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RESUMO

As Indicações Geográficas de ativos territoriais têm como uma das suas características,

o registro jurídico para produtos e serviços,  inerentes  a sociobiodiversidade,  diferenciados

pela popularidade e por reproduzirem aspectos culturais de um determinado local. A proposta

deste trabalho é a análise da aplicabilidade do registro de Indicação Geográfica (IG), enquanto

ferramenta  para  a  consolidação  de  políticas  públicas  para  o  desenvolvimento  territorial

sustentável, suas relações e dissenções com o saber fazer do queijo manteiga marajoara na

comunidade  do  Jabuti,  município  de  Cachoeira  do  Arari,  localizado  no  arquipélago  do

Marajó, Pará. Utilizamos como metodologias a revisão bibliográfica, análises documentais e a

pesquisa de campo, que visou a coleta de informações utilizando metodologias participativas,

tais como, a cartografia social, trabalhando a ressignificação do território a partir da ótica dos

atores  e  atrizes  sociais  da  comunidade  do  Jabuti;  além  da  investigação  participativa  em

reuniões  e  visitas  técnicas  coordenadas  pelo  MAPA e  pelo  SEBRAE-PA;  e  por  último

analisamos  a  portaria  Nº  418/2013,  através  da  construção  da  Árvore  de  Problemas.

Atualmente  os  queijos  do  Marajó  são  caracterizados  como  produto  artesanais  de  origem

animal, conforme o decreto estadual Nº 480 DE 12/07/2012, pela ADEPARÁ, que normatiza

a atividade através da portaria nº 418/2013. Produtos legítimos da sociobiodiversidade,  os

queijos marajoaras apresentam-se em duas variedades distintas o queijo manteiga e o creme,

que possuem identidade territorial incontestáveis, permitindo-lhe a solicitação do registro de

indicação geográfica. No entanto, as normativas sanitárias estaduais, que norteia a elaboração

do regulamento de uso, o dossiê sociocultural e delimitação da área de abrangência, todos

documentos exigidos no processo de registro, não dialoga com a tradição do saber fazer os

queijos  do Marajó.  Diante  da realidade  colocada,  discutiremos  se o registro da indicação

geográfica é consequente para o desenvolvimento territorial e o fortalecimento da tradição dos

queijeiros marajoaras.

Palavras-chave: Território, tradição, queijo, desenvolvimento.



ABSTRACT

      The Geographical Indications of territorial assets have as one of its characteristics, the

legal record for goods and services inherent in sociobiodiversity, differentiated by popularity

and reproduce cultural aspects of a given location. The purpose of this work is the analysis of

the applicability of Geographical Indication registration (IG) as a tool for the consolidation of

public policies for sustainable territorial development, relationships and dissensions with the

know how to make cheese butter marajoara in Jabuti community, municipality Waterfall of

Arari,  located in the archipelago of Marajó,  Pará.  we used the methodology the literature

review, documentary analysis and field research, which aimed to collect information using

participatory  methods  such as  social  mapping,  working  to  reframe the  territory  from the

perspective of social actors and actresses of Jabuti community; beyond participatory research

in technical meetings and visits coordinated by MAPA and the SEBRAE-PA; and finally we

analyze the ordinance No. 418/2013, by constructing the problem tree. Currently the Marajó

cheeses are characterized as artisanal product of animal origin, as the state decree No. 480 OF

12/07/2012  by  ADEPARÁ,  which  regulates  the  activity  through  decree  No.  418/2013.

legitimate  products  sociobiodiversity  the marajoaras  cheeses  are  presented  in  two distinct

varieties cheese butter and cream which have incontestable territorial identity, allowing him to

request  the  geographical  indication  registration.  However,  state  health  regulations,  which

guides the development of the use of regulation, the sociocultural dossier and delimitation of

the area covered by all documents required in the registration process, not dialogue with the

tradition of knowledge to the Marajó cheeses.  Placed before the fact,  we will  discuss the

registration  of  geographical  indication  is  consequent  to  the  territorial  development  and

strengthening the tradition of marajoaras cheesemakers.

Keywords: territory, tradition, cheese, development.
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1 INTRODUÇÃO

As Indicações Geográficas de ativos territoriais1 têm como uma das suas características,

o registro jurídico para produtos e serviços, inerentes a sociobiodiversidade2, diferenciados

pela  popularidade  e  por  reproduzirem  aspectos  culturais  de  um  determinado  local.

Apresentam-se  estrategicamente  como  uma  ferramenta  capaz  de  impulsionar  o  mercado,

subsidiando o turismo rural e no fortalecimento da organização de produtores locais.

De acordo com Dallabrida (2012 apud, Denardin e Sulzbach 2010, p. 112), destaca

que  o  processo  de  especificação  de  ativos  territoriais  é  o  que  propicia  a

diferenciação de um território dos demais e se contrapõe ao regime de concorrência

baseada na produção standard ou produtos do tipo commodities. Assim entendido,

segundo  os  autores,  o  processo  de  especificação  consiste  na  qualificação  e

diferenciação de recursos que os atores locais revelam no processo de resolução de

seus problemas comuns.

O  registo  da  indicação  geográfica,  para  produtos  agroalimentares,  torna-se  uma

estratégia  de  propagandear  os  ativos  territoriais,  manufaturados  pelas  comunidades

tradicionais e ou indivíduos, objetivando a valorização e manutenção das tradições  locais.

Com tudo, transforma as tradições locais  em mercadorias,  presumindo o desenvolvimento

local, ainda gera dissenções na discussão sobre as Indicações Geográficas. Em certo sentido,

devemos dizer que o capitalismo foi o regime que mercantilizou a vida humana, vendendo a

sua  força  de  trabalho,  muitas  vezes  o  único  bem  que  tem,  tratada  como  mercadoria  e

submetida às leis do mercado, como a livre concorrência e a oferta e procura (KONDER,

1999, p. 121-122).

1Ativos  territoriais:  As  Indicações  Geográficas  caracterizam-se,  de  maneira  geral,  por  processos  de

desenvolvimento endógeno de seus ativos territoriais. Tais ativos podem se manifestar através de produtos e

serviços  regionais  que  demarcam  determinado  território,  tanto  no  âmbito  geográfico  quanto  econômico

(DALLABRIDA, 2013, p. 1-22).
2Sociobiodivercidade:  Conceito que expressa a inter-relação entre a diversidade biológica e a diversidade de

sistemas  socioculturais.O  Plano  Nacional  de  Promoção  das  Cadeias  de  Produtos  da  Sociobiodiversidade

(PNPPS), entende que sociobiodiversidade é a relação entre bens e serviços gerados a partir de recursos naturais,

voltados à formação de cadeias produtivas de interesse de povos e comunidades tradicionais e de agricultores

familiares (PNPPS, 2009-2010, p.9).
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Essa  proposta  de  valorização  de  ativos  territoriais,  implica,  identificar  nichos  de

mercados  para  produtos  e  serviços,  oriundos  da  sociobiodiversidade,  distinguindo  dos

produtos  de  caráter  industrial,  bem  como  visa  estimular  as  áreas  menos  dinâmicas  da

economia, que não conseguem acompanhar o processo de reestruturação capitalista para os

espaços rurais.

Para Cruz (2015, p. 159), procura-se colocar a dinâmica de reprodução do capital nos

espaços rurais, onde de um lado existe uma agricultura cada vez mais científica e capitalizada

e de outro uma agricultura tradicional e pouco inserida na dinâmica da economia globalizada. 

Uma das metas do Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago do

Marajó em 2006, destaca a padronização dos queijos do Marajoaras,  viabilizando assim a

inspeção sanitária,  a  produção,  qualidade  e  identidade  dos produtos  derivados de leite  de

búfala. 

Em 12/07/2012, é publicado no Decreto Estadual Nº 480 a regulamentação da  Lei nº

7.565,  de  25  de  outubro  de  2011, que  dispõe  sobre  as  normas  para  licenciamento  de

estabelecimentos processadores, registro e comercialização de produtos artesanais comestíveis

de  origem animal  e  vegetal  no  Estado  do  Pará  (DOE,  2012).  As  ações  decorrentes  das

atividades previstas neste decreto, para os queijos artesanais do Marajó, são exercidas pela

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ, regularizada através da

Portaria nº 418/2012, operacionando a fiscalização da produção dos queijos marajoaras.

No dia 19 de junho 2013, em reunião na SAGRI, envolvendo a Secretaria de Estado

de  Agricultura  (SAGRI),  Serviço  Brasileiro  de  Apoio  as  Micro  e  Pequenas  Empresas

(SEBRAE-PA), ADEPARÁ, Secretaria Federal de Agricultura no Pará (SFA-PA/MAPA),

iniciou  o  convênio  para  o  processo  do  registro  da  Identidade  Geográfica  dos  queijos

marajoaras. O registro de indicação geográfica na presente reunião foi tratado como selo de

qualidade,  que  assumiria  importância  para  a  projeção  nacional  e  internacional,  ganhando

assim representatividade junto o mercado consumidor.

Delegou-se ao SEBRAE-PA encabeçar o comitê gestor, onde teria como convidadas a

Empresa  brasileira  de  pesquisa  agropecuária  (EMPRAPA),  Universidade  federal  rural  da

Amazônia (UFRA) e secretarias do estado, como Secretaria de Estado de Assistência Social,

Trabalho,  Emprego  e  Renda (SETER)  e  Secretaria  de  Estado  da  Ciência,  Tecnologia  e

Inovação  (SECTI).  Além  do  comitê  seria  criado  um  fórum  de  discussão  permanente,

ocorrendo um trabalho em conjunto para o processo de registro. (SAGRI, 2013).

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?legislacao=148089
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?legislacao=148089
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Dando andamento no processo em 2013 o SEBRAE em cooperação com Núcleo de

Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará – UFPA/NUMA, solicita a pesquisa sobre a

procedência  dos  queijos  do  Marajó  em  sua  dimensão  histórico-cultural.  Tal  estudo  visa

subsidiar o registro da Indicação Geográfica, compondo o dossiê social cultural pré-requisito

para a solicitação do registro junto ao INPI (NUMA/UFPA-SEBRAE, 2013).

Concomitantemente,  em 2013, o SEBRAE articulava  a formação da Associação dos

Produtores de Leite e Queijo do Marajó (APLQM), entidade requerente do registro da IG. Em

seguida, contrata a consultoria da empresa Extensão Amazônia, para a articulação do processo

de registro da Indicação Geográfica dos queijos do Marajó. 

Em  2014  a  Coordenação  de  Incentivo  à  Indicação  Geográfica  de  Produtos

Agropecuários – CIG (Sediada em Brasília e então vinculada ao DEPTA/SDC), no âmbito da

estrutura do MAPA, seleciona consultores para levantamento das iniciativas que tenham foco

na conservação, distinção e na valorização da origem de produtos da sociobiodiversidade com

potencial para o registro de marcas coletivas ou indicações geográficas, no âmbito do projeto

nacional  de ações integradas  público-privadas  para biodiversidade  – PROBIO II.  (MAPA,

2014). 

O  presente  estudo  foi  realizado  no  período  de  fevereiro/2015  a  março  de/2016.

Apresentaremos  o  contexto  histórico  do  queijo  manteiga  marajoara,  o  processo  da

padronização  e  registro  de  indicação  geográfica  dos  queijos  marajoaras.  Utilizamos

entrevistas  participativas,  entrevistas  semiestruturadas,  cartografia  social  elaborada  pelos

mestres queijeiros da comunidade do Jabuti e árvores de problemas da portaria 418/2013 da

ADEPARÁ.

O cenário  observado pelo trabalho mostra  que a  normatização sanitária  vigente  não

dialoga com a realidade dos produtores, revela-se a falta de caráter participativo do processo,

desdobrando-se em insegurança e desinformação aos produtores, desencadeando um processo

desastroso de desativação de grande parte das queijarias da comunidade do Jabuti.  



17

Segundo  Silva  (2013,  p.  3)  não  foi  realizado  um trabalho  prévio,  onde  técnicos  e

produtores pudessem dialogar sobre uma proposta para a portaria 0418/2012 da ADEPARÁ.

Os produtores que tomaram conhecimento da portaria após a sua publicação, não sabem a

quem recorrer. Além disso, os técnicos dos escritórios locais da entidade responsável pela

portaria  não estão subsidiando os  produtores  com informações  precisas.  Também,  não há

indicação as responsáveis  a  serem procurados para sanar  dúvidas,  nem existe  um serviço

técnico  especializado  a  ser  contatado  em  caso  de  necessidade.  Atualmente  a  portaria

0418/2013 da ADEPARA, negligencia  a  manutenção da tradição  dos  mestres  queijeiros  e

desestruturando  a  cadeia  produtiva  do  queijo,  uma  das  principais  bases  econômicas  da

comunidade do Jabuti. O estado prioriza a padronização e fiscalização, sem garantir políticas

públicas que subsidiem os mestres queijeiros, sua adequação as normais vigentes. 

Observa-se  vários  equívocos  no  processo  que  registro  da  indicação  geográfica  dos

queijos  marajoaras.  Uma  série  de  erros  nos  pré-requisitos,  estabelecidos  pelo  Instituto

nacional da propriedade industrial (INPI).

A área de abrangência, determinada pelo protocolo de uso, compreende a região dos

campos  marajoaras,  contendo  os  municípios  de  Chaves,  Muana,  Ponta  de  pedra,  Soure,

Salvaterra, Cachoeira do Arari, Santa cruz do Arari e as Ilhas Mexiana e Caviana. Porém a

coordenação do SEBRAE-PA concentra as articulações apenas nos municípios de Soure, onde

fica a sede da Associação dos produtores de leite e queijo do Marajó (APLQM), Salvaterra e

Cachoeira  do Arari,  municípios  onde encontramos a única comunidade e  a que concentra

maior número de queijeiros do arquipélago do Marajó; 

Dossiê socioculturais, que descreve um breve histórico, justenta que os precursores a

cultura dos queijos marajoaras seriam português e Franceses que se estalaram no arquipélago

do Marajó, invisibilizando a história dos queijeiros marajoaras da comunidade do Jabuti; 

Protocolo de uso, que descreve com exatidão, definindo as características e suas regras

de produção dos queijos marajoaras,  define a portaria 418/2013 da ADEPARÁ como base

para  sua  elaboração,  o  que  descaracteriza  o  queijo  produzido  na  comunidade  do  Jabuti.

Contradizendo os conceitos dos registros de indicação geográfica, ou seja, qualidades, nem

melhores nem piores, mas típicas, diferenciadas, jamais encontradas em produtos equivalentes

feitos em outro local. Assim, começou-se a denominar os produtos que apresentavam essa

notoriedade com o nome geográfico de sua procedência (MAPA, 2014);
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É preciso criar espaços de discussão amplos entre as instituições públicas e os mestres

queijeiros marajoaras na intenção de harmonizar e desenvolver politicas públicas que reflitam

as  necessidades  de  ambos  os  interesses.  As  politicas  públicas  ou  ferramentas  de

desenvolvimento  locais,  que  forem  elaboradas  sem  a  participação  ampla  dos  indivíduos

locais,  se  tonaram  fatalmente  instrumentos  de  segregação  social.  Exemplificamos  os

queijeiros  da  comunidade  do  Jabuti  no  município  de  Cachoeira  do  Arari,  onde  muitos

abandonaram a tradição do queijo manteiga marajoara ou vivem na informalidade, por não

tem subsídios para atender as normais sanitárias estabelecidas pelo Estado. É contraditório o

fomentar o registro de indicação geográfica,  em que o processo estabelecido,  precariza as

bases econômicas é o mesmo que discute valorização das tradições locais.

2 OBJETIVOS

2.1  Objetivo Geral 

Discutir a estratégia de registro da indicação geográfica para os queijos marajoaras suas

relações e dissensões na comunidade do Jabuti, município de Cachoeira do a Arari. 

2.2.1   Objetivos Específicos

Visualizar a tradição da produção queijo manteiga marajoara na comunidade do Jabuti

no município de Cachoeira do Arari; 

Ponderar  as  estratégias  institucionais  no  desenvolvimento  da  cadeia  produtiva  dos

queijos marajoaras na comunidade do Jabuti no município de Cachoeira do Arari;

Discorrer sobre normatização dos queijos marajoaras, seus conflitos e consequências na

comunidade do Jabuti;

Avaliar  o  processo  do  registro  da  IG  dos  queijos  marajoaras  e  verificar  o

empoderamento dos mestres queijeiros da comunidade do Jabuti no processo de registro da

IG;
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1  Indicação Geográfica

O  objetivo  inicial  era  evitar  a  falsificação  de  produtos  famosos,  oriundos  de  um

determinado  local,  evitando  assim  que  outros  passassem  a  se  utilizar  da  notoriedade  do

produto  original,  ocasionando  a  descaracterização  do  produto  e  redução  no  preço  dos

negócios dos produtores.

