/TO e Itapiratins/TO, ambos na microrregião Jalapão. Em comum, 

possuem apenas essa produção em sua base econômica. Em 2007, apenas 2 municípios 

auferiram esse valor. A Figura 21 ilustra essa constatação para os anos de 2000, 2007 e 2015.  
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Figura 21 – Distribuição espacial do QL comércio de mercadorias (varejo; atacado; transporte 

e comunicação) no Centro Norte – 2000, 2007 e 2015
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Fonte: Resultados da pesquisa. Elaborado pelo autor.  
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 Na Figura 21, em 2007, Governador Newton Bello/MA, microrregião Pindaré; e São 

Lourenço/PI, microrregião São Raimundo Nonato, especializaram-se somente no comércio de 

produtos. Em 2015, São Roberto/MA, microrregião Alto Mearim, e Grajaú possuem essa 

característica, e os demais, como Joselândia/MA, microrregião Alto Mearim; Grajaú; Senador 

Alexandre Costa/MA, microrregião Presidente Dutra, têm outras produções em sua base 

econômica.  

 Entre 2000 e 2015, observa-se a dispersão do QL comércio de produtos no Centro 

Norte, situação que demonstra o aumento do mercado consumidor interno. Por outro lado, 

constata-se a importância dessas atividades para os municípios localizados no centro e norte 

do Maranhão. São áreas desprovidas de grandes jazidas minerais e extensões de terra com 

fertilidade natural, fatores que alavancariam novos investimentos. Nesse sentido, os 

estabelecimentos comerciais tornam-se uma das poucas opções de renda para os seus 

residentes, servindo os transeuntes que utilizam as rodovias - BR-316, BR-222 e BR-135 - 

entre as capitais São Luís/MA e Teresina/PI.  

 O espraiamento do comércio de produtos, entre 2000 e 2015, relaciona-se com as 

políticas públicas federais, como o “Bolsa Família” e o “Fome Zero”, implementadas nesse 

período. São iniciativas que aumentaram a procura por bens de consumo imediato, 

impulsionando as trocas comerciais internas. Em regiões marginalizadas, como a Caatinga 

piauiense e as microrregiões próximas de São Luís/MA, trata-se de uma iniciativa que 

transformou a base econômica regional.   

 Em relação aos serviços de suporte (assistência técnica e profissional; instituições 

financeiras), a Figura 22, em 2000, mostra que Santa Filomena/MA, microrregião Alto 

Mearim e Grajaú, Pindorama/TO, microrregião Dianópolis; e Urbano Santos/MA, 

microrregião Chapadinha, apresentaram os maiores QLs nesse período. Em 2007, ocorreu o 

retraimento dessas atividades com Vila Nova dos Martírios/MA apresentando QL igual a 6.8, 

sendo acompanhada por Grajaú/MA, microrregião Alto Mearim e Grajaú, QL igual a 4.9; e 

Santa Terezinha/TO, microrregião Bico do Papagaio, QL igual a 2.  

 Em 2015, prossegue a retração dos serviços de suporte no Centro Norte, sendo que 

Ananás/TO, microrregião Bico do Papagaio, lidera com QL em 2.4; em seguida Vila Nova 

dos Martírios/MA, apresentando QL igual a 1.4; e, por fim, Cristalândia/TO, microrregião 

Rio Formoso, QL igual a 1.1. A Figura 22 ilustra essas informações. 
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Figura 22 – Distribuição espacial do QL serviços de suporte (assistência técnica e 

profissional; instituições financeiras) no Centro Norte – 2000, 2007 e 2015 
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Fonte: Resultados da pesquisa. Elaborado pelo autor. 
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 A Figura 22 demonstra que, com exceção de Parauapebas/PA, em 2000 e 2007, e 

Açailândia/MA, em 2007, nenhum dos maiores municípios urbanos do Centro Norte 

obtiveram QL acima de 1. Aqueles que se especializaram no serviço de suporte relacionam-se 

aos projetos como a plantação de eucaliptos em Ananás/TO, Vila Nova dos Martírios/MA e 

Urbano Santos/MA, produção destinada à fábrica da Suzano Papel & Celulose, em 

Imperatriz/MA
80

, ou para abastecer os fornos das usinas de ferro gusa.  