A noção  de  IG  surgiu  de  forma  gradativa,  quando  produtores  e  consumidores

passaram a perceber os sabores  ou qualidades peculiares  de alguns produtos que

provinham de determinados locais. Ou seja, qualidades, nem melhores nem piores,

mas típicas, diferenciadas, jamais encontradas em produtos equivalentes feitos em

outro local.  Assim, começou se a denominar os produtos que apresentavam essa

notoriedade  com  o  nome  geográfico  de  sua  procedência.  Os  vinhos  foram  os

primeiros nos quais se observou a influência sobretudo dos fatores naturais (clima,

solo, relevo, etc.). (MAPA, 2014).

A organização dos produtores, delimitação do território de produção, caracterização do

modo de fazer o produto e o registro jurídico, foram os primeiros critérios para a proteção de

ativos territoriais. Alguns países criaram legislações nacionais, como a França em 1905 com a

lei que estabelecia as denominações de origem, para regular o uso indevido. Mas o problema

persistia quando se tratava do comércio internacional, muito crescente em meados do século

XVIII (MAPA, 2014). 

Os países fizeram sucessivos acordos,  incluindo o Brasil,  que subsidiaram o tratado

constitutivo da convenção união de Paris para a proteção da propriedade industrial (CUP),

firmado em 1883 e contando com diversas revisões e aprimoramentos. Em seguida o acordo

de Madri para a repressão das falsas Indicações de procedência (Acordo de Madri, 1891), o

(acordo de Lisboa, 1958), relativo à proteção das denominações de origem, ressalta-se que

todos esses acordos a partir de 1967 passam a ser administrados pela Organização Mundial da

Propriedade Intelectual  (OMPI),  continuando com acordo geral  sobre  pautas  aduaneiras  e

comércio o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), onde começam a debater a inclusão

da discussão da proteção da propriedade intelectual e a IG. 
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Com a criação  da Organização Mundial  do Comércio  (OMC),  em 1994,  no âmbito

dessa organização, além de tratados relacionados com tarifas e comércio, negocia-se e aprova-

se o acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectuais relacionadas ao comércio

(TRIPS ou ADIPC, 1994), (MAPA, 2014).

Para colocar em prática essa adesão a TRIPS, o Brasil promulga a Lei 9.279 de 14 de

maio de 1996. Esta define como se dá a proteção dos direitos de propriedade industrial, e,

especialmente em seus artigos 176 a 182, regulamenta as IG no Brasil. (MAPA, 2014).

A União Europeia o  regulamento aprovado pela União Europeia (UE), nº 1.151/2012,

de 21 de novembro de 2012, as medidas previstas nesse regulamento destinam-se a apoiar as

atividades  agrícolas  e de transformação,  e os sistemas agrícolas  associados a produtos de

elevada qualidade, contribuindo, dessa forma, para a realização dos objetivos da política de

desenvolvimento  rural, dissociado  do  Instituto  Europeu  de  Patentes  (IEP)  que  é

supervisionado  pelo  Conselho  de  Administração,  é  o  Órgão  Executivo  da  Organização

Europeia de Patentes (EPO), (ALMEIDA, 2014).

No Brasil o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal criada

em  1970,  vinculada  ao  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior

(MDIC), é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de

concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria, que assume um

caráter de análise processual, recebendo solicitações e emitindo as concessões de registro de

Indicação  Geográfica,  quando  cabíveis,  com  duas  categorias  centrais  a  Indicação  de

Procedência (IP) e a Denominação de Origem (DO) (INPI, 2013)

No entanto, o papel exercido pelo INPI é simplesmente aplicar o direito por meio de

raciocínio silogístico3, pelo qual é feita uma subsunção dos fatos à norma, não compete o

exercício da reflexão sobre os fatos, demostrando uma fragilidade processual determinante

para a consolidação das indicações geográficas no Brasil. 

3Raciocínio silogístico: O silogismo jurídico, que corresponde à aplicação da lei, constrói-se do seguinte modo:

A norma legal é a premissa maior; A descrição dos fatos corresponde à premissa menor; A aplicação da norma

legal corresponde à conclusão (Ferreira, 2011).
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Ao passo que na Europa,  empresas  de certificação,  são responsáveis  por  receber  as

solicitações e conceder a certificações de indicação geográfica, no caso da Espanha tem-se a

“Entidad Nacional de Acreditación”4, um órgão subvencionado e tutelado pelo Ministério de

Ciência  e  Tecnologia  daquele  país,  o  qual,  literalmente,  e  com  perdão  da  redundância,

certifica as certificadoras (ANJOS, 2013, p 171).

A União Europeia procura estruturar as cadeias produtivas, através da Política Agrícola

Comum (PAC),  programa de relações  entre  ações  de desenvolvimento  rural  (LEADER) e

atualmente pelo intermédio dos regulamentos nº 1.151/2012, de 21 de novembro de 2012, as

medidas  previstas  nesse  regulamento  destinam-se  a  apoiar  as  atividades  agrícolas  e  de

transformação,  e  os  sistemas  agrícolas  associados  a  produtos  de  elevada  qualidade,

contribuindo,  dessa forma, para a realização dos objetivos da política de desenvolvimento

rural,  implementados  pelo  Sistema Europeu  de  Proteção  e  Valorização  de  Produtos  Agro

-Alimentares,  frequentemente designados por Produtos de Qualidade Superior (PQS), com

três  categorias,  Denominação  de  Origem  Protegida  (DOP),  produto  cuja  produção,

transformação e elaboração ocorrem numa área geográfica delimitada com um saber fazer

reconhecido  e  verificado;  Indicação  Geográfica  Protegida  (IGP),  a  relação  com  o  meio

geográfico subsiste pelo menos numa das fases da produção, transformação ou elaboração.

Além  disso,  o  produto  pode  beneficiar  de  uma  boa  reputação  tradicional;  Especialidade

Tradicional Garantida (ETG) não faz referência a uma origem mas tem por objeto distinguir

uma composição tradicional  do produto ou um modo de produção tradicional  (RIBEIRO,

2011,  p.36).

Na  Europa  as  Indicações  Geográficas,  contempla  exclusivamente,  a  produtos

agroalimentares (oriundos da transformação agroindustrial ou in natura), no caso brasileiro

foram incluindo calçados, pedras, mármores, produtos e serviços, que em última análise, não

guardam relação alguma com o mundo da alimentação e da produção agropecuária (ANJOS,

2013, p. 169 ).

4Entidad  Nacional  de  Acreditación  (ENAC),  são  empresas  de  acreditação  e  não  de  certificação,  constrói a

confiança no mercado e na sociedade em geral sobre a competência técnica dos avaliadores da conformidade

acreditado, contribuindo assim para a segurança e o bem-estar das pessoas, a qualidade de produtos e serviços e

a  proteção  do  ambiente,  e,  portanto,  para  aumentar  a  competitividade  dos produtos  e  serviços  espanhóis  e

redução de custos para a sociedade devido a essas atividades. (ENAC, 2016).
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Cruz ressalta (2015, p. 159), a valorização dos produtos de origem tradicionais, garante

um nicho de mercado para produtos já certificados e que tem um amplo mercado na Europa e

fora  dela,  bem  como  visa  estimular  as  áreas  menos  dinâmicas  que  não  conseguem

acompanhar o processo de reestruturação capitalista para os espaços rurais.

No  Brasil,  existe  dois  principais  articuladores  que  utilizam  a  IG  em  políticas

desenvolvimento  territoriais,  o  MAPA  com  a  Divisão  de  Política,  Produção  e

Desenvolvimento  Agropecuário  (DPDAG),  o  Mapa  apoia  projetos  para  potenciais  IG  ou

outros sinais distintivos coletivos ou para IG já registradas e por meio de convênio ou termo

de  cooperação.  O  suporte  técnico  aos  processos  de  obtenção  de  registro  de  IG  cabe  à

Coordenação  de  Indicação  Geográfica  de  Produtos  Agropecuários  (CIG),  vinculada  à

Coordenação  Geral  de  Qualidade  (CGQ)/Departamento  de  Desenvolvimento  de  Cadeias

Produtivas e Produção Sustentável (DDCP), órgãos da Secretaria de Mobilidade Social, do

Produtor Rural e do Cooperativismo (SMC), (MAPA, 2016) e o  SEBRAE, composto por

coordenadoria  nacional  e  coordenadoria  locais,  específicas  para  a  identificação  de  ativos

territoriais com potencial para serem registrados. 

No caso dos queijos do marajoaras,  trabalham em parceria  com ADEPARA, Museu

Paraense Emílio Goeldi (MPEG), a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), Secretaria de

Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica (SECTET), Ministério da

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (MAPA)  e  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento

Agropecuário  e  da  Pesca (SEDAP),  como  entidade  requerente  do  registro  de  Indicação

Geográfica a Associação dos produtores de leite e queijo do Marajó (APLQM). 

https://www.facebook.com/sedapPARA/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/sedapPARA/?ref=page_internal
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3.2  Procedimentos para o registro das Indicações Geográficas

Conforme estabelecido na IN 25/2013, para solicitar um pedido de registro de Indicação

Geográfica, é necessário apresentar a Guia de Recolhimento da União (GRU) paga para este

serviço e preencher o formulário de solicitação de registro específico, em duas vias, com os

dados do requerente, espécie de IG solicitada (Indicação de Procedência ou Denominação de

Origem), nome geográfico que se quer proteger, delimitação da área e produto. (INPI, 2016).

No Brasil as Indicações Geográficas, são compostas por duas categorias, 

exemplificaremos, no quadro 1 a seguir, as definições e diferenças das Indicações de 

Procedência (IP) e das Denominações de Origem (DO).

Quadro  1: Mostra as distintas categorias de Indicações Geográficas.

A Lei n° 9.279/1996, em seu artigo 174, define o que é uma indicação Geográfica.

Indicação de procedência (IP), que indica o nome geográfico que tenha se tornado popular

pela produção ou fabricação de determinado produto, ou prestação de serviço;

Denominação de origem (DO), que indica o nome geográfica do local que designa produto,

ou serviço, cujas qualidades e características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio

geográfico, incluído os fatores naturais e humanos.

Fonte: adaptado, INPI (2016).

É importante lembrar que, no caso da Indicação de Procedência, é necessária, além dos

documentos descritos, a apresentação de elementos que comprovem ter o nome geográfico se

tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou prestação

do serviço, e, no caso de Denominação de Origem, deverá ser apresentada elementos que

comprovem que as qualidades e ou características do produto ou serviço se devam, exclusiva

ou essencialmente, ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. (INPI, 2016).

Os documentos necessários para a solicitação são:
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Instrumento comprobatório da legitimidade da entidade requerente;

Documentos referentes aos dos atos constitutivos da entidade requerente (ex: estatuto

social);

Documento que identifique o representante legal da entidade requerente;

Regulamento de uso do nome geográfico;

Instrumento oficial que delimita a área geográfica;

Descrição do produto ou serviço;

Características do produto ou serviço;

Representação gráfica ou figurativa da Indicação Geográfica caso exista;

Comprovação de que os produtores ou prestadores de serviços estão estabelecidos na

área geográfica demarcada e exercendo a atividade econômica no local que buscam proteger;

Existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores que tenham

o direito ao uso exclusivo da Indicação Geográfica bem como ao produto ou prestação do

serviço distinguido pela IG;
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A seguir  ilustraremos um fluxograma da solicitação documental,  para o processo de

registro de Indicação Geográfica, de Indicação de Procedência e de Denominação de Origem.

A seguir a Quadro 2, mostrara o passo a passo, para a solicitação do registro.

Quadro 2: Requerimento do registro de uma IP/DO

Fonte: INPI, 2014 (adaptado de registros - Indicação Geográfica).
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A tabela 1, mostraremos o acompanhamento dos pedidos de registros de Indicações Geográficas na Europa e no

Brasil, das Denominações de Origem . .

Tabela 1: Planilha de acompanhamento dos pedidos/registros de Indicação Geográfica.

PLANILHA DENOMINAÇÕES DE ORIGEM RECONHECIDAS

INDICAÇÃO

GEOGRÁFICA
PAÍS

UNIDADE

FEDERATIVA
PRODUTO /

SERVIÇO

SITUAÇÃO
DATA DE

REGISTRO

ROQUEFORT
FRANÇA QUEIJO

REGISTRO

CONCEDIDO 28/05/2013

LITORAL

NORTE

GAÚCHO

BRASIL RS ARROZ
REGISTRO

CONCEDIDO
24/08/2010

COSTA

NEGRA
BRASIL CE CAMARÃO

REGISTRO

CONCEDIDO
16/08/2011

PORTO PORTUGAL PT VINHO
REGISTRO

CONCEDIDO
17/04/2012

REGIÃO

PEDRA

MADEIRA

RIO DE

JANEIRO

BRASIL
RJ

GNAISSE

FITADO

MILONÍTICO

DE

COLORAÇÃO

CINZA

REGISTRO

CONCEDIDO
22/05/2012

CERRADO BRASIL MG CAFÉ ARQUIVADO

VALE

MINÉRIO DE

FERRO S11D

BRASIL MG
MINÉRIO DE

FERRO
DEPOSITADO

Região de

Corupá
BRASIL SC

Banana

(subgrupo

Cavendich)

"Doce por

natureza" e seus

prod.

derivados

DEPOSITADO

Fonte: INPI,2016 (adaptado de registros - Indicação Geográfica)



27

A  seguir  nas  tabelas  2,  mostraremos  o  acompanhamento  dos  pedidos  de  registros  de

Indicações Geográficas no Brasil, das Indicações de Procedência.

Tabela 2: Planilha Indicações de Procedência reconhecidas.

INDICAÇÕES DE PROCEDÊNCIA RECONHECIDAS

INDICAÇÃO

GEOGRÁFICA
PAÍS

UNIDADE

FEDERATIVA

PRODUTO /

SERVIÇO
SITUAÇÃO

DATA DE

REGISTRO

CANASTRA BRASIL MG QUEIJO
REGISTRO

CONCEDIDO
13/03/2012

GOIABEIRAS BRASIL ES
PANELAS DE

BARRO

REGISTRO

CONCEDIDO
04/10/2011

FRANCA BRASIL SP CALÇADOS
REGISTRO

CONCEDIDO
07/02/2012

PORTO

DIGITAL
BRASIL PE

SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO

- TI

REGISTRO

CONCEDIDO
11/12/2012

MOSSORÓ BRASIL RN MELÃO
REGISTRO

CONCEDIDO
17/09/2013

SÃO TIAGO BRASIL MG BISCOITOS
REGISTRO

CONCEDIDO
05/02/2013

TERRAS

ALTAS
BRASIL MG CAFÉ INDEFERIDO

SANTA RITA

DO SAPUCAÍ -

O

VALE DA

ELETRÔNICA

BRASIL MG

EQUIPAMENTO

S

ELETRÔNICOS

E DE

TELECOMUNIC

AÇÃO

ARQUIVADO

BRASIL DEPOSITADO

Fonte: INPI,2016 (adaptado de registros - Indicação Geográfica).
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3.3  Indicação geográfica e desenvolvimento territorialização

Somente a partir de meados da década de 1960, a agricultura brasileira inicia o processo

de modernização, chamada de Revolução Verde5. Emergem, nessa década, com o processo de

modernização da agricultura,  novos objetivos  e  formas de  exploração agrícola  originando

transformações tanto na pecuária, quanto na agricultura. (BALSAN, 2006, p. 124).

Anjos  e  Caldas  (2010  apud  DALLABRIDA,  2014,  p  27),  concluem  que  no  caso

brasileiro das Indicações Geográficas, uma das grandes dificuldades recai na inexistência de

um marco político  e  institucional  adequado.  Afirmam os autores  que nos  últimos  anos o

governo federal tentou delegar aos estados certas competências, no entanto,  resultando em

ações  muito  tímidas,  para  produzir  os  efeitos  desejados  em  matéria  de  coesão  social  e

fortalecimento do tecido produtivo em áreas rurais.

Anjos e Caldas (2010 apud DALLABRIDA, 2014, p 27), destacam que no Brasil as

iniciativas  de  desenvolvimento  rural  têm sido  levadas  a  cabo  pelos  serviços  de  extensão

agrária e organizações não governamentais,  além do Ministério da Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  (MAPA)  e  Serviço  Brasileiro  de  Apoio  às  Pequenas  e  Microempresas

(SEBRAE).

Segundo o ponto de vista de Anjos e Caldas (2010, p. 213 apud DALLABRIDA, 2014,

p 27) a ênfase das instituições apoiadoras tem sido focada nas cadeias de produtos específicos,

onde predomina a verticalização econômica dos processos produtivos. Por fim, destacam que

não há dúvida que o marco jurídico e normativo do Brasil para a proteção de produtos com

identidade  territorial  é  insuficiente,  o  que  resulta  no  pequeno  número  de  Indicações

Geográficas  já  legalizadas,  apesar  do  grande  potencial  das  diferentes  regiões  brasileiras.

Concluem afirmando que é certo que, em boa medida, "[...] dichas iniciativas se ciñen a una

esfera estrictamente sectorial y agraria, y por lo tanto incapaces de establecer los vínculos

horizontales necesarios o fomentar sinergias em el ámbito local".

5 A  partir  de  meados  da  década  de  1960,  vários  países  latino-americanos  engajaram-se  na  chamada

“Revolução  Verde”,  fundada  basicamente  em  princípios  de  aumento  da  produtividade  através  do  uso

intensivo de insumos químicos, de variedades de alto rendimentos melhorados geneticamente, da irrigação e

da mecanização, criando a idéia que passou a ser conhecida (Balsan, 2006, p. 124).
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 Silva (2012 apud DALLABRIDA, 2014, p 27) os autores ressaltam que as Indicações

Geográficas  no  Brasil  se  ressentem  de  uma  fragilidade  institucional  significativa,

caracterizada pela falta de entendimento com respeito à atuação dos diferentes ministérios

frente a importância e os objetivos que persegue este tipo de dispositivo e de outros sinais

distintivos de mercado. Além disso, para os autores, não é clara a atribuição correspondente

aos distintos órgãos envolvidos (MAPA, EMBRAPA, SEBRAE, universidades, organizações

não  governamentais,  órgãos  estaduais  de  extensão  rural)  cujas  posições,  não  raras  vezes,

mostram-se conflitantes e incapazes de construir alianças entre os distintos atores implicados. 

Na atual conjuntura, o registro no INPI acaba por converter-se no ponto de chegada de

um processo extremamente complexo de concertação social, quando em verdade, deveria ser

visto como um ponto de partida para fomentar novas alianças entre os mais diversos setores

(turismo,  serviços,  etc.)  via  construção de um discurso que valorize  os  ativos  tangíveis  e

intangíveis de um determinado território. Nos raros casos em que isso ocorre, tais iniciativas

resultam de ações voluntárias,  e invariavelmente desarticuladas,  afirma Silva (2012, p. 42

apud DALLABRIDA, 2014, p 28).

Froehlich e  Dullius  (2011  apud DALLABRIDA, 2014,  p 28-29)  fazem observações

interessantes,  ressaltam  que  são  ainda  incipientes  as  articulações,  os  investimentos,  as

reivindicações e por conseguinte as concessões de registros de Indicação Geográfica como um

dos eixos estratégicos de promoção do desenvolvimento territorial, conferindo, um desafio a

ser enfrentado, dado as potencialidades da ampla biodiversidade do país. Concluem que as

estratégias de uso de dispositivos de reconhecimento conferem aos bens, serviços e produtos

agroalimentares  de base territorial  maior  competitividade  e  até  mesmo a possibilidade  de

inserção diferenciada no âmbito do mercado, pois podem corresponder às características de

segmentação do consumo tão presentes na atualidade, e decorrente disto produzir conjuntura

favorável ao desenvolvimento territorial.

Dallabrida (2014, p.  30) conclui,  que a discussão sobre a indicação geográfica,  que

alguns estudos são mais otimistas quanto aos seus impactos no desenvolvimento territorial,

outros têm o cuidado de mostrar que é uma estratégia importante, não a única e, para alguns

territórios, nem é a mais impactante, exigindo ser pensada como um meio para apoiar uma

dinâmica territorial de desenvolvimento, de forma integrada com os demais fatores materiais e

imateriais que possam contribuir para atingir os resultados esperados pelos atores territoriais.
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As contextualizações  apresentam a IG como uma ferramenta desenvolvimento local,

valorização  dos  recursos  associados  aos  conhecimentos  tradicionais,  conferindo  uma

semelhança  com mecanismos  salvaguarda.  Porém Froehlich e  Dullius  (2011, p.  227  apud

DALLABRIDA, 2014, p 29) ressaltam que existe inclusive uma forte desconfiança por parte

de expressivos setores e atores ligados à agricultura familiar sobre a capacidade das IGs de

promover  o  desenvolvimento  territorial,  "[…]  visualizando  nelas  um  caráter  excludente

voltado a favorecer grupos socioeconômicos já privilegiados (agronegócio), em virtude do

tipo de mercado que permitem acessar e das condições para sua obtenção".

3.4  Indicação geográfica e conhecimento tradicional

Enquanto que na Europa o registro de Indicação Geográfica é delegado ao (Sistema

Europeu  de  Proteção  e  Valorização  de  Produtos  Agro-Alimentares),  no  Brasil  o  Instituto

Nacional  da  Propriedade  Industrial  (INPI),  que  por  definição  concede  patentes  para

propriedades  industriais,  adquire  a  com  petência  de  conceder  registros  das  indicações

geográficas.  Observa-se que o consentimento de registro de (Indicação de Procedência ou

Denominação  de  Origem),  pode  ter  vínculos  intrínsecos  ao  acesso  ao  conhecimento

tradicional  associado.  E  tais  solicitações  terão  de  seguir  as  determinações  da Lei  da

Biodiversidade, Lei nº 13.123/2015, que entrou em vigor em 17/11/2015 (BRASIL, 2015). 

Existe  uma  ampla  discussão  sobre  a  capacidade  das  IG's  assumirem  o  caráter  de

salvaguarda se dividindo em duas posições onde a IG's são concebidas  como ferramentas

salvaguardas e outra que garante que o conhecimento tradicional tem complexionalidade que

as IG's não conseguem salvaguardar.  Adiers (2002, p. 33)  Acrescenta que, no contexto dos

conhecimentos tradicionais, as indicações geográficas poderiam ter um papel complementar

para a proteção dos produtos tradicionais,  sob certas circunstâncias.  Apontam que poderia

também ser útil examinar a possível função desta para ir ao encontro de outros objetivos da

convenção sobre diversidade biológica, que reconhece a existência de áreas geograficamente

definidas que são demarcadas para atender aos objetivos de conservação. Logo, os produtos

originários destas áreas poderiam talvez ser identificados como “indicações geográficas”, se

os  produtores  decidissem  unificar  seus  padrões  de  produção  coletiva  e  conhecimento

tradicionais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm
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Niederle (2011 apud DALLABRIDA, 2014, p 28), aponta um problema que remete á

própria  concepção  de  Indicação  Geográfica  adotada  no  Brasil,  o  qual  define  como

“perspectiva  evolucionista”,  a  qual  concebe  Indicação  de  Procedência  e  Denominação  de

Origem enquanto etapas distintas de um mesmo processo de qualificação, quando, na verdade

representam,  ao  menos  juridicamente,  instrumentos  diferenciados  de  proteção  de  bens

imateriais.

Fávero,  (2010,  p.  99)  Discuti  que,  diferente  dos  demais  direitos  de  propriedade

intelectual, a indicação geográfica não possui um prazo de proteção determinado, visto que a

reputação e ou as características específicas concedidas pelo território àquele produto não são

passíveis  de  serem  delimitadas  cronologicamente.  Essa  característica  reproduz  as

características  do  conhecimento  tradicional,  que  vem  sendo  transmitido  de  geração  em

geração, sem almejar um prazo delimitado. Portanto as Indicações Geográficas demonstram

ser o instrumento adequado para a proteção jurídica do conhecimento tradicional,  seja ele

associado ou não à biodiversidade daquele território.

Silva (2012 apud DALLABRIDA, 2014, p 28) afirma que na prática a Indicação de

Procedência tem sido vista como uma forma de proteção mais flexível que a Denominação de

Origem,  sobre  o  que  os  autores  não concordam,  pois,  segundo eles,  se  trata  de  proteger

aspectos  de  propriedade  imateriais  diferenciadas:  reputação  ou  características  qualitativas

específicas, respectivamente.

A tradição produz e dissemina conhecimento se configurando como um conhecimento

coletivo,  “O  conhecimento  tradicional  opera  com  unidades  perceptuais  (experiência

sensorial), o que (Goethe apud Cunha, 2007, p. 79) defendia contra o iluminismo vitorioso.

Opera com as assim chamadas qualidades segundas, coisas como cheiros, cores, sabores...” O

fortalecimento  das  tradições  ligadas  as  cadeias  produtivas,  desencadeariam  o

desenvolvimento territorial e agregação de valores econômicos e socioculturais. 

Adires (2002, p. 15) alerta, que no que tange tal sistematização, salienta-se que ao fazê-

lo corre-se o risco de que os conhecimentos tradicionais venham a ser reconfigurados, sob

pena de ocasionar uma completa descaracterização destes, devendo-se ter a preocupação de

que um minucioso cuidado metodológico irá ser levado em consideração, a fim de assegurar

que  os  resultados  não  conduzam  a  um  artifício  ideológico  cultural.  Os  sistemas  de

conhecimentos  tradicionais  são  saberes  coletivos  próprios  de  grupos  especializados  e

indivíduos; porém, igualmente existem saberes diferenciados por sexo e atividade, razão pela

qual devem ser levado em conta os aspectos históricos e sociais  dos povos para que uma

eventual sistematização formal não aniquile as culturas autóctones.
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3.5  Queijos artesanais a parti do leite cru no Brasil 

No Brasil existem queijos tradicionais feitos de leite cru em diversas regiões. Queijos de

leite cru  são os queijos fabricados artesanalmente a partir de leite recém-ordenhado e não

pasteurizado. A fabricação acontece em pequena escala, por produtores rurais, como é o caso

dos queijos minas artesanais canastra,  salitre,  araxá e serro em Minas Gerais;  dos queijos

colonial e serrano, no Sul; dos queijos de coalho e de manteiga (ou requeijão) no Nordeste e

dos queijos do Marajó, no Pará. (SLOWFOODBRASIL, 2015).

Os queijos artesanais a partir do leite cru, que recebem o selo do serviço de inspeção

federal (SIF), concentram-se em maior parte em Minas Gerais, conseguindo assim uma janela

para comercialização fora dos estados. Historicamente, os queijeiro de Minas Gerais estão na

vanguarda dos processos de legalização e normatização dos queijos artesanais, tornando-se o

primeiro Estado a possuir regulamento estadual para queijos artesanais e o reconhecimento do

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como Patrimônio Cultural do

Brasil. 

A nível  nacional  os  produtores  organizaram  no  dia  23  de  novembro  de  2011  o  I

Simpósio de queijo artesanal do Brasil, em Fortaleza-CE e no dia 5 de novembro de 2013 o II

Simpósio de queijo artesanais  do Brasil,  em Porto Alegre-RS, com o objetivo de discutir

aspectos  de  qualidade,  segurança  e  certificação  dos  queijos  artesanais,  preconizando  a

preservação e a valorização da produção artesanal dos queijos brasileiros. 

Os queijos artesanais elaborados a partir do leite cru, ainda encontram dificuldades em

atenderem aos requisitos legais estabelecidos pela legislação sanitária, ainda muito pautada

em  padrões  da  produção  industrial  de  grande  escala.  Muitos  queijos  artesanais  são

comercializados  apenas  de  maneira  informal,  correndo  riscos  de  serem apreendidos  pela

fiscalização,  causando  prejuízos  aos  produtores  e  dificultando  o  acesso  a  mercados  nas

grandes cidades.

A grande  impasses  e  contradições  nas  discussões  normativas  sobre  a  produção  de

queijos artesanais a partir do leite cru, centralizada em queijos que preconizam a maturação

no processo de fabricação, como o queijo de Minas, onde o período de maturação do queijo

determinado  pela  lei,  é  demasiadamente  elevado,  podendo  descaracterizar  os  queijos

artesanais Mineiros. 
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Segunto Franciosi (2009 apud SOUZA, 2010, p. 19) Os queijos artesanais apresentam

sabor  e  aroma  mais  intensos  do  que  os  produzidos  com  o  leite  pasteurizado  devido  à

biodiversidade  das  bactérias  ácido  lácticas  (BAL) endógenas  do leite.  Fermentos  naturais

utilizados na fabricação de queijo constituem uma complexa associação microbiana, formada

predominantemente por bactérias do ácido lático (BAL) e por uma microbiota não-lática, por

exemplo,  pela  ação  das  leveduras  (COPOLA  et  al  1988;  REINHEIMER  et  al.,  1995;

PARENTE et al., 1997 apud SOUZA, 2010, p. 19).

A publicação da Instrução Normativa Nº 30, de 7 de Agosto de 2013, do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a consulta pública da portaria nº 265, de 17

de  dezembro  de  2015,  sobre  proposta  de  Instrução  Normativa  anexa  que  estabelece  os

requisitos  para  avaliação  de  equivalência  ao  Sistema  Unificado  de  Atenção  à  Sanidade

Agropecuária  (SUASA)  relativos  à  estrutura  física,  dependências  e  equipamentos  do

estabelecimento agroindustrial de pequeno porte de leite e derivados, foram as mais recentes

publicações  do  MAPA,  no  entanto,  permanece  uma  lacuna  entre  os  requisitos  legais

estabelecidos pela legislação sanitária e a tradição dos queijos artesanais Brasileiros. 

A portaria N°265 de 17 de dezembro de 2015, submeti a consulta pública a proposta

da instrução normativa não abre mão rigor sanitário com os produtos e determina

que  os  estabelecimentos  tenham  condições  higiênico-sanitárias  compatíveis  com

trabalhos  de  inspeção  sanitária,  manipulação  de  matérias-primas,  elaboração  de

produtos e subprodutos e higienização. Traz ainda, de forma detalhada, exigências

em  relação  às  características  físicas,  condições  de  temperatura  e  ventilação  e

material a ser utilizado em paredes, tetos e pisos, flexibilizando algumas normas ao

acabar, por exemplo, com a obrigatoriedade de câmaras frias e de laboratórios em

alguns  estabelecimentos  e  com  a  exigência  de  altura  mínima  do  pé  direito  das

instalações (MAPA, 2015)

.No Brasil os queijos tradicionais feitos de leite cru em pequena escala, por produtores

em diversas regiões, tais como é o caso dos queijos de Canastra, Mantiqueira, Salitre e Serro,

em Minas Gerais; Colonial e Serrano, no Sul; e queijos Coalho e Manteiga, no Nordeste e no

Norte do País, com uma grande diversidade de sabores e saberes. 
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Processo geral de fabricação: O processo de coagulação do leite se dá a partir da

adição  de  coagulantes  enzimáticos  (em geral  de  origem animal,  quimiosia  e  ou

pepsina), que promovem a separação entre a massa coalhada e o soro. Em seguida é

feita a dessoragem da massa. Após a dessoragem, a massa pode passar ou não por

um aquecimento (que diferencia os chamados “queijos de massa cozida” e “queijos

de massa crua” ) e por processos de prensagem, enformagem e salga. Podem ou não

ter a adição de fermentos lácteos (como o “pingo”, em Minas Gerais). Precisam ser

feitos logo após a ordenha e sua qualidade organoléptica será tanto maior quando

menor o tempo transcorrido entre a ordenha e a elaboração do queijo. É importante

esclarecer  que  embora  alguns  queijos  passem  por  um  processo  de  tratamento

térmico  após  a  dessoragem,  estes  queijos,  chamados  aqui  de  “queijos  de  massa

cozida”,  continuam sendo considerados como “queijos de leite cru”,  desde que o

leite não seja submetido a tratamentos térmicos antes do início da elaboração dos

queijos,  ou  seja,  o  processo  de  coagulação  é  feito  a  partir  do  leite  cru  (

SLOWFOODBRASIL, 2015).
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Não temos ao certo, a variedade de queijo artesanais no país, apresentaremos o  mapa

dos queijos artesanais de leite cru do Brasil, elaborado pelo Slowfood Brasil.

Figura 01:  Mapa dos queijos artesanais de leite cru do Brasil

Fonte:  ( SLOWFOODBRASIL, 2015)

Respectivamente:  1-Queijo  Minas  Salitre  (Serra  do  Salitre  –  MG);  2-Queijo  Minas

Araxá (Araxá – MG); 3-Queijo Minas Canastra(Serra da Canastra – MG); 4-Queijo Colonial

(Oeste Catarinense, Noroeste do Rio Grande do Sul e sudoeste Paraná – SC/RS/PR); 5-Queijo

Serrano (Campos de Cima da Serra - RS/SC); 6-Koch Käse (Vale do Itajaí -SC); 7-Parmesão

da Mantiqueira(Serra da Mantiqueira – MG/RJ/SP); 8-Queijo Minas Campos das Vertentes

(Campo das Vertentes  – MG); 9-Queijo Minas Serro (Serro – MG); 10-Queijo Cabacinha

(Vale do Jequitinhonha – MG); 11- Requeijão do Sertão e Queijo Coalho (Sesrtão do São

Francisco – SE; 12-Queijo de Coalho (Garanhuns – PE); 13-Queijo de Manteiga (Seridó –

PB); 14-Queijo de Coalho (Jaguaribe – CE); 15-Queijo de Coalho (Tauá – CE); 16-Queijos do

Marajó (Ilha do Marajó – PA).

http://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto/produtos-do-brasil/1005-queijo-parmesao-da-mantiqueira
http://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto/produtos-do-brasil/1005-queijo-parmesao-da-mantiqueira
http://www.slowfoodbrasil.com/arca-do-gosto/produtos-do-brasil/1006-queijo-da-serra-da-canastra


36

3.6  Queijos artesanais do Marajó

3.6.1   Tipo Manteiga

Para a fabricação do queijo tipo manteiga, após a coleta do leite, o mesmo é deixado em

repouso para coagular. No dia seguinte, é extraída a parte gordurosa, ou a manteiga, que fica

sobre a coalhada. Esta massa é aquecida no soro e depois prensada para que todo o soro seja

retirado  e  se  torne  consistente,  o  qual  posteriormente  será  fervido  ou  aquecido  no  leite

extraído no início do processo. Com isso, ele ganha ainda mais consistência e passa a agregar

as partes sólidas do leite, aumentando de volume. Novamente a massa é prensada para que

dela reste apenas as partes sólidas, que serão trituradas até se tornarem uma “farinha”. Esta

“farinha” é levada ao tacho para “fritar” com a manteiga extraída da parte mais gorda do leite,

até adquirir a consistência desejada (FIGUEIRAS & QUADROS, 2002; GOUVÊA & DIAS,

2004 apud SOUZA, 2010, p. 22).