 Parauapebas/PA, em 2015, perdeu a sua condição de especialista em serviços de 

suporte. Neste ano, inicia-se o processo gradual de descolamento da Vale S.A. para a vizinha 

Canaã dos Carajás/PA. Com isso, as terceirizadas abandonam este município e acompanham a 

empresa mineradora.  

 Em relação ao Quociente Locacional dos serviços sociais (alojamento; ensino; 

médicos, odontólogos e veterinários), a Figura 23, em 2000, destaca Conceição do Lago 

Açu/MA, microrregião Baixada Maranhense, QL igual a 3.3; e Bernardo do Mearim/MA, 

microrregião Médio Mearim, com o QL no mesmo valor. Em comum, dedicam-se 

exclusivamente a esses ramos, e, em 2007, somente Gonçalves Dias/MA, QL igual a 2.7, 

mantém essa característica.  

 Em 2015, apenas 3 municípios têm como atividade base os serviços sociais, 

Caracol/PI, microrregião São Raimundo Nonato; São Miguel do Fidalgo/PI, microrregião 

Floriano; e Fortaleza do Tabocão/TO, microrregião Miracema. Similar ao observado no QL 

comércio de produtos e serviços de suporte, todos esses possuem pequenas dimensões 

geográficas e baixa população urbana.  

 Entre 2000 e 2015, observou-se a diminuição na quantidade de municípios 

especializados em serviços sociais. Isto demonstra que a presença de importantes instituições 

como o ensino e serviços da saúde concentraram-se na região Centro Norte. A Figura 23 

expõe o perfil do QL serviços sociais em 2000, 2007 e 2015.  

    

 

  

 

   

  

                                            
80

 Vila Nova dos Martírios/MA produziu 738.821m³ de eucalipto em 2013 (IBGE – PAM, 2016).  
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Figura 23 – Distribuição espacial do QL serviços sociais (alojamento; ensino; médicos, 

odontólogos e veterinários) no Centro Norte – 2000, 2007 e 2015 
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Fonte: Resultados da pesquisa. Elaborado pelo autor. 
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 Observa-se que entre 2000 e 2015, nenhum município das microrregiões Barreiras/BA 

e Santa Maria da Vitória/BA e da mesorregião Sudeste Paraense possuíram como atividade-

base os serviços sociais. De outra forma, a administração pública avança em todo o Centro 

Norte, conforme observa-se na Figura 23. Em 2000, 22 municípios apresentaram QL igual a 

4.55 e dedicaram-se exclusivamente a essa atividade, aglomerando-se no Piauí e no 

Maranhão. Isso mostra a participação das instituições públicas, por meio de ações municipais, 

em substituir a iniciativa privada, ofertando emprego e renda, no processo de 

desenvolvimento da base econômica regional.  

 Em 2007, apenas Santa Filomena/MA, microrregião Alto Mearim e Grajaú; Várzea 

Grande/PI, microrregião São Raimundo Nonato; Morro Cabeça no Tempo/PI e Sebastião 

Barros/PI, microrregião Chapadas do Extremo Sul Piauiense, tinham somente como base 

produtiva a administração pública. Em 2015, Marajá do Sena/MA, microrregião Pindaré, 

possui essa característica na sua base econômica. Diferente de Satubinha/MA, Jatobá/MA e 

Jenipapo dos Vieiras/MA, que possuem atividades formais complementares.   

 Observa-se que, na Figura 24, em 2015, os municípios do Centro Norte, cuja base 

econômica são produções com uso intensivo de máquinas, como Pedro Afonso/TO, 

Parauapebas/PA, Açailândia/MA e Luís Eduardo Magalhães/BA, possuem a administração 

pública como atividade complementar. Nos demais lugares, diante da deficiência ou limitação 

dos ganhos das produções motrizes, as instituições governamentais assumem a função de 

prover os residentes com emprego, tornando-se a principal fonte de renda dessas pessoas. 