3.6.2   Tipo Creme

O  queijo  tipo  “creme”  vem  sendo  mais  bem  estudado.  Este  queijo  é  definido

comumente  como sendo um produto obtido da coagulação espontânea do leite  de búfala,

desnatado, não pasteurizado e classificado como queijo de massa cozida, não maturado e não

prensado. É obtido pela fusão da massa coalhada. Adquire a forma do recipiente em que é

envasado,  possui  massa  compacta  e  peso  entre  1  kg  e  10  kg.  Apresenta  textura  macia,

superfície externa com coloração amarela-esverdeada, e parte interna com cor branca e aroma

agradável, sendo levemente ácido e salgado (HÜHN et  al., 1986; LOURENÇO, 1999 apud

SOUZA, 2010, p. 22).

Para a fabricação do queijo tipo creme, o leite é desnatado, e com este processo, grande

parte do creme é automaticamente extraído. Posteriormente, o leite é submetido à coagulação

natural. Após a coagulação, é formada uma coalhada, a qual será trabalhada da mesma forma

para a produção do queijo tipo manteiga. Depois do aquecimento, caso a massa ainda esteja

muito ácida, é submetida a dois aquecimentos em água e outro no leite desnatado, com o

objetivo de aumentar seu rendimento. A massa é levada para a prensa, até a formação de um

“bolo” consistente, que em  seguida é cortado e triturado até se transformar em “farinha”, a

qual volta ao tacho e é acrescida de creme e de cloreto de sódio (FIGUEIRAS & QUADROS,

2002; GOUVÊA & DIAS, 2004 apud SOUZA, 2010, p. 19).
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3.7  Indicação Geográfica para queijos artesanais a parti do leite cru no Brasil.

O  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (Mapa)  está  ampliando  as

regiões produtoras de queijos artesanais com registro de Indicação Geográfica (IG). O Mapa

identificou 18 áreas de produção de queijos artesanais de leite cru no Brasil, com maturação

menor que 60 dias, que podem receber a IG, desde que preencham os requisitos higiênico-

sanitários. Os queijos do Serro e a da Canastra, ambas em Minas Gerais, já possuem registro

de Indicação Geográfica. Além do Serro e a da Canastra, regiões que já têm o IG, outras áreas

produtoras já são reconhecidas pelo mercado consumidor pela qualidade e tipicidade de sua

produção de queijos artesanais. Entre elas, o Cerrado Mineiro, a Serra do Salitre e Araxá,

também em Minas, o Arquipélago do Marajó (PA), o Agreste Pernambucano (PE), o Seridó

(RN), a região Serrana (RS e SC) e a região do Jaguaribe (CE), (MAPA, 2015). 

O  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  (MDA),  por  meio  da  Secretaria  da

Agricultura  Familiar, apoia  a iniciativa  desde 2005 a partir  de projetos  direcionados  para

agricultores familiares produtores de queijo minas artesanal da região do Serro e da Serra da

Canastra. O queijo Minas Artesanal produzido na região do Serro, em Minas Gerais, recebeu

no dia 13 de dezembro de 2011 a 14ª Indicação Geográfica (IG 201001) do Brasil. A IG é um

registro que protege o produto de eventuais falsificações em sua composição. Além disso, ela

garante  a  procedência  do  produto  e  aumenta  a  sua  competitividade  em relação  a  outros

produtores. Estão sendo beneficiados com essa ação 80 agricultores familiares situados em 11

municípios da microrregião do Serro (MG), (MDA, 2011).

O queijo canastra,  preciosidade produzida nos campos e vales da Serra da Canastra,

obteve  junto  ao  Instituto  Nacional  da  Propriedade  Industrial  a  Indicação  Geográfica  (IG

201002) no dia  03 de março de 2012 em nome da Associação dos Produtores do Queijo

Canastra (INPI, 2012).
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4 METODOLOGIA

4.1  Área de estudo 

O município de Cachoeira do Arari tem 179 anos, composto aproximadamente por 30

comunidades,  A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas:  01º 00’ 36” de

latitude  Sul  e  48º  57’ 36” de longitude  Oeste  de Greenwich.  Ao Norte,  limita-se com os

municípios de Chaves, Soure e Santa Cruz do Arari, ao Sul com a Baía do Marajó, ao Leste

com Salvaterra e ao Oeste com de Ponta de Pedras. As comunidades do Jabuti que surgiu

entre os séculos XVIII e XIX, conhecida como Ilha Comprida, alguns comunitários afirmam

que ganhou o nome de Jabuti, pós o formato da ilha se assemelhava ao animal

Figura 02: Mapa de localização do município de Cachoeira do Arari na Ilha do Marajó – Pará – Brasil.

Fonte:  Imagem de órbita 224.61 do satélite LANDSAT TM (2001, apud  BARBOSA, 2005, p. 12)

A comunidade do Jabuti localiza-se em um ramal da PA 154, distanciando-se em 36

quilômetros da sede do município, de 13 quilômetros da balsa do porto de Camará e de 6

quilômetros da comunidade Retiro Grande.
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Figura 03: Mapa do município de Cachoeira do Arari na Ilha do Marajó – Pará – Brasil.

Fonte: (UFPA-NUMA, SEBRAE, 2013, p. 7).
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4.1.1   Caracterização do município de Cachoeira do Arari

O município de Cachoeira do Arari,  (na língua tupi Arari significa "rio das araras"),

ocupa uma área de 3.116 km2 e sua população estimada é de 22.443 habitantes, com 37% na

zona urbana e 63% na rural (IBGE, 2016).

4.1.2   Composição do território

O relevo do município é aplainado com cotas baixas, estando a cidade mais importante,

Soure, a 20 metros acima do nível do mar, uma das mais altas cotas da ilha. (BARBOSA,

2005).

4.1.3   Clima

A umidade elevada é característico da região,  chegando em temperaturas  de 27°C a

36°C,  apresentando  alto  índice  pluviométrico.  Nos  meses  chuvosos,  ocorrem  menores

temperaturas,  enquanto  nos  meses  restantes  ocorrem temperaturas  mais  elevadas  (IDESP,

1974 apud BARBOSA, 2005, p. 13).

4.1.4   Solos

Os solos, ou são inundados temporariamente, ou são pouco férteis, ou então apresentam

um teor salino muito elevado, em razão da influência marinha. Os solos do município são

representados  pela  Laterita  Hidromórfica,  em  maior  percentagem,  associada  a  Areais

Quartzosas  e  Solos  Aluviais  Gleizados,  Eutróficos  e  Distróficos  (IDESP,  1974   apud

BARBOSA, 2005, p. 13).
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4.1.5   Cobertura vegetal

Os  campos  marajoaras  são  dotados  de  vegetações  caracterizadas  como  ilhas

hidromórficas, vegetação ainda predominante na região. As ilhas são um dos poucos refúgios

da  biodiversidade  local:  pacas,  tatus,  cobras,  veados,  aves  e  ainda  a  presença  humana,

utilizando-as  como  moradia,  por  extrativistas,  pescadores,  comerciantes,  vaqueiros  e

pequenos proprietários de terra.

Os pastos  aluviais  encontramos  gramíneas,  tais  como capim-de-marreca  (Paratheria

prostrata Griseb.), várias canaranas (Echinochloa polystachya (H.B.K.) Hitch.) e ciperáceas,

sobressaindo o piri (Cyperus giganteus Vahl.). O Cerrado, com fisionomia de Parque, ocupa

os  “tesos”  em  cujo  extrato  rasteiro  o  principal  componente  é  o  capim  barba  de  bode

(Andopogon virgicus L.), enquanto, no extrato arbóreo ou arbustivo, as principais espécies são

a  mangaba  (Hancornia  speciosa  Gam.),  o  caimbé  (Curatella  americana  L.)  e  o  muruci

(Byrsonima crassifolia (H. B. K) Hitch) (BARBOSA, 2005, p. 14).

4.1.6   Hidrografia

Os rios da Sé, Arari e Camará deságuam na baia de Marajó, a sudeste do município.

Convém  destacar,  ainda,  o  lago  Arari  o  mais  importante  do  Marajó  –  de  12  km  de

comprimento  e  8  km de  largura,  que  funciona  como um lago reservatório,  beneficiando,

também,  o  município  de  Santa  Cruz  do  Arari  (RODRIGUES,  1982).  Os  outros  lagos

importantes  são Guajará,  Retiro  Grande,  Santa Cruz,  Paraíso e Guarapi.  Na drenagem de

Cachoeira  do  Arari,  destaca-se  o  rio  Arari,  que  serve  de  limite  natural,  a  oeste,  com o

município de Ponta de Pedras, ficando no município estudado apenas os afluentes da margem

esquerda. Outro rio que se destaca é o rio Camará que serve de limite natural, a leste, com o

município de Salvaterra (IDESP, 1974 apud BARBOSA , 2005, p. 15).
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4.2  Atividades econômicas da Comunidade do Jabuti

4.2.1   A produção animal

Predominam animais sem raças definidas, com características fenotípicas semelhantes

às da raça Nelore e bubalinos. Os equinos são do tipo marajoara (cavalo marajoara e puruca).

Os ovinos, caprinos, suínos e aves não têm um padrão racial  definidos. As instalações de

maneira geral são rústicas e o raçoamento é quase inexistente. A presença da comercialização

de animais de médio e pequeno porte é corriqueira na região. 

4.2.2   Produção Leiteira

Boa parte dos rebanho, com o nascimento entre maio e setembro, a ordenha é natural,

com um rebanho aproximadamente de 550 cabeças, com 430 crias. Com uma produção diária

nos períodos secos que compreendem julho a dezembro é de 400 a 420 litros, nos períodos

chuvosos de janeiro a junho é de 580 a 600 litros, com produtividade média de 3 a 5 litros por

vaca ao dia. A baixa produção ocorre devido a pouca disponibilidade de pasto no período seco

e predominância de plantas daninhas, falta de água, altas temperaturas ambiente e alta taxa de

consanguinidade  do rebanho, dificulta  o ganho genético  leiteiro do rebanho.  (BARBOSA,

2005, p. 79).

4.2.3   Processamento de queijo

A  maioria  dos  produtores  da  comunidade  concentram  sua  produção  leiteira  na

COOPEMARAJÓ, onde a produção já estar certifica pela ADEPARA desde meados de 2015.

Atualmente além da cooperativa somente uma queijaria do Prudencio possui certificação na

comunidade. O leite é vendido em média na comunidade por R$1,00 o litro.

A  produção  do  queijo  chega  a  representar  de  80%  da  renda  dos  produtores,  as

dificuldades de atender o que estar determinado nas leis sanitárias estatual colocar em risco

todo a cadeia produtiva do queijo manteiga da comunidade do Jabuti.
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A produção concentra-se nos meses de março e julho, período de nascimento dos
bezerros e maior disponibilidade de forragem. A produção alcança os 180 a 200kg,
em média nos meses chuvosos o rendimento é de 10 litros para cada Kg de queijo,
enquanto que nos secos 7 litros para cada kg de queijo. (BARBOSA, 2005, P. 81).

Atualmente  a  comercialização  é  feita  em  sua  maior  parte  dentro  do  município,

predominantemente no porto do Camará. Vendido direto ao consumidor ao preço de R$20,00

a R$25,00 por kg.

4.3  Procedimentos Metodológicos

Utilizamos  revisões  bibliográficas,  análises  documentais  e  pesquisa  de  campo.

Facilitamos as coletas  de informações  utilizando metodologias participativas,  tais  como, a

cartografia  social,  trabalhando a ressignificação do território a partir  da ótica dos atores e

atrizes sociais; além da investigação participativa em reuniões e visitas técnicas coordenadas

pelo MAPA e pelo SEBRAE-PA; e por último a árvores de problemas, na análise da portaria

Nº 418/2013. 

A investigação  foi  realizada,  em grande  parte,  em livros  e  artigos,  em documentos

oficiais e materiais fornecidos por; Geraldo Silva, consultor contratado pela Coordenação de

Incentivo  à  Indicação  Geográfica  de  Produtos  Agropecuários  (CIG),  do  Departamento  de

Propriedade  Intelectual  e  Tecnologia  da  Agropecuária  (DEPTA),  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC), Brasília; e Prof. Almir Vieira Silva

(ex-coordenador Programa Amazônia ECO-LÁCTEA).

A pesquisa de campo ocorreu no período de 2015 a 2016, utilizamos as investigações

participativas e as entrevistas semiestruturadas. Centralmente com cinco mestres queijeiros e

seus  familiares  e  amigos  da  comunidade  do  Jabuti;  Nas  reuniões  da  Cooperativa  dos

Produtores e Produtoras de Leite e Queijo Manteiga do Marajó COOPMARAJÓ; Associação

de Produtores de Leite e Queijo do Marajó (APLQM); Visitas aos proprietários de queijarias e

mestres  queijeiros  envolvidos  no  processo  do  registro  da  identidade  geográfica.  Visando,

conseguir uma adequada interpretação dos dados, compreendendo as atitudes, experiências e

sentimentos das pessoas envolvidas no estudo (ALVARENGA, 2012, p.58 ). 

Utilizamos  a  cartografia  social  como  ferramenta  participativa  de  ressignificação  do

território e identificação de conflitos sociais a partir dos relatos dos mestres queijeiros e da

comunidade do Jabuti.
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A cartografia social se mostra como uma ferramenta capaz de visualizar a reputação de

ativos  territoriais,  dando voz  e  visibilidade  para  a  comunidade  do Jabuti  no  processo  de

registro da IG do queijo do Marajó. Com o apoio dos sindicatos, associações, movimentos,

cooperativas, as comunidades tradicionais usam a cartografia social “como forma de afirmar

direitos territoriais” em diferentes contextos (ASCERALD, 2011 apud GORAYEB, 2014, p. 4

). 

Assim, cartografia social só existe como a participação da comunidade envolvida. Nesse

aspecto,  é  importante  ressaltar  que  as  metodologias  utilizadas  durante  os  trabalhos  de

cartografia social devem conter métodos participativos de construção entre o conhecimento

científico  o  tradicional.  Participaram  do  mapeamento  cinco  mestres  queijeiros  e  seus

familiares cujo o objetivo é o desenvolvimento do mapa social do queijo manteiga marajoara

de  forma  coletiva  visando  a  ocupação  espacial  dos  territórios  e  sua  construção  social,

possibilitou a incorporação e a tradução do saber local para um saber científico. O exercício

de mapear, representar as queijarias como componentes da paisagem presentes no cotidiano

dos mestres queijeiros, observando o sentimento de pertencimento e a identidade com o local

se  fazendo  presente  na  representação  dos  mapas  elaborados  pela  comunidade  e  pelos

depoimentos obtidos por eles durante o exercício do mapeamento. (MILAGRES, 2015, p. 1.).

No presente trabalho utilizamos a Árvore de Problemas, trazendo uma reflexão sobre

portaria 418/2013 da ADEPARÁ, na perspectiva da comunidade do Jabuti – Cachoeira do

Arari – Marajó. No exercício da Árvore de Problemas é importante identificar e selecionar um

dos problemas do local do contexto de trabalho, identificando as suas causas e consequências,

com  o  fim  de  focar  nas  causas  principais,  pois  elas  garantirão  que  o  problema,  se  não

resolvido, seja minimizado (MAXIMINIANO, 2002 apud Oliveira, 2015, p. 5). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1  Contextualização histórica do arquipélago do Marajó.

A ocupação do arquipélago do Marajó é bastante antiga, mas recentemente passou-se a

conhecer outros tipos de ocupações, anteriores e posteriores àquela que veio a ser chamada de

Fase Marajoara, que compreende a quarta fase de ocupação da ilha, sucessivamente as fases

de ocupação são: Fase Ananatuba (a mais antiga), a Fase Mangueiras, a Fase Formigas, a Fase

Marajoara e a Fase Aruã. Destas cinco fases, a Fase Marajoara é a que apresenta a cerâmica

mais elaborada, sendo reconhecida por sua sofisticação. (MEGGERS, 1954). As culturas pré-

coloniais do Marajó são extremamente importantes porque a ilha parece ter favorecido um

modo  de  vida  sedentário  desde  épocas  bastante  remotas  pelo  menos  5.000  A.P.  se

considerarmos os 6sambaquis, tendo assistido à chegada de outros contingentes populacionais

e crescimento cultural quase ininterrupto até a chegada dos europeus no século XVI. (Brasil,

2007).