Jenipapo dos Vieiras/MA e Marajá do Sena/MA são exemplos de locais que dependem 

unicamente desses dispositivos.  

 A Figura 24 demonstra o perfil locacional do QL administração pública nos anos de 

2000, 2007 e 2015.   
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Figura 24 – Distribuição espacial do QL administração pública no Centro Norte – 2000, 2007 

e 2015 
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Fonte: Resultados da pesquisa. Elaborado pelo autor. 
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 Observa-se que em Jenipapo dos Vieiras/MA, Marajá do Sena/MA e Morro Cabeça no 

Tempo/PI, conforme demonstra a Figura 24, são exemplos de municípios do Centro Norte 

que, entre 2007 e 2015, transformaram a sua base econômica a partir das instituições públicas. 

Sem esta atividade base, marginalizar-se-iam da dinâmica produtiva nacional, persistindo 

como áreas de subsistência. Isto demonstra a importância do poder estatal em atuar nas 

regiões desprovidas de recursos naturais ou capital acumulado – poupança -, fatores que 

impulsionariam a sua economia por meio das forças de mercado.   

 No próximo subcapítulo, o Multiplicador de Emprego (ME) estima o impacto dessas 

mudanças na geração de empregos diretos e indiretos, entre 2000, 2007 e 2015.  

 

4.4 Multiplicador de emprego da atividade base 

 

 A Figura 25, em 2000, mostra que a atividade motriz dos municípios da microrregião 

Jalapão/TO foram as únicas que geraram menos de 3 empregos por ano. A ocupação agrícola 

intensiva, iniciada em 1991, expulsou a população do campo. Desprovidos de capital, 

inexistiam meios de criarem inovações e assim, impulsionar a base econômica regional. Além 

disso, a análise do QL demonstrou que nenhum dos seus municípios obteve destaque em 

alguma atividade de produção agregada.     

 Neste período, a região Centro Norte com maior número de municípios que 

aumentaram a quantidade de postos de trabalho foi o Sudeste Paraense. As atividades 

mineradoras em Parauapebas/PA e o abate de bois dinamizaram a sua base. São Félix do 

Araguaia/MT e São Raimundo Nonato/PI, também apresentaram com os maiores MEs desse 

período, sendo que as suas atividades-base concentram-se na agropecuária.    

 Em 2007, Parauapebas/PA manteve o desempenho, enquanto que em São Félix do 

Araguaia/MT e São Raimundo Nonato/PI as suas bases produtivas diminuíram a capacidade 

de gerar empregos. Em contrapartida, Porto Nacional/TO, Conceição do Araguaia/PA e 

Alvorada/TO, microrregião Gurupi, auferiram os maiores MEs neste ano. Novamente, o 

processamento de carne bovina e couro geraram novos empregos nesses municípios.  

 No ano de 2015, nenhum município do Centro Norte gerou mais de 5 empregos a 

partir da sua atividade motriz. Os que criaram entre 3 e 5 empregos concentram-se no Sudeste 

Paraense. A Figura 25 mostra a localização espacial do ME nesse espaço econômico.  
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Figura 25 – Distribuição espacial do Multiplicador de Emprego (ME) no Centro Norte – 

2000, 2007 e 2015 
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Fonte: Resultados da pesquisa. Elaborado pelo autor. 
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 De acordo com a Figura 25, em 2015, os municípios da microrregião Jalapão/TO, 

Dianópolis/TO, Santa Maria da Vitória/BA, Barreiras/BA, Chapadas do Extremo Sul 

Piauiense, Alto Médio Gurgueia/PI, São Raimundo Nonato/PI, Bertolínia/PI, Floriano/PI, 

Gerais de Balsas/MA, Chapadas das Mangabeiras/MA, Chapadas do Alto Itapecuru/MA, Alto 

Mearim e Grajaú/MA, Médio Mearim/MA, Presidente Dutra/MA, Baixada Maranhense/MA e 

Itapecuru Mirim/MA apresentaram ME abaixo de 3.  