Nesses tempos remotos, entre o povo se falava também da “Ilha dos Nheengaíbas”

(por causa das diferentes línguas de índios), e foi justamente uma dessas tribos que

habitava  o sul  da  ilha que inspirou o nome atual  Marajó.  Segundo o dicionário

Aurélio  (1988),  Marajó  significa  “vento  que  sopra  pela  tarde  sobre  a  baía  do

Guajará”. No entanto, a origem desse nome pode também estar associada à língua

tupi, imbara-yo, (barreiras do mar). Aliás, aos olhos dos antigos colonizadores, a ilha

parecia  servir  como  uma  muralha  erguida  pela  própria  natureza  para  barrar  as

tormentas do oceano. (BARBOSA, 2005, p 3 ).

6Em sítios de coleta de moluscos – modestos sambaquis do baixo Amazonas e do litoral norte-maranhense –

aparece  uma cerâmica  muito antiga,  talvez  a  mais  antiga  das  Américas,  datada  de pelo menos 5.500 anos,

possivelmente 7.000 anos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Betty_Meggers
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5.1.1   Colonização do arquipélago do Marajó

As tentativas de invasões dos europeus foram frustradas por 20 anos pelos guerreiros

Aruãns, Sacacas, Marauanás, Caiás, Araris, Anajás, Muanás, Mapuás, Pacajás, entre outras e

os  batizados  de Nheengaíbas.  Esse processo já  demonstra  quão difícil  foi  a  conquista  da

Amazônia  e  como os  nativos  habitantes,  “da  ilha  que  estava  atravessada  na  boca  do  rio

Amazonas, de maior comprimento e largueza que todo o reino de Portugal” posicionaram-se

diante  da  voraz  ganância  lusitana.  (Schaan,  2010).  Após anos de  derrotas  impostas  pelos

guerreiros nativos, a estratégia para a invasão lusitana adotou o cristianismo com arma de

alienação dos povos nativos,  a paz de Cristo, se transformou em covardes genocídios aos

povos nativos. 

Em  1659,  Vieira  consegue  se  aproximar  dos  povos  de  marajoaras.  O  feito  é

extraordinário e quase milagroso. O que não tinha alcançado a força das  armas,

obtém a doçura da evangelizador, a fama repercutida de suas virtudes, a sublime

confiança com que vai metter-se entre os connibais: tal Anchieta entre os tamoyos

(AZEVEDO, 1999: 73, apud SCHAAN, 2010, p. 22).

O espanhol Vicente Pizón nomeou o arquipélago de Ilha Grande de Joanes, recebeu o

nome de Marajó em 1754, que em tupi significa “barreira do mar”. Grande parte da população

indígena  da  época  da  colonização  foi  dizimada  durante  as  guerras  ocorridas  entre  os

portugueses e os Aruãs ou Aruac e Nhambiquaras, nações indígenas bastante numerosas que

habitaram a então Ilha Grande de Joanes. É importante lembrar que se o Brasil,  em 1680,

estava  dividido  em  de  Joanes  não  configurava  nos  quadros  dessa  divisão,  por  ter  se

constituído em capitania doada por D. Afonso VI ao seu secretário de Estado, Antônio de

Sousa Macedo, em 1665. Somente depois de três gerações e baronias (abril de 1754) é que foi

extinta  a donataria  e reunida a capitania  aos bens da Coroa e fazenda real.  Nesse tempo,

grande parte das terras já estava em mãos de com cessionários de sesmarias doados pelos

donatários da vasta extensão territorial  (SCHAAN, 2010, p. 47).
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Entre 1721 e 1740 foram distribuídas mais de 50 sesmarias. Desde o período colonial, a

Região Amazônica integrou-se ao mercado mundial como frente de exploração mercantil. A

evolução  socioeconômica  da  mesorregião  do  Marajó  processou-se  de  forma  cíclica,  com

sucessivas fases de prosperidade e depressão, baseadas principalmente no comportamento da

pecuária (nas áreas de campos naturais da Ilha do Marajó) e do extrativismo (nas áreas de

floresta). A agricultura também apresentou algum desenvolvimento naquela época (BRASIL,

2007).

As fazendas e engenhos do século XVIII e XIX utilizavam largamente da escravidão

dos negros e indígenas.

Recuperando Miranda Neto,  o autor  ainda redigiu:  “Os indígenas,  mais  tarde os

negros africanos e principalmente o elemento mestiço que então se formou, muito

auxiliaram o colono na pecuária no Marajó. José Veríssimo, em 1885, já observara

que  o  negro  constituiu  a  maior  parcela  da  população  da  ilha  (NETO  apud

SCHAAN ,2010, p. 47).

Nas fazendas de bovinos e búfalos era utilizada como força de trabalho de Africanos

escravizados, indígenas e mestiços. A resistência à escravidão mediante revoltas e fugas, deu

origem à formação dos quilombos e mocambos nas várias regiões do arquipélago. Baseado

em documentos  históricos,  Gomes (2005) mostra  que no decorrer  do século XVIII foram

muitas as situações e movimentos de fugas da população escravizada,  composta tanto por

negros quanto por índios. Ressalta-se que por volta de 1823, a população de negros, indígenas

e mestiços na ilha correspondia a mais de 80% da população local (BRASIL, 2007).

A  economia  marajoara  dependia  da  exploração  de  vários  produtos  naturais,

principalmente da coleta da borracha, da castanha do Pará, do timbó, da madeira e da pesca. A

agricultura era desenvolvida como atividade exclusiva para o consumo da população local. A

dependência  em relação às atividades  extrativistas  determinou o padrão de localização da

população  da  ilha,  de  tal  forma  que  a  maioria  da  população  se  distribuiu  por  pequenos

povoados,  localizados  geralmente  nas  confluências  dos  rios  e  igarapés.  Tais  povoados

raramente  contavam com mais  de  200 habitantes  que  se  dispersavam durante  a  safra  da

borracha. Segundo Oliveira Júnior (1991), no decorrer dessa atividade foram estabelecidas

relações  sociais  de produção (aviamento)  durante o período de valorização econômica  da

borracha (1830-1912) e que se mantém até hoje (BRASIL, 2007).
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5.1.2   Breve Contextualização Fundiário Marajó

De acordo com Treccani  (2003 apud BRASIL,  2007)  a  regularização  fundiária  dos

imóveis localizados nas ilhas que se situam no estuário do rio Amazonas onde se faz sentir a

influência das marés representa um verdadeiro desafio, seja para o poder público, seja para as

populações locais. A legislação em vigor não se adapta à realidade amazônica. Questões de

fundamental  importância  para  as  populações  tradicionais  que  ocupam  estas  ilhas  não

encontram amparo no ordenamento jurídico brasileiro, ao não esclarecer qual a modalidade de

regularização fundiária permite o uso sustentável dos recursos naturais.

A  maioria  das  comunidades  residentes  na  região  como  posseiros  nas  áreas  onde

realizam as suas atividades produtivas. Durante o final do século XIX e o começo do século

XX, dezenas de famílias nordestinas migraram para esta área com o intuito de extrair o látex

para fabricação da borracha, principal produto econômico durante décadas na Amazônia, nas

quais as estradas de seringa eram o elemento fundamental para a delimitação das posses. Com

o  fim  do  ciclo  da  borracha,  a  exploração  do  palmito  e  da  madeira  passaram  a  ser  os

referenciais para estabelecimento de limites de respeito das posses. (BRASIL, 2007)

Quanto  aos  ribeirinhos,  se  distribuem  ao  longo  dos  rios  e  igarapés  presentes  no

arquipélago. A produção extrativa e os recursos tecnológicos disponíveis conferem à dinâmica

da natureza local, o papel de forte determinante em sua vida e seu trabalho. As atividades

econômicas dos ribeirinhos se caracterizam pela extração de madeiras brancas (virola, pau

mulato, sumaúma), do açaí (fruto e palmito), da borracha, pela pesca de peixes e camarões, e

pela produção de produtos agrícolas, voltados principalmente para o consumo familiar (milho,

melancia, arroz).

Os  povos  quilombolas  resistem  as  invertidas  dos  latifundiários  e  seus  grandes

empreendimentos que usurpam os territórios quilombolas, gerando conflitos marcados pelo

racismo ambiental, assassinatos e crimes ambientais. Negras e negros que fugiam do regime

escravocrata imposto desde o início da invasão do arquipélago do Marajó e se organização em

mocambos e quilombos em toda a Amazônia.
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Considerando que desde os tempos mais remotos foram os rios navegáveis as únicas

vias de comunicação da região, o meio que permitiu o processo de ocupação e de conquista

das terras da Amazônia,  e que a região do estuário do rio Amazonas foi a primeira a ser

ocupada pelos colonizadores europeus, a falta de uma legislação que favoreça o acesso à terra

das  populações  locais  mostra  o  descaso  das  políticas  públicas  de  ordenamento  territorial

adotadas  nesta  região.  Segundo estudo da Gerência Regional  do Patrimônio da União no

Estado  do  Pará  (GRPU-PA)  e  Gerência  Regional  do  Patrimônio  da  União  no  Estado  do

Amapá (GRPU-AP), a documentação em poder destes moradores é absolutamente precária:

dados  não  oficiais  indicam  que  cerca  de  70% dos  ocupantes  dessas  áreas  não  possuem

nenhum documento comprobatório de propriedade dessas áreas ocupadas (BRASIL, 2007).

Daqueles  que  possuem  algum  documento,  tem-se  a  certeza  de  que,  em  sua  quase

totalidade, são ilegítimos, portanto, nulos de pleno direito. O caos fundiário, característica da

região amazônica em geral, e do estado do Pará em particular, onde mais de trinta milhões de

hectares de terra foram grilados,  existe também na região das ilhas do Marajó e requer a

adoção de uma política específica (TRECCANI, 2003  apud BRASIL, 2007, p. 22).

Atualmente o arquipélago está sofrendo com a pressão da monocultura do arroz, onde

um grande latifundiário comprou fazendas de “porteira fechada”, para efetiva a monocultura

de  arroz  irrigado  através  do  desvio  de  curso  do  rio  Arari.  A  implantação  do

megaempreendimento destruiu ilhas hidromórficas que possuem enorme importância para o

equilíbrio do bioma local, ancestralidade e memórias locais que até hoje se referem a essas

ilhas  como elementos  de identidade  territorial.  Disso resultaram vários  conflitos  e  crimes

contra o meio ambiente e os povos tradicionais da região do Arari.

Ainda  segundo  as  denúncias,  que  atribuem  as  irregularidades  a  arrozeiros  que
atuavam na Terra Indígena Raposa-Serra do Sol, em Roraima, a falta de atendimento
à legislação ambiental e o uso excessivo de defensivos agrícolas tem causado danos
à fauna à flora,  provocando mortandade de peixes,  pássaros  e animais silvestres.
(MPF-Pará, 2013).
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5.1.3   Breve histórico da pecuária marajoara

A agropecuária praticada no Marajó é a mais antiga no estado do Pará, com cerca de

300 anos,  tendo sido responsável  pelo  fornecimento  de carnes  para  o estado.  Contudo,  a

prática  da  criação  extensiva  ainda  bastante  enraizadas,  tornando  subdesenvolvidas  as

campanhas sanitárias, o melhoramento genético da produção, as pesquisas extensionistas, o

manejo agropecuário voltado para exportação e a infraestrutura.  Após a gestão Jesuíta,  as

terras foram leiloadas ou concedidas em sua maioria para latifundiários e coronéis de patentes

não militar. 

Provavelmente os primeiros gados bovinos no arquipélago do Marajó vieram de Cabo

Verde  pelos  portugueses,  que  invadiram  o  país  Africano  e  transformou  em  entreposto

comercial de grande importância nos sécs. XV e XVI, a criação de gado abastecia inúmeros

navios que ali aportavam, e que embarcavam animais vivos, carne salgada ou seca e cavalos,

que eram exportados para a costa africana e para Portugal, para além de uma indústria de

curtumes que chegou a ser pujante (FERREIRA, 2015).

As terras de sequeiro em Cabo Verde punham grandes problemas de produção devido à

falta de chuvas, a pecuária não se debatia com dificuldades tão incontornáveis, uma vez que o

gado era lançado nas ilhas, mesmo as desertas, e procurava alimento onde o houvesse. Sob a

vigilância de escravos e assalariados do respetivo proprietário. Carne, leite, couro e sebo são

os subprodutos com que a pecuária contribuiu para a economia cabo-verdiana. (FERREIRA,

2015).

A cobiça  portuguesa  pelas  terras  marajoaras  transformou  campos  e  florestas  em
territórios  de  importantes  produções  econômicas,  sustentadas  pelo  viveiro  de
homens, mulheres e culturas ali reunidas e em tentativas de submissão. É possível
que os primeiros africanos tenham sido introduzidos na região a partir de 1644, junto
com as primeiras cabeças de gado vacum transportadas das Ilhas de Cabo Verde.
(Schaan, 2010, p. 41).

Os africanos escravizados no Brasil, trouxeram os conhecimento e tradições africanas

em diversas  áreas  do conhecimento  humano,  que  se potencializaram com as  trocas  entre

povos indígenas.  Os  Bantus  foram a  primeira  nação Africana  chegarem no território  que

chamamos de Brasil, traziam consigo experiencia da agricultura, pecuária, mineração e ervas

medicinais... A troca de experiencia entre africanos e indígenas eram contínuas.
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A África, berço da humanidade, também desenvolveu tecnologias fundamentais para

a cultura humana. Além da metalurgia, alguns povos bantos praticavam a caça com

utilização de rede, armadilha de laço, arco e flecha, armadilhas cavadas no chão e

até um tipo de espingarda. Também praticavam a pesca e a olaria; faziam trabalhos

em folha  de  palmeira;  carpintaria;  tecelagem;  curtiam  peles;  faziam  escultura  e

gravação em marfim e madeira e preparavam bebidas alcoólicas.  Fabricavam um

tipo  de  pólvora  usando  uma  cana  chamada  djeredjere  e  uma  espécie  de  casca

chamada uunga, que se formava sobre rochas. Praticavam a agricultura e a pecuária.

Todas essas atividades e técnicas foram trazidas para o Brasil.(MOJUBA, 2010).

As  terras  conhecia  como  campos  marajoaras  por  suas  grandes  planícies  e  vegetação

conhecidas como ilhas ou ilhas hidromórficas, se tornaram áreas de criações extensivas de

gado.

“A cobertura vegetal  é típica de savanas alagáveis,  ocorrendo pequenas áreas  de

vegetação arbustiva e semi-arbustiva localizadas ao longo no dos principais cursos

d’água. A topografia é plana, salientando-se na paisagem “ilhas” de mata (tesos),

que são elevações naturais existentes sobre paleocanais, a maioria delas tendo sido

aumentadas pela construção artificial a cargo dos indígenas.” (Schaan, 2010, p. 78).

Os latifúndios,  surgidos  nestas  zonas,  passaram por  herança,  permuta  ou venda aos

proprietários atuais. O caráter histórico de manutenção desses latifúndios aparece também nas

relações  de  trabalho.  Os  atuais  vaqueiros  e  capatazes  descendem,  na  maioria,  de  antigos

escravos  que  passaram  tecnicamente  à  condição  de  agregados  e  dependentes  após  1888

(Ximenes, 1997).
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Os Annais do Arquivo Público de 1968 documentaram que, em 1760, foi dividida a

grande fortuna acumulada pelos religiosos nos Marajós. As fazendas foram divididas

em 22 quinhões, algumas, conforme aponta Soares, por seu tamanho, tornaram-se

vilas após o confisco. Somente os Jesuítas detinham posse de sete fazendas, quatro

no rio Arari e três no Rio Marajó-açu. O gado perfazia 134.465 cabeças. Mesmo

depois  que  os  filhos  de  Loyola  foram  expulsos,  Soares  ainda  assinala  que  os

mercedários, proprietários da Fazenda São Lourenço, no rio Paracauari, possuíam

um total de 33 trabalhadores, somados escravos e livres, sobressaindo-se em relação

a outros proprietários leigos (Soares 2002: 23-4).

O  coronelismo  da  década  de  30  centralizou  o  poder  nas  mãos  de  interventores  e

prefeitos  que  eram nomeados  por  conveniências  políticas  do  governo  da  ditadura  Vagas,

através  do  beneficiamento  dos  proprietários  de  terras,  que  em  geral  se  consolidavam  o

coronelismo no meio rural. (TAVARES, 2008, p. 70).

Por  trás  da  riqueza  florestal  e  cultural,  no  entanto,  existe  um  mundo  de

complexidades sociais e econômicas, habitado por pessoas ricas e pobres, que ao

longo dos séculos disputam por um espaço de poder e sobrevivência, neste vasto

território,  que outrora  e  ainda  hoje é  dominado por  um sistema coronelista,  que

constitui  uma  ordem  discursiva  de  poder,  através  das  diferenças  econômicas  e

políticas entre as classes sociais. (Rabelo, 2014).

O  pagamento  de  seus  serviços  se  dá  parcialmente  em  espécie,  parcialmente  em

autorizações para pesca, caça e extrativismo, bem como para a agricultura de subsistência e

para a pecuária em pequena escala nos domínios do patrão. Ademais, não é rara a prática do

aviamento, isto é, do endividamento do vaqueiro no armazém da fazenda.

No cenário amazônico marajoara, as complexidades históricas, políticas, econômicas e

culturais fazem parte, deste entrecruzar múltiplo, de vozes étnicas, constituintes deste espaço.

Hoje, depois de um longínquo período de colonização brasileira, as contradições sociais, no

Marajó, assim como em outras sociedades latino-americanas, ainda provocam conflitos entre

classes,  visto  que,  nestas  localidades  há uma rede de poder  e forças,  que se constrói,  no

embate, entre os diversos níveis de poder, capaz de gerar uma disputa social (FOUCAULT,

1979).
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A resistência popular, contra a desigualdade social, política e econômica estabelecida,

pelas ordens dos micro poderes, (FOUCAULT 1979 apud RABELO, 2014), e a estruturação

dos grandes latifúndios, no Marajó, ainda é bastante silenciada, pela história oficial do Brasil.

Uma das versões relatadas sobre a chegada dos búfalos no arquipélago do Marajó, por

volta de 1890 ou 1895, foram trazidos por condenados foragidos da Guiana Francesa em um

barco que aportou na cota norte do Marajó. Seriam da variedade Malásia ou da China, mas

provenientes  de  Ilha  do  Caribe  ou  das  Guianas,  onde  haviam  sido  introduzidos  pelos

colonizadores ingleses e holandeses (MARAJÓ NA MÍDIA, 2012).

Um fato curioso,  que repercute até hoje no Marajó, é o preconceito ao consumo de

carne  bubalina,  principalmente  das  pessoas  mais  antigas,  fato  se  repetia  no  mercado  de

Belém, a provável analogia com suínos, não agradava os consumidores. Nesse contexto a

utilização  do búfalo se  restringia  ao trabalho de tração animal  enquanto o gado de corte

bovino era majoritariamente direcionado à comercialização da carne.

O sistema de criação predominante até hoje é o extensivo. Vacas bovinas não possuíam

genética  leiteira,  o  pouco  leite  que  produziam,  era  consumido  somente  pela  cria,  que

posteriormente iria para a engorda a pasto. Após sua introdução, o rebanho bubalinos passou a

crescer e tornou-se bem expressivo, porém a comercialização era reduzida. A utilização do

leite se apresentou conveniente, pois a cria da vaca búfala não era prioridade no sistema de

produção. 

Os bubalinos exibem produtividade leiteira economicamente superior aos zebuínos. Isto

é, cada litro de leite é produzido a menor custo, não só por apresentar frequentemente maior

produção  por  animal  e  maior  número  de  fêmeas  em lactação  por  ano,  mas  também por

evidenciar,  sobretudo,  rusticidade  extraordinária,  aproveitando  melhor  a  forragem  de

qualidade  inferior  e  resistindo  às  mais  adversas  condições  climáticas,  com  marcante

resistência a doenças (NASCIMENTO & CARVALHO, 1993 apud BLASKOVSKY, 2010).

No quadro3, vamos retratar o início da pecuária no Marajó até seu declínio nos anos 90.
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Quadro 3: A cupação pecuária do arquipélago de marajó, construída por (BARBOSA 2005 apud SMITH 1999),

tem-se uma síntese história dos últimos 315 anos)

1680

FUNDAÇÃO DO PRIMEIRO CURRAL EM ANAJATUBA, À MARGEM DO RIO MAFUÁ, AFLUENTE

ESQUERDO  DO  RIO  ARARI,  POR  FRANCISCO  RODRIGUES  PEREIRA  (VILÃO),  SEGUNDO

ALEXANDRE FERREIRA NA SUA NOTÍCIA HISTÓRICA DA ILHA GRANDE DE JOANES.

1696
PADRES  MERCEDÁRIOS  CONSTRUÍRAM  OS  PRIMEIROS  CURRAIS  DO  ARARI  OBTENDO

POSTERIORMENTE A CONCESSÃO DAS TERRAS POR CARTA DE “SEIS MARIA” DE 8 MAIO DE

1726. 

1756
REBANHO ATINGE 400.000 CABEÇAS - SEGUNDO RELATÓRIO DE FLORENTINO DA SILVEIRA

FRADE, INSPETOR GERAL DE ILHA, PARA O GOVERNO.

1758

RELIGIOSOS TORNARAM-SE CRIADORES MAIS PRÓSPEROS - JESUÍTAS COM 134.465 RESES,

MERCEDÁRIOS  COM  80.000  E  CARMELITAS  COM  18.000.  EM  2  DE  AGOSTO  DE  1758  AS

PROPRIEDADES  DOS  RELIGIOSOS  FORAM  CONFISCADAS  POR  ORDEM  DO  MARQUÊS  DE

POMBAL,  SOB  ALEGAÇÃO  DE  FALTA DE  TÍTULO  LEGAL  DE  POSSE.  AS  FAZENDAS  DOS

MERCEDÁRIOS  FORAM  ADMINISTRADAS  PELO  GOVERNO,  ATÉ  1895,  QUANDO  FORAM

VENDIDAS  A  PARTICULARES.  EM  19/04/1808  CONTAVAM  19.918  RESES  E,  EM  17/04/1883,

SOMENTE 5.282.

1803 CONTABILIZADAS 226 FAZENDAS, COM 500.000 RESES - SEGUNDO ESTATÍSTICAS OFICIAIS.

1810
REBANHO  CAVALAR  É  AVALIADO  EM  1.000.000  DE  CABEÇAS,  QUASE  SELVAGENS,

CONCORRENDO POR PASTO COM OS BOVINOS.

1830 a 1895
DECADÊNCIA DA INDÚSTRIA PASTORIL DEVIDO SUPERLOTAÇÃO DOS PASTOS POR EQÜINOS,

INUNDAÇÕES E SECAS SEVERAS, INIMIGOS NATURAIS, DOENÇAS E FURTO DE GADO.

1872 O REBANHO BOVINO FOI REDUZIDO DE 500.000 PARA 300.000 CABEÇAS.

1895 a 1922

REFLORESCIMENTO  DA  PECUÁRIA  COM  CRESCIMENTO  DO  REBANHO  EM  TODOS  OS

MUNICÍPIOS.  IMPORTAÇÃO  DE  REPRODUTORES  DE  RAÇAS  ESPECIALIZADAS  COMO

HEREFORD,  HOLSTEIN  FRIZIAN  AMERICANO,  NORMANDA,  DURHAM,  POLED  ANGUS,

CHAROLÊS, ETC.

1905 CRIAÇÃO DO SINDICATO RURAL.

1907

CONGRESSO  PECUÁRIO  DISCUTINDO  OS  PROBLEMAS:  DEMARCAÇÃO  DAS  FAZENDAS,

TAPUMES  DIVISÓRIOS,  BEBEDOUROS,  EXTINÇÃO  DAS  CAPIVARAS,  A  GARANTIA  DAS

PROPRIEDADES RURAIS, AS SERVIDÕES DOS CAMINHOS, O DESAGUAMENTO DO MARAJÓ, A

CULTURA DE  PLANTAS  FORRAGEIRAS,  O  COMÉRCIO  DO  GADO,  O  MELHORAMENTO  DAS

INSTALAÇÕES DAS FAZENDAS, E A IMPORTAÇÃO DE REPRODUTORES.

1922 a 1943

ACENTUADO AUMENTO DA DEMANDA POR CARNE BOVINA, ACOMPANHADA POR AUMENTO

DE PREÇO. O AUMENTO DA POPULAÇÃO HUMANA E A DIMINUIÇÃO DA OFERTA DE PROTEÍNA

SILVESTRE COMO PEIXES, CAÇA E AVES FORAM AS CAUSAS.

1940 A 1943
O REBANHO BOVINO DIMINUIU EM 137.645 RESES (DE 790.498 PARA 652.853, OU SEJA, 17%),

POR PRESSÃO DA DEMANDA.

1948
INÍCIO DA IMPORTAÇÃO DA CARNE VERDE VIA AÉREA DO NORTE DE GOIÁS QUE CONTINUOU

ATÉ A ABERTURA DA BELÉM-BRASÍLIA.

1960
ABERTURA DA BELÉM-BRASÍLIA E INÍCIO DA CONCORRÊNCIA COM A PECUÁRIA BASEADA 

EM PASTAGENS CULTIVADAS DE TERRA FIRME.

1994 MUDANÇAS  RADICAIS  NA ECONOMIA NACIONAL E  INTERNACIONAL –  VALORIZAÇÃO  DA

MOEDA,  ESTABILIZAÇÃO  DO MERCADO  DE  CARNE  BOVINA EM  UM  PATAMAR  BASTANTE

BAIXO,  GLOBALIZAÇÃO,  CRIAÇÃO  DE  MERCADOS  COMUNS,  QUASE  EXTINÇÃO  DOS

SUBSÍDIOS INTERNOS, CONCORRÊNCIA DESIGUAL COM PRODUTOS QUE TÊM SUBSÍDIOS NA

ORIGEM,  ALTA  CARGA  TRIBUTÁRIA,  JUROS  ABUSIVOS  ENSEJANDO  MUDANÇAS
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SUBSTANCIAIS  PARA  SOBREVIVER  NO  NOVO  QUADRO,  CONCORRÊNCIA  COM  OUTRAS

FONTES DE PROTEÍNA, COM CADEIA PRODUTIVA ORGANIZADA.

1999

EM JANEIRO O QUILOGRAMA DO BOI VIVO ERA DE R$ 0,90 OU US$ 0,75; JÁ EM FEVEREIRO O 

QUILOGRAMA DO BOI VIVO ATINGIA R$ 1,00 OU US$ 0,53, DESVALORIZANDO ASSIM EM 41%, 

SENDO QUE O BOI DA ILHA DE MARAJÓ (COM PESO DE ABATE DE 350 KG) É 

COMERCIALIZADO POR 70% A 80%, EM RELAÇÃO AO BOI DA TERRA FIRME, ABATIDO COM 

450-500 KG DE PESO VIVO.

Fonte: ( SMITH 1999 apud BARBOSA 2005)

A baixa  sanidade  do  rebanho  é  ocasionada  pela  falta  de  manejo  adequado,  função

diretamente relacionada à falta de cercas. A partir disso, diversos fatores negativos ocorrem

em  cadeia:  animais  acometidos  por  zoonoses  que  perdem  todo  o  seu  valor,  pois  são

descartados; falta de padronização dos produtos lácteos devido à falta ou baixa efetividade da

higiene  de  ordenha;  baixo  ganho de  peso,  dentre  outros.  Por  suas  características  físicas,

climatológicas  e  sanitárias,  o  arquipélago encontra  dificuldade  para  conter  a  evolução da

sanidade de seu rebanho se comparado ao sul, sudeste e nordeste do estado do Pará. Por isso,

as etapas de vacinação do arquipélago do Marajó são diferenciadas: 1o Etapa – 1 o de janeiro

a 15 de fevereiro; 2o Etapa – 15 de agosto a 30 de setembro, enquanto nas demais regiões do

estado são: 1o Etapa – 1 o a 30 de maio; 2o Etapa – 1 o a 30 de novembro. (BRASIL, 2007).
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5.2  A tradição do queijo manteiga marajoara na comunidade do Jabuti, município de

Cachoeira do Arari

A comunidade do Jabuti surgiu da ocupação de uma ilha hidromórfica em 1900 pela

família Lopes. A ilha tinha o nome de Ilha Comprida, a relação com o nome Jabuti seria uma

analogia como formato da ilha ou aos relatos que existiriam muitos jabutis na Ilha. Os ciclos

comerciais como a borracha, pecuária, o extrativismo do açaí e do pescado, justificaram a

residência na comunidade até hoje. 

 O rio da Sé, que desemboca na Baía do Marajó e termina a leste da comunidade do

Jabuti,  era  a  principal  rota  de comércio  e  locomoção  dos  habitantes  locais.  Os  traços  de

indígenas, negros e brancos nordestinos são marcantes em toda a comunidade, as religiões

cristãs são predominantes.

Constitui-se atualmente de 80 famílias e sua principal liderança é o Sr. Branco, que

faz  parte  da  Cooperativa  dos  Produtores  Rurais  de  Cachoeira  do  Arari

COOPERARARI. Em Jabuti prevalecem pequenos criadores de animais de pequeno

porte (ovinos, caprinos, suínos, etc.) e de grande porte (bovinos e bubalinos). As

principais atividades econômicas são a produção de leite, queijo e açaí, extrativismo,

comércio e pesca. O investimento em animais é muito importante, constituindo-se

em uma forma de poupança para cobrir gastos em eventuais emergências. Famílias

que têm pessoas aposentadas contam, também, com o ingresso mensal oriundo da

previdência (BARBOSA, 2005, p.78).

As famílias  que vivem da criação extensiva  de  aves,  suínos,  búfalos,  do cultivo  de

pequenas roças de mandioca, do comércio, da pesca artesanal. Os pequenos proprietários de

terras são remanescentes da reestruturação destas terras nas décadas de 20 e 30, quando ocorre

a primeira crise da borracha, entre os anos de 1911 até 1920 entra em seu declínio, que foram

concedidas  ou vendidas  para coronéis  e  comerciantes  que em geral  eram donos de casas

aviadoras que faliram na época.

Com a grande crise que se abateu no setor, muitas casas aviadoras foram à falência,

ouve fechamento de seringais, além de prejuízos para os pequenos comerciantes. O

reflexo  foi  de  imediato  na  navegação  fluvial  -  “Lanchas  e  vapores  ociosos  se

alinhavam no porto e as tripulações sem serviços constituíam uma pequena massa de

descontentes” (SANTOS, 1980 apud MORAES, 2007, pg. 61).
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Muitos moradores do Jabuti trabalharam há gerações dentro dessas fazendas, como a

fazenda São João do Gurupatuba, fazenda Santana, Fazenda Sé entre outras, que possuíam

terras a perder de vista, algumas chegam a ter mais de 10.000 ha, além do que como essas

propriedades  são  constantemente  alagadas  há  a  necessidade  de  cercas  adequadas  a  essa

situação. Terras herdadas das invasões genocidas cometidas pelos portugueses aos indígenas.

Por muitos anos a região monopolizou o mercado de carne prioritariamente bovina no estado

do Pará, ate a conclusão da BR 316, que permitiu o acesso de carne de outras fazendo do

estado e do país (BARBOSA, 2005, pg. 36).

Nesse contexto, os primeiros queijos marajoaras surgiram de forma caseira, no primeiro

momento, a estratégia de acumulo de proteína animal para a alimentação, destinada a família

e ocasionalmente ofertando como presente. Em uma região com a rotina de trabalho exaustiva

e marca com a ausência das leis trabalhistas, realidade ainda muito presente no arquipélago, o

queijo se tornou uma fonte de alimento e posteriormente uma iguaria para o comércio. 

Não  havia  a  preocupação  com  a  miscigenação  entre  raças  bubalinas,  tornando  a

descaracterização dos rebanhos é bem comum em tudo o arquipélago. 

O  rebanho  bubalino  marajoara  é  composto  pelas  raças  Múrrah,  Jaffarabadi  e

Mediterrâneo, assim como seus mestiços. A raça Carabao e o tipo Baio ainda são

encontrados na ilha; contudo, segundo Cassiano  et al. (2003), a raça Carabao o o

búfalo  tipo  Baio  (que  não  é  considerado  raça  pela  Associação  Brasileira  de

Criadores de Búfalos - ABCB) estão em risco de extinção e descaracterização. Ainda

segundo  os  autores  o  Baio  possui  características  interessantes  à  pesquisa,

(BARBOSA, 2005, pg. 37).

As vacas bubalinas em geral são excelentes progenitoras, elaboram leite em quantidades

adequada para manutenção da cria, oportunizando também o uso para a produção do queijo. O

alto  teor  dos  sólidos  totais,  aí  incluindo  a  gordura  e  caseína,  favorecem decisivamente  o

aumento do rendimento na fabricação de queijos com leite de búfalas. Amaral  2005  apud

(Swaminathan e Parpia, 1968; Cockrill, 1981; Nascimento e Carvalho, 1993, pg 3).
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O que despertou a curiosidade do nordestino Francisco Melo na época proprietário da

fazenda Santana atual Fazenda Tucumã, que faz fronteira a leste com a comunidade do Jabuti.

Francisco Melo trouxe o conhecimento tradicional do queijo manteiga do nordeste brasileiro,

repassou  seu  conhecimento  para  seu  encarregado  chamado  Vicente  Gonçalves  Portal

(Lózinho),  se  tornou  o  primeiro  mestre  queijeiro  marajoara  da  comunidade  do  Jabuti  e

responsável pela disseminação a cultura do queijo manteiga na comunidade do Jabuti, viveu

até seu 87 anos, hoje seu filho Raimundo Portal, com 75 anos, é o mestre queijeiro mais velho

em atividade da comunidade. 