 Em 2015, Cristalândia/TO, microrregião Rio Formoso, obteve o maior ME do Centro 

Norte por causa do crescimento da extração de minerais não metálicos (areia, brita e cristal), 

sendo essa a sua atividade-base. Rio Maria/PA, microrregião Redenção, obteve ME acima de 

3 por meio da pecuária bovina e no processamento dessa carne. 

 Em geral, constata-se que os municípios do Sudeste Paraense persistiram como áreas 

com maior dinamismo no Centro Norte. Esse fenômeno relaciona-se às empresas mineradoras 

e abatedouros de bois existentes dentro dos seus domínios, trazendo divisas por meio das 

exportações, viabilizando, assim, a criação de atividades complementares como o comércio de 

produtos, conforme demonstrou o QL.  

 Por outro lado, entre 2007 e 2015, os municípios do Centro Norte, especialmente do 

Sudeste Paraense, diminuíram a sua capacidade de multiplicar empregos. Isto deve-se com a 

queda dos QLs relacionados às indústrias de transformação durante esse período. Desse 

modo, o arrefecimento no processo de verticalização da produção primária impactou 

negativamente na geração de postos de trabalhos, tornando-se necessária, portanto, a presença 

do poder público para viabilizar a atração de novos ramos industriais.    

      

4.5 Especialização e o continuum urbano-rural da base 

 

 De acordo com a Figura 26, em 2000, Grajaú/MA, microrregião Alto Mearim e 

Grajaú, obteve o CE igual a 0.32, possuindo assim uma base produtiva multiespecializada, 

comparando-se com o restante do Centro Norte. De igual modo, São Félix do Araguaia/MT, 

microrregião Norte Araguaia, Parauapebas/PA, Araguaína/TO, Bacabal/MA, microrregião 

Médio Mearim, os principais centros urbanos em suas regiões, obtiveram essa característica.  

 Em 2007, surgem novos municípios com CEs abaixo de 0.5, sendo que estes 

concentram-se na microrregião Norte Araguaia/MT e Sudeste Paraense. De igual modo, 

Araguaína/TO, Gurupi/TO e Porto Nacional/TO são os que apresentaram uma base próxima 

da diversificação econômica. Em outras áreas do Centro Norte mantém-se o nível de 
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especialização produtiva. A Figura 25 demonstra a distribuição espacial do ME no Centro 

Norte.    

 

Figura 26 – Distribuição espacial do Coeficiente de Especialização (CE) no Centro Norte – 

2000, 2007 e 2015 
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Fonte: Resultados da pesquisa. Elaborado pelo autor. 
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  Observa-se na Figura 26 que, em 2015, expande-se a quantidade de municípios que se 

direcionam para a diversificação. Destacam-se Marabá/PA, CE igual a 0.25; Luís Eduardo 

Magalhães/BA, CE igual a 0.26; Barreiras/BA, CE igual a 0.26; Imperatriz/MA, CE igual a 

0.26; Floriano/PI; CE igual a 0.26 e Redenção/PA, CE igual a 0.27. No Tocantins têm-se 

Gurupi/TO, CE igual a 0.26, Araguaína/TO, CE igual a 0.26, Porto Nacional/TO, CE igual a 

0.27 e Colinas/TO, CE igual a 0.28.  

 Em geral, constata-se que no ano de 2000, nenhum município obteve CE abaixo de 

0.3. Em 2015, 10 municípios se inserem nesse parâmetro, caracterizando-se como as 

principais áreas do Centro Norte no que tange ao adensamento de multiespecializações. Desse 

modo, estes transformam a sua base, antes centrada na agropecuária ou no extrativismo 

mineral, em uma estrutura econômica que se direciona para a diversificação e a firmação do 

continuum urbano-rural
81

. Este fenômeno, conforme apontou o Quociente Locacional, 

relaciona-se com o espraiamento, entre 2000 e 2015, das atividades urbanas como o comércio 

de produtos e a administração pública.  