Da  mesma  forma,  no  processo  de  fabricação  do  queijo  de  manteiga,  também

conhecido como “requeijão do Nordeste”, produzido em maior escala nos Estados

de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, o método mais

comumente utilizado é aquele em que o leite  cru coagula naturalmente e  no dia

seguinte  realiza-se  a  dessoragem  (não  se  utiliza  coalho).  Nessa  dessoragem  a

coalhada  é  aquecida  a  45-50oc  até  a  separação  da  massa  do  soro  e  atingida  a

temperatura ideal (com a massa totalmente separada) coa-se a coalhada em saco de

pano devidamente limpo, segundo (SOUZA, EMBRAPA 2003, BEZERRA, 2009

apud 2010, p 53).

As primeiras fazendas a produzir o queijo manteiga foi a fazenda Santana proprietário

Francisco Melo em seguida a fazenda do São João do Gurupatuba, proprietário Coronel Lima,

da onde sai a maior parte da produção do queijo manteiga marajoara. A comercialização era

viabilizada por marreteiros que percorriam o rio da sé e vendiam principalmente em belém

(Ver  o peso,  Café  Albano,  Casa  Chama,  Café  Santos,  Panificadora  Camoês,  Panificadora

Santa Clara, Panificadora Almirante, Cuia Verde, Cuia Preta, Casa Pena).
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5.3 As estratégias institucionais para desenvolvimento da cadeia produtiva dos queijos

artesanais marajoaras na comunidade do Jabuti no município de Cachoeira do Arari

As  intervenções  institucionais  na  comunidade  para  o  desenvolvimento  da  cadeia

produtiva  do  queijo  manteiga  marajoara  tiveram início  por  volta  de  1997,  quando  foram

realizadas as primeiras reuniões na comunidade através da articulação do Núcleo de Altos

Estudos  Amazônicos  da  UFPA  (NAEA)  e  a  organização  das  nações  unidades  ONU,  a

construção da queijaria em 1999, tinha a intenção de conceber o queijo manteiga marajoara e

o queijo mussarela.  Mas somente nos anos de 2002 sofram adquiridos os equipamentos e

ciclos  de capacitações,  com o convênio do  Projeto POEMA – Programa Pobreza e  Meio

Ambiente na Amazônia, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) e o

Ministério da Integração Nacional. 

Blaskovsky  (2010,  p.  56)  aponta  alguns  equívocos  estratégicos  nos  objetivos  e

elaboração do projeto:

O beneficiamento do leite  e a construção de uma queijaria  de padrão industrial  não

atenderam as demandas dos mestres queijeiros;

O projeto desconsiderou a falta de energia elétrica na região;

O projeto de instalação da queijaria foi realizado de forma inversa, exigindo fazer, a

readequação das instalações;

Não  foi  elaborado  um  sistema  de  tratamento  de  água  adequado  a  realidade  da

comunidade  do  Jabuti.  O  fornecimento  de  água  para  consumo  da  população  é  feito,  na

maioria das vezes, pelo próprio rio, sendo poucos os domicílios atendidos pelo fornecimento

de água ela rede geral (BRASIL, 2007)

Os  queijos  do  marajoaras  foram  incluídos  no  plano  de  desenvolvimento  territorial

sustentável  do  arquipélago  do  Marajó,  decretado  pela  casa  civil  em  2006  e  em  seguida

decretado  pelo  governo  do  estado  do  Pará  em  2007.  Defino  duas  principais  ações  a

identificação cultural e a padronização dos queijos do Marajó. 

A  partir  do  inventário  nacional  de  referências  culturais  (INRC),  que  permitiu  a

identificação da imensa diversidade cultural  da região, refletida em manifestações como o

artesanato das cerâmicas marajoaras e dos trançados de palha, as danças do lundu, da chula e

do carimbo a luta marajoara, as festas de santos, o queijo do Marajó e muitos outros bens que

compõem o patrimônio cultural da ilha. (BRASIL, 2007).

http://www.naea.ufpa.br/
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Ainda na vertente de valorização da cultura marajoara, deve-se fomentar a pesquisa,

a difusão e a promoção da cultura marajoara e a produção do respectivo material

didático  a  ser  distribuído  nas  escolas,  assegurando  os  direitos  de  propriedade

intelectual  das  comunidades  tradicionais  associados  à  biodiversidade  e  ao

patrimônio genético, assim como respeitar, nas ações de padronização dos produtos

locais, como o queijo do Marajó, os processos tradicionais artesanais culinários que

agregam  valor  ao  produto,  buscando  inserir  noções  de  higiene  no  manuseio  e

conservação das matérias-primas e do produto final. (Brasil, 2007).

A reprodução de material  didático,  objetiva dar suporte para atividades  de educação

patrimonial, meta de responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional

– IPHAN. O orçamento previsto é apresentado na tabela 3.

Tabela 3: Dotação orçamentaria para IPHAN.

CRONOGRAMA

DE EXECUÇÃO
2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

INVESTIMENTO7 X X X X X

CUSTEIO8 R$ 5000,00 X X X X

R$ 5000,00

Fonte: (BRASIL, 2007).

7 Materiais  de  consumo,  serviços  de  terceiros  pessoa  física  ou  pessoa  jurídica,  serviços  de  locação,

contratação por tempo determinado. 
8 Materiais permanentes: Aquisição de bens / Material para construção e reforma. 
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ADEPARÁ órgão responsável pela padronização dos queijos marajoaras, viabilizando a

inspeção sanitária,  a  produção,  qualidade  e  identidade  dos produtos  derivados de leite  de

búfala.  Realizando  reuniões  técnicas  divulgando  e  discutindo  a  legislação  vigente  para  o

enquadramento  dos  produtores  rurais  da  área  (Instrução  Normativa  no  51  –  MAPA).  O

orçamento previsto é apresentado na tabela 4.

Tabela 4: Previsão orçamentaria pra ADEPARÁ

CRONOGRAMA

DE EXECUÇÃO
2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

INVESTIMENTO R$ 50.000,00 R$ 65.000,00 R$ 85.000,00 R$ 110.000,00 R$ 140.000,00

CUSTEIO R$ 120.000,00 R$ 150.000,00 R$ 200.000,00 R$ 260.000,00 R$ 340.000,00

R$ 170.000,00 R$ 215.000,00 R$ 285.000,00 R$ 370.000,00 R$ 480.000,00 R$ 1.520.000,00

Fonte: Brasil, 2007.

Diretrizes  e  ações  de  infraestrutura  para  o  desenvolvimento,  constitui-a  em  viabilizar

projetos para a adequação e posterior implantação da indústria nos municípios do Marajó,

através do cooperativismo e associativismo, promover a implantação de câmeras frigorificas

e certificação dos produtos lactes do arquipélago do Marajó (BRASIL, 2007). As diretrizes

governamentais ainda permanecem distantes das realidades encontrada no arquipélago do

Marajó,  a  inexistência  de luz  elétrica  e  a  falta  de tratamento  no abastecimento  de água

potável, continuam sendo os gargalos estruturais mais frequentes.

Atentamos que as ações previstas em 2007 pelo IPHAN-PA, não se refletiram nas

atividades de construção do relatório tem por finalidade sintetizar os estudos e pesquisas

sobre a procedência do queijo Marajó em sua dimensão histórica e cultural, elaborado pelo

Núcleo  de  Meio  Ambiente  da  Universidade  Federal  do  Pará  (NUMA/UFPA),  onde não

identificamos nenhuma referência do trabalho do INRC. Os orçamentos somados são de R$

1.525.000,00  onde  menos  de  0,32%  desse  valor  foi  direcionado  para  as  pesquisas  das

dimensões culturais, que compreendiam as manifestações como o artesanato das cerâmicas

marajoaras  e dos trançados de palha,  as danças  do lundu, da chula e do carimbo a luta

marajoara, as festas de santos, o queijo do Marajó e muitos outros bens que compõem o

patrimônio cultural do arquipélago. 
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A padronização dos queijos do Marajó ocupou 99,68% do investimento proposto para o

plano de desenvolvimento territorial sustentável do arquipélago do marajó, para os queijos do

Marajó. A concretização da ação de padronização gerou a publicação do decreto estadual Nº

480 DE 12/07/2012, pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ,

que  normatiza  a  atividade  através  da  atual  portaria  nº  418/2012.  Atualmente  os  queijos

Marajoaras são caracterizados como produto artesanal de origem animal, que analisarem no

tópico seguinte.

5.4  A tradição e a lei:  o queijo manteiga marajoara da comunidade do Jabuti  e os

impasses da legislação sanitária.

Dentre as metas do plano de desenvolvimento do arquipélago do Marajó a normatização

da produção dos queijos marajoara,  se concretizou através do decreto estadual Nº 480 DE

12/07/2012,  pela  Agência  de  Defesa  Agropecuária  do  Estado  do Pará  –  ADEPARÁ, que

normatiza a atividade inicialmente através da portaria nº 418/2012, republicada em 2013, n°

418/2013. Atualmente os queijos Marajoaras são caracterizados como produto artesanal de

origem animal.

A  normatização  sanitária  publicada  em  2012  apresentou  erros  técnicos  que

descaracterizariam os queijos do Marajó. A comunidade do Jabuti solicitou à coordenação do

Laboratório de Qualidade do Leite da Região Norte (LQLN), a elaboração do um relatório de

avaliação técnica da Portaria 418/2012 da ADEPARÁ, que foi publicado no Diário Oficial do

Estado do Pará, em 26 de março de 2013. 

O relatório foi protocolado para análise na UFRA, na ADEPARA, SAGRI-SEDAP, no

Ministério Público Estatual e publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, em 26 de março

de 2013. O Ministério  Público Estadual  marcou uma audiência,  onde SAGRI-SEDAP foi

intimado para fazer um termo de ajuste técnico e solicitou a UFRA a elaborar espaços de

informação  e  discussão  amplos  o  sobre  o  tema  da  normatização  dos  queijos  artesanais

marajoaras.  O  termo  de  ajuste  técnico,  nunca  foi  concretizado,  a  portaria  apenas  foi

republicada em 04 de março de 2013, atual portaria 418/2013 sem alterações e a UFRA nunca

elaborou qualquer espaço de discussão sobre a temática.
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O relatório  constata  a  falta  de  subsídios  técnicos  e  a  ausência  de  dialogo  com  os

queijeiros marajoaras, revelando o caráter não participativo do processo. O que se desdobrou

em insegurança e desinformação, desencadeando um processo desastroso de desativação de

grande parti  das queijarias  da comunidade do Jabuti.  A portaria  não definiu o período de

adequação para os produtores e a não há referência na portaria sobre quais municípios são

produtores de queijo manteiga, o que não protege a essência da cultura da produção desse

queijo,  assim  como  o  saber  popular.  Outras  comunidades  de  outros  municípios  não

tradicionais existentes no Arquipélago do Marajó poderão talvez no futuro iniciar a produção

do queijo manteiga sem levar em conta o seu real centenário modo de produção e com isto

colaborar para que o produto seja descaracterizado e até mesmo possa ser extinto em relação a

sua origem. (SILVA, 2013, p 21)

O tema das normatizações que regem a produção de alimentos no Brasil se constitui

em assunto paradoxal. De um lado, estão as instituições normalizadoras,  que têm

como  função  aplicar  as  leis  que  regulamentam  a  produção,  circulação  e

comercialização de alimentos. De outro, os produtores rurais, que, via de regra, não

se  sentem contemplados  pelos  aspectos  normatizados  pelas  instituições.  E como

justificativa  para  tantas  intervenções  estão  os  consumidores  e  a  qualidade  dos

produtos. (SANTOS, 2013).

Segundo os produtores o protocolo dos queijos marajoaras elaborado pelo SEBRAE-PA,

SENAI-PA, SENAI-RS, assistência Técnica Dzetta, UFG-GO, com cooperação com a SAGRI

e  ADEPARÁ,  não  teve  transparência  em  sua  construção.  O  relatório  solicitado  pela

comunidade do Jabuti aponta que a portaria estadual, reproduz muitos aspectos das normais

federais,  sua  composição  mostra  a  falta  que  subsídios  técnicos  pra  a  determinação  dos

parâmetros propostos, podendo levar a descaracterização do queijo manteiga marajoara. Entre

outras questões, condicionam as responsabilidades da matéria prima (Leite) e suas análises

para aos mestres queijeiros, desconsiderando os diversos arranjos de obtenção do leite para a

produção do queijo,  ignorando a inexistência  de laboratórios credenciado pela ADEPARÁ

dentro do arquipélago do Marajó, a falta das empresas de extensão rurais, a desarticulação

para acessar a politica de  financeiro, para adequar às normas da Portaria.
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Não foi realizado um trabalho prévio, onde técnicos e produtores pudesse dialogar

sobre a portaria. Os produtores que tomaram conhecimento da portaria não sabem a

quem  recorrer.  Os  técnicos  dos  escritórios  locais  da  entidade  responsável  pela

portaria não estão subsidiando os produtores com informações precisas, portanto os

produtores não sabem a quem recorrer. Não há um serviço técnico especializado a

ser contatado. Não há indicação de responsáveis a serem procurados. (Silva, 2013).

As estratégias  do  estado em viabilizar  a  produção,  com qualidade  e  identidade  dos

produtos derivados de leite de búfala, priorizaram a penalização dos produtores. A portaria

não estabelece prazos e sendo o objetivo da mesma estruturar o setor produtivo deve apontar o

prazo de estabelecimento de cada ação preconizada (Silva, 2013. p ). 

A normatização sanitária não se constituiu de um processo participativo entre técnicos e

produtores, resultado em clandestinidade ou abandono da tradição secular dos produtores da

comunidade do Jabuti. Enfrentando a intransigência e desrespeito do órgão de fiscalização, se

tornou  rotineiro  aos  mestres  queijeiros  da  comunidade  do  Jabuti  a  obrigatoriedade  do

cumprimento da portaria 0418/2013 da ADEPARA, negligencia a preservação da tradição dos

mestres  queijeiros.  O estado prioriza  a  padronização e  fiscalização,  sem garantir  politicas

públicas que subsidie os mestres queijeiros, garantindo sua adequação as normais vigentes.

O  ideal  seria  que  a  legislação  buscasse  preservar  ao  máximo  as  características

tradicionais, que, afinal, deram notoriedade aos queijos artesanais e colaborassem para que se

tornassem patrimônios culturais do Brasileiros, ao mesmo tempo em que também estimulasse

a qualificação de práticas e o desenvolvimento de ações que viessem a aprimorar o processo

de produção, sempre em consonância com a opinião dos produtores. (Santos, 2013).

Concomitante com a aprovação da portaria 418/2012 da ADEPARÁ, que impôs várias

restrições a produção dos queijos marajoaras, os mestres queijeiros da comunidade do Jabuti

começaram a discutir da formação de uma cooperativa, com o apoio do Programa Amazônia

Eco-Lácteo,  que  contava  com  o  apoio  da  Financiadora  de  Estudos  e  Projetos  (FINEP),

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Governo do estado do Pará, Fundação de

Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (FUNPEA), SECTI, FADESP,

SAGRI.
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A estratégia do cooperativismo se tornou um caminho para a estruturação e legalização

da produção de queijo manteiga na comunidade do Jabuti. Porém a discussão da cooperativa

não mascara  a insatisfação dos mestres  queijeiros,  deixando nítido,  que a constituição  da

cooperativa esbarra na diversidade do ato de fazer o queijo, sobre tudo porque, cada mestre

tem seus  segredos e  seu modo de fazer  o  queijo  manteiga  marajoara.  Entre  os  atuais  15

cooperados, são poucos, os que não desejam ter sua própria queijaria. Isso leva à reflexão

sobre qual formato de associativismo  dialoga com a necessidades dos mestres queijeiros.

A consolidação da cooperativa ocorreu em 2015, com as articulações da  Incubadora

Tecnológica de Empreendimentos Solidários (ITES)-UFRA, a formação da COOPMARAJO,

conta hoje com 15 cooperados a maior parte da comunidade do Jabuti.

Observamos  que  a  dinâmica  dos  projetos  não  possibilitou  um trabalho  continuado,

provocando a desestimulação dos mestres queijeiros da comunidade do Jabuti, dificultando o

encorajamento para constituição da cooperativa, pois não havia um retrospeto favorável dos

projetos anteriores. Dificultando o processo de mobilização e realização de reuniões para a

concepção do cooperativismo.

Em seguida elaboramos a Árvore de Problemas da portaria 418/2013, na expectativa das

causas e efeitos do processo de normatização dos queijos marajoaras na comunidade do Jabuti

no município de Cachoeira do Arari. Usaremos como base o relatório de avaliação técnica da

Portaria 418/2012 da ADEPARÁ, que foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, em

26 de março de 2013, elaborado pelo Laboratório de Qualidade do Leite da Região Norte

(LQLN).
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5.4.1   Árvore dos Problemas da Portaria da 418/2013 ADEPARÁ.

As  árvores  de  problemas  são  utilizadas  na  elaboração  de  projetos,  ajudando  na

identificação das diretrizes, tomadas de ação dos projetos e pontos críticos. 

Figura 4: Árvore dos Problemas.

Fonte: Oliveira, 2016.