 Por sua vez, Palmas/TO, sede do governo estadual, encontra-se com o CE abaixo dos 

municípios citados na Figura 26, ano 2015. Apesar de ser o shopping da base do Centro 

Norte, especializou-se na administração pública, somada com os seus 27 anos de existência, 

impossibilita, no momento, uma maior difusão de novos ramos produtivos. Por outro lado, a 

renda média dos seus habitantes, a existência de grandes lojas, e importantes centros médicos 

e de ensino, mostram que a capital tocantinense tem condições de diversificar a sua produção 

nos próximos anos. 

 Diante de tais constatações, verifica-se que, apesar do crescimento da população 

urbana, principalmente no Sudeste Paraense e Tocantins, e do surgimento de indústrias, 

nenhum município da região Centro Norte alterou para o continuum urbano-industrial. Como 

as atividades agrícolas expandiram entre 2000 e 2015, assim como a sua ocupação 

demográfica, a maioria encontra-se em processo de transição. Neste contexto, destaca-se  

Marabá/PA, Luís Eduardo Magalhães/BA, Barreiras/BA, Imperatriz/MA, Floriano/PI, 

Redenção/PA, Gurupi/TO, Araguaína/TO, Porto Nacional/TO e Colinas/TO, com os menores 

CEs no ano de 2015. Em relação ao restante, permanecem no continuum urbano-rural.  

 

 

 

                                            
81

Continuum urbano-rural ocorre quando o município fortalece o seu QL agropecuário e do setor terciário. Esses 

municípios citados realizaram tal passagem entre 2000 e 2015.  
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4.6. Perfil locacional das instituições inclusivas da base no Centro Norte do Brasil 

 

 Nos anos de 2000, 2007 e 2015, nenhum município do Centro Norte atingiu alto 

desenvolvimento humano. Assim, nesse período, o acesso aos serviços essenciais para os seus 

residentes se encontra abaixo do nível ideal. Contudo, observa-se o avanço das instituições 

inclusivas nos municípios das microrregiões Gurupi/TO, Miracema/TO, Araguaína/TO e Bico 

do Papagaio/TO. 

 Em 2000, Tucuruí/PA lidera o IFDM do Centro Norte, seguido por Miracema/TO e 

Palmas/TO. Nesse período, a maioria dos municípios apresenta IFDM regular. Em 2007, 

propaga-se o IFDM moderado no estado do Tocantins, Sudeste Paraense, sul maranhense, 

sudoeste piauiense e microrregiões de Barreiras/BA e Norte Araguaia/MT. Destacam-se 

Tupiratins/TO, microrregião Miracema, IFDM igual a 0,78; Parauapebas/PA, IFDM igual a 

0,78; e Palmas/TO, IFDM igual a 0,76. Em 2015, o IFDM moderado avança no Tocantins, a 

Figura 27 demonstra essa constatação.  
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Figura 27 – Distribuição espacial do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

no Centro Norte – 2000, 2007 e 2015 
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Fonte: Resultados da pesquisa. Elaborado pelo autor. 
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 Observa-se que em 2000, 124 municípios detinham baixo desempenho das suas 

instituições inclusivas. No ano de 2007, o número cai para 4, e aumenta a quantidade de 

municípios que passam para o IFDM Regular. Em 2015, 116 inserem no IFDM Moderado, 

demonstrando que o ambiente institucional do Centro Norte se aperfeiçoou ao longo do 

período analisado. 

 Em relação ao IFDM Emprego & Renda, subíndice que avalia a capacidade de os 

municípios absorverem mão de obra e ampliarem o seu mercado consumidor, a Figura 28, em 

2000, mostra que Tucuruí/PA foi o único do Centro Norte que atingiu alto nível de 

desenvolvimento em relação a esse parâmetro. Acompanham esse desempenho 

Aguiarnópolis/TO, microrregião Bico do Papagaio, e Miracema/TO, que auferiram IFDM 

Emprego & Renda igual a 0.71 e 0.72, respectivamente.  

 Em 2007, os 3 municípios que apresentaram alto nível de desenvolvimento em 

Emprego & Renda pertencem às microrregiões do Sudeste Paraense. Parauapebas/PA, 

adquiriu o IFDM próximo de 1, enquanto que Ourilândia do Norte/PA, microrregião São 

Félix do Xingu, obteve IFDM igual a 0.86; e Marabá/PA, IFDM igual a 0.83.  

 Em 2015, Ourilândia do Norte/PA e Parauapebas/PA diminuíram o seu IFDM 

Emprego & Renda, porém Marabá/PA manteve o desempenho do período anterior. Canaã dos 

Carajás/PA auferiu o maior valor nesse período, devendo-se aos investimentos da Vale no 

projeto Ferro Carajás S11D. De igual modo, Imperatriz/MA adquiriu alto nível de 

desenvolvimento em Emprego & Renda por causa da Suzano Papel & Celulose, que iniciou a 

sua operação neste município no final de 2013. A Figura 28 demonstra essas afirmações, 

quando se analisa o desenvolvimento municipal da educação.   
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Figura 28 – Distribuição espacial do subíndice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

Emprego & Renda no Centro Norte – 2000, 2007 e 2015 
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Fonte: Resultados da pesquisa. Elaborado pelo autor. 
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 Observa-se que o Sudeste Paraense, entre 2000, 2007 e 2015, possui municípios com alto 

desenvolvimento em Emprego & Renda no Centro Norte. Esse cenário se relaciona com o 

crescimento da base econômica regional, cujas atividades motrizes são a extração de minérios 

metálicos, ferro, cobre, manganês e alumínio, e a bovinocultura. Por outro lado, constata-se a 

queda de desempenho em Parauapebas/PA, de alto em 2007 para moderado em 2015, enquanto 

que Canaã dos Carajás/PA, por meio de investimentos da Vale S.A, elevou o desempenho do seu 

IFDM Emprego & Renda nesse intervalo de tempo.  

 No geral, a maioria dos municípios do Centro Norte deslocaram de baixo desempenho 

para regular, conforme a Tabela 5 demonstra:  

 

Tabela 5 – Quantidade de municípios e sua classificação de acordo com o IFDM Emprego & 

Renda – 2000, 2007 e 2015   

Ano Alto Moderado Regular Baixo 

2000 1 12 90 312 

2007 4 14 75 326 

2015 3 15 167 232 
Fonte: resultados da pesquisa. Elaboração própria.  

 

 Apesar da aparente melhora, a Tabela 6 mostra que 232 municípios, mais da metade do 

Centro Norte, em 2015, encontra-se com baixo nível de Emprego & Renda. Estes localizam-se, de 

acordo com a Figura 28, no leste tocantinense, sudeste piauiense, centro e norte do Maranhão. São 

áreas especializadas na agropecuária, comércio de produtos e administração pública, inexistindo 

outras produções que aumentariam os rendimentos da sua base econômica e de seus residentes. 

  

 No que tange à Educação, o subíndice do IFDM demonstra que, de acordo com a Figura 

29, em 2000, nenhum município do Centro Norte apresentou alto desempenho nesse parâmetro. 

Aqueles que se aproximam dessa classificação se localizam na microrregião Gurupi. Novo 

Alegre/TO, microrregião Dianópolis, tem o maior valor nesse ano, com IFDM igual a 0.63.  

 Em 2007, persistem os municípios do sul tocantinense com os maiores IFDMs Educação 

do Centro Norte. Destacam-se Palmeirópolis/TO, microrregião Gurupi; e Lavandeira/TO, 

microrregião Dianópolis, com os indicadores igual a 0.82. Outro que apresentou alto desempenho 

é Tupiratins/TO, microrregião Miracema.  

 Em 2015, cresce a quantidade de municípios com alto nível educacional no Tocantins. 

Fortaleza do Tabocão/TO apresentou valor próximo de 1, sendo acompanhado por 

Combinado/TO, microrregião Dianópolis, IFDM igual a 0.87, e Palmas/TO, IFDM igual a 0.86. 