Na Árvore de Problemas destacaremos que os principais feitos e causas, na atuação da

portaria estadual executada pela ADEPARÁ. Observamos que a portaria estatual para queijos

do Marajó N°418/2013 não traz nenhuma mudança significativa, ainda pautada na legislação

federal como a portaria publicada em 2012, onde as exigências sanitárias utilizam parâmetros

e utensílios, que se quer os produtores teriam acesso em seus municípios ou comunidade onde

há  produção  de  queijo  manteiga  marajoara.  Destacamos  aqui  a  falta  de  laboratórios

credenciados  pela  ADEPARÁ  no  arquipélago  do  Marajó,  obrigando  os  produtores  a  se

deslocarem  para  a  capital  Belém-PA,  elevando  os  custos  para  as  análises  exigidas  pela

portaria.
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Os  parâmetros  adotados  na  portaria  consideram  a  matéria-prima  não  padronizada,

considerando a presença de alta  variação nos padrões Físico-Químicos e microbiológicos,

acusando  a  ausência  de  pesquisas  científicas  para  a  elaboração  de  dados  utilizados  pela

portaria estadual para os queijos artesanais tipo manteiga marajoaras. A adição de leite bovino

na produção do queijo manteiga marajoara, aditivos e coadjuvantes na fabricação, a portaria

recomenda aos produtores de queijo artesanal  manteiga marajoara a utilização do soro na

confecção de seus queijos, pratica utilizada em Minas Gerais.

Na realidade  mineira,  mesmo com a centenária  experiência  de uso do pingo, os

produtores perdem a produção muitas vezes em razão da contaminação do próprio

pingo, que também representa risco, por conter microrganismos contaminantes em

algumas situações. Assim sendo, uma portaria não deve conter recomendações que

podem provocar riscos reais para os produtores, pois se o soro for coletado de forma

inadequada  pode  ser  veículo  de  contaminação.  É  essencial  que  pesquisas  sejam

efetuadas antes de proceder tal recomendação em uma portaria (SILVA, 2013, p. 13)

Praticas  como a  coleta  da  nata  ou  creme,  quebra  e  dessoragem da  coalhada  não  é

utilizada pelos produtores de queijo manteiga marajoara. A indicação equivocada neste item

deixa claro que os técnicos que elaboraram esta portaria  desconhecem o procedimento de

fabricação  do  referido  queijo  manteiga  marajoara.  Visualizamos  que  a  portaria  em vigor

colabora para o processo de descaracterização da tradição do queijo manteiga marajoara, não

protege a essência da cultura da produção desse queijo, assim como o saber popular (SILVA,

2013, p. 14).

A causa em destaque esta relacionada ao abandono ou informalidade dos produtores

artesanais de queijo manteiga marajoara, causados pela ausência de amparo técnico, falta de

politicas públicas de financiamento e a desestruturam a cadeia produtiva do queijo manteiga

na comunidade do Jabuti
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5.5   O  processo  do  Registro  da  Identidade  Geográfica  dos  queijos  do  marajoaras:

Verificar o empoderamento dos queijeiros no processo de registro da IG

No dia 19 de junho 2013, em reunião na SAGRI, envolvendo a Secretaria de Estado

de Agricultura (SAGRI), SEBRAE, ADEPARÁ,  Secretaria Federal de Agricultura no

Pará (SFA-PA/MAPA), firmou-se o convênio para iniciar o processo do registro da identidade

geográfica dos queijos marajoaras. O registro de indicação geográfica na presente reunião foi

tratado  como  selo  de  qualidade,  que  assumiria  importância  para  a  projeção  nacional  e

internacional, ganhando assim representatividade junto ao mercado consumidor. Delegou-se

ao  SEBRAE-PA encabeçar  o  comitê  gestor,  onde teriam como convidadas  a  EMPRAPA,

UFRA e secretarias do estado, como SETER e SECTI. Além do comitê seria criado um fórum

de discussão permanente, ocorrendo um trabalho em conjunto para o processo de registro.

(SAGRI, 2013). 

Em  2014  a  Coordenação  de  Incentivo  à  Indicação  Geográfica  de  Produtos

Agropecuários – CIG (Sediada em Brasília e então vinculada ao DEPTA/SDC), no âmbito da

estrutura do MAPA, seleciona consultores para levantamento das iniciativas que tenham foco

na conservação, distinção e na valorização da origem de produtos da sociobiodiversidade com

potencial para o registro de marcas coletivas ou indicações geográficas, no âmbito do projeto

nacional  de ações integradas  público-privadas  para biodiversidade  – PROBIO II.  (MAPA,

2014). 
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Interessante  observar  a  nítida  diferença  de  concepção  entre  as  duas  iniciativas

institucionais.  A  esfera  estadual  representada  pelo  SEBRAE-PA  discute  o  registro  da

Indicação Geográfica como uma ferramenta de promoção do agronegócio, onde a pauta é,

oportunizar a projeção de mais um produto, nesse caso os queijos marajoaras, ao mercado

consumidor.  Já  a  proposta  na  esfera  federal  da  Coordenação  de  Incentivo  à  Indicação

Geográfica de Produtos Agropecuários (CIG), busca o registro para promover conservação,

distinção e valorização de produtos oriundos da sociobiodiversidade. Não deixamos que notar

que  as  dissensões  de  conspeções  se  desdobraram  em  desarmonia  na  interação  entre  as

coordenações.  Anjo  (2013,  p.)  relata  a  falta  de entendimento  com respeito  à  atuação dos

diferentes  ministérios  diante  da  importância  e  os  objetivos  que  perseguem  este  tipo  de

dispositivo e de outros sinais distintivos. Além disso, não é clara a atribuição correspondente

aos  distintos  órgãos  envolvidos  (EMBRAPA,  SEBRAE,  universidades,  organizações  não

governamentais,  etc.).  Não  raras  vezes,  mostram-se  conflitantes  e  incapazes  de  construir

alianças entre os distintos atores implicados.

Dando  andamento  no  processo  o  SEBRAE  em  cooperação  com  Núcleo  de  Meio

Ambiente  da  Universidade  Federal  do  Pará  –  UFPA/NUMA,  solicita  a  pesquisa  sobre  a

procedência  dos  queijos  do  Marajó  em  sua  dimensão  histórico-cultural.  Tal  estudo  visa

subsidiar o registro da Indicação Geográfica, compondo o dossiê social cultural pré-requisito

para a solicitação do registro junto ao INPI (NUMA/UFPA-SEBRAE, 2013).

O dossiê se propôs a realizar uma descrição socioeconômica fundamentada, porém no

que  se  tange  aos  entrelaçamentos  culturais,  as  pouco  informações  contidas  no  mesmo,

descrevem  uma  verdadeira  falta  de  respeito  com  a  cultura  dos  queijeiros  marajoaras  da

comunidade do Jabuti.

O queijo de Marajó era tradicionalmente produzido por fazendeiros portugueses e

franceses que, no início, utilizavam o leite de vaca para prepará-lo. Com o passar

dos anos e com o aumento do rebanho de búfalos na região, o produto começou a ser

elaborado exclusivamente com leite de búfala. Atualmente, o rebanho bubalino de

Marajó já tem 320.335 mil cabeças, o que coloca a região como a maior detentora de

búfalos do Brasil. (NUMA/UFPA, SEBRAE, 2013, p. 24 ).

Os queijos do Marajó são marajoaras, sem perdão pela redundância, a biodiversidade

amazônica e os conhecimentos tradicionais, que aqui existem, não precisam ser colonizados

para serem legitimados. 
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Em 2013, o SEBRAE articulava a formação da Associação dos Produtores de Leite e

Queijo do Marajó (APLQM), entidade requerente do registro da IG. Em seguida, contratou a

consultoria da empresa Extensão Amazônia para a readequação do estatuto da APLQM, que

inicialmente não possuía em seus objetivos  a solicitação  da Indicação Geográfica para os

queijos do Marajó,  elaboração do protocolo de uso dos queijos marajoaras  e do conselho

regulador da Indicação Geográfica dos queijos marajoaras. 

As  reuniões  da  APLQM,  eram caracterizadas  por  duas  questões  central,  a  falta  de

empoderamento dos indivíduos no processo de associativismo, ao ponto que, quem presidiava

as  reuniões  era  o  próprio  SEBRAE-PA e  a  composição  dos  associados  que  tinha  como

maioria,  os  produtores  de  leite.  Presenciamos  a  reunião  sobre  a  Indicação  Geográfica

promovida pelo MAPA-CIG, onde era perceptível, a falta de entendimento do processo e de

concepção de IG, por parte dos associados, muito embora, a coordenação do SEBRAE-PA, já

tivesse promovido espaços para a discussão sobre o a IG.

A reunião que deliberou o protocolo de uso ocorreu na APLQM sem a presença de

representantes  da comunidade do Jabuti.  A apresentação do protocolo de uso aos mestres

queijeiros da comunidade do Jabuti, contou com a presença de representantes do Consultor do

MAPA,  e  consultores  da  Extensão  Amazônia  pelo  SEBRAE  e  de  cooperados  da

COOPMARAJÓ.  Os  consultores  do  SEBRAE  iniciaram  a  reunião,  informando  que  não

haveria  a  possibilidade  de  mudança  do  documento  aprovado  em assembleia  na  APLQM,

prejudicando a harmonização da reunião,  onde os produtores presentes ficaram totalmente

desencorajados de intervirem no processo, os consultores do SEBRAE, ignoraram a situação,

apesar da insatisfação apresentada pelo consultor do MAPA e pelos produtores da comunidade

do Jabuti.

No  seminário  de  Indicação  Geográfica:  “O  ESTADO  DA  ARTE  E

POTENCIALIDADES NO PARÁ”, no dia 25 do maio de 2016, no Boulevard Shopping, 4º

Piso,  Programação  do Ver-o-peso da  Cozinha  Paraense,  evento  promovido pelo  grupo de

trabalho capitaneado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), com a participação da

Secretaria de Estado de Turismo (SETUR); Secretaria de Estado de Ciência,  Tecnologia e

Educação  Técnica  e  Tecnológica  (SECTET);  Serviço  Brasileiro  de  Apoio  as  Micros  e

Pequenas  Empresas  (SEBRAE);  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento

(MAPA) e Secretaria Municipal de Cultura e Desporto de Bragança.
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Contou com a presença do presidente interino da APLQM, sem a presença dos mestres

queijeiros da comunidade do Jabuti. Na ocasião houve a apresentação da palestra, Caso de

Sucesso da IG do Queijo da Serra da Canastra,  ministrada por Paulo Henrique de Matos

Almeida da (Associação de Produtores de Queijo da Canastra), contextualizando o processo

histórico  do  queijo  da  Canastra  em  Minas  Gerais  e  suas  relações  e  dissenções  com  a

normatização e o processo de registro das indicações Geográfica, durante a discussão, surgiu a

seguinte questionamento: o que era mais importante para a Indicação Geográfica?, a terra, a

água… e se descobriu que a “cereja do bolo” é simplesmente o fator humano, a vida artesanal

mineira e simples, onde gerações e gerações desenvolveram o queijo único, com suas próprias

experiências empíricas. 

O  processo  da  indicação  geográfica  dos  queijos  marajoaras,  caracteriza-se  por  um

aparelhamento de interesses, onde a associação APLQM e as normativas sanitária estatuais da

portaria 418/2013 são usadas para legitimar as manobras políticas, orquestradas por interesses

que  visualizam muito  mais  o  mercado  a  ser  aberto  para  os  queijos  do  Marajó  e  poucos

demonstram interesse no fato de que boa parte dos queijeiros estão sendo excluídos por não

terem possibilidade de se adequarem as regras estabelecidas.

O processo conduzido pelo SEBRAE não considera as dificuldades  logísticas  que a

região impõe para a organização local, não consegui conceber que a conjuntura dos queijos

marajoaras são distintas, em aspectos históricos e socioculturais. A possibilidade de admitir

duas Indicações Geográficas, poderia facilitar o processo de mobilização e organização dos

queijeiros de ambos os queijos marajoaras, respeitando a identidade territorial e a organização

das respectivas regiões.
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5.6  Construção da cartográfica social e queijo manteiga marajoara na comunidade do

Jabuti, município de Cachoeira do Arari: A ótica dos mestres queijeiros da comunidade

do Jabuti sobre a normatização sanitária e o processo de registro da IG dos queijos do

Marajó.

Na apresentação da cartográfica social do queijo manteiga na comunidade do Jabuti e as

entrevista semiestruturadas, objetivamos transcrever a história do queijeiros da comunidade,

quantificar as queijarias que existiram e as que ainda existem, as rotas de comercialização, as

relações institucionais e na percepção dos comunitários em torno da portaria 418/2013 e do

processo da indicação geográfica dos queijos marajoaras. É preciso ressoltar a dificuldade de

obter  as  entrevistas,  deparamos  muitas  vezes  com  o  desinteresse  e  desconfiança  da

comunidade,  haja  vista,  que inúmeras  entrevistas  foram concedidas  e  não houve nenhum

retorno seja material ou moral. Havendo casos, de desmoralização pública dos queijeiros atrás

das mídias sociais.  Este  trabalho valorizou os aspectos qualitativos  dos dados obtidos nos

relatos a seguir:

5.6.1   Mapa de Joel Carlos

Figura 5: Mapa de Joel Carlos  

Fonte: Oliveira, 2015.
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Joel Carlos nascido na comunidade do Jabuti, atual secretário de agricultura de 

Cachoeira do Arari, começou a fazer queijo com sua família.

Quem me ensinou a fazer queijo foi meu pai Cristóvão Lopes da Paixão e minha

mãe Zimar Guimarães dos Santos, na cozinha de casa, mas também aprendi com

outros mestres queijeiros da comunidade (…) Faço queijo a 35 anos, tenho alguns

búfalos, meu queijo é cem por cento leite de búfalo, não utilizo leite bovino (...) Já

ensinei muitas pessoas dentro e fora do Jabuti, ministrei cursos de queijo manteiga.

Joel Carlos (53 anos, mestre queijeiro da comunidade do Jabuti, 2016)

Nota-se  que  a  produção  era  caseira  e  inicialmente  não  havia  a  intenção  de

comercialização era produzido mais para presentear. Joel já presencia e participa da produção

direcionada ao comércio.

Eu cresci na comercialização do queijo do Marajó, as embarcações como a Cecilia

Maria,  proprietário  Djalma  Lopes,  marreteiro,  saia  uma  vez  por  semana,

comercializava  todo  o  queijo  da  comunidade  e  o  da  fazenda  São  João  do

Gurupatuba, propriedade do Coronel Manuel Lima, que era o carro chefe da região,

produzindo ate 200 kg de queijo manteiga marajoara.  Comercializavam no Ver o

Peso, Café Albano, Casa Chama, Café Santos, Panificadora Camões, Santa Clara,

Almirante,  Cuia  Verde,  Cuia  Preta.  Infelizmente,  tivemos  queijos  apreendidos

inúmeras vezes pela Vigilância Sanitária e, em outras vezes, pela ADEPARA. Joel

Carlos (53 anos, mestre queijeiro da comunidade do Jabuti, 2016)

As apreensões eram feita de forma arbitrarias e acompanhadas de ofensas morais. Conta

que houve apreensões onde o produto simplesmente eram consumidos pelos próprios agentes

da  ADEPARÁ.  A necessidade  de  se  organizarem,  se  tornou  prioridade  para  os  mestres

queijeiros  da comunidade.  Decidiram entrar em contato com as instituições  de assistência

técnica do município e universidades. “A partir da 1997 comeram as articulações e reuniões,

envolvendo as universidades e a EMATER, para discutir  o desenvolvimento do queijo na

comunidade”, relata Joel Carlos (53 anos, mestre queijeiro da comunidade do Jabuti, 2016).

Em  2012  o  estado  cria  a  primeira  proposta  de  regulamentação  para  os  queijos

marajoaras, a portaria 418/12 da ADEPARÁ.
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A portaria obrigou a nos organizar procurarmos parcerias em todas as instituições,

para poder seguirmos o que estava no papel, no entanto, as que mais nos ajudaram

foram as universidades: UEPA; UFRA; UFPA. Quem sacudiu, balançou, questionou

bastante a portaria foi o Prof. Almir da UFRA. Não posso tirar um pouco a questão

do  SEBRAE,  mas  posso  que  garantir  que  as  universidades  tiveram  um  papel

fundamental, junto com a EMATER também. Joel Carlos (53 anos, mestre queijeiro

da comunidade do Jabuti, 2016).

Em  2014,  a  discussão  sobre  a  indicação  geográfica,  começa  a  ser  conhecida  pela

comunidade. O MAPA e o SEBRAE fazem as primeiras visitas para a explanação do assunto.

Sobre a IGs, eu queria espera um pouco mais, pra mim não foi bem... pra mim que

tenho uma convivência maior com vocês, já mais ou menos entendido, mas para os

outros  companheiros,  tenho  certeza,  que  vão  dizer  que  não  sabem...  Embora

sabemos  que  a  identidade  geografia  ela  vai  atingir,  essa  parte  daqui  nossa,

principalmente Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Santa Cruz, Ponta de Pedras,

Muaná, Chaves provavelmente uma parte de Anajás, diria o seguinte, a parte mais

alta da ilha do Marajó. (…) O que eu posso dizer, é que a identidade geográfica

tenha uma importância de futuro,  porque,  todos estão conseguindo vender  nossa

produção,  a  gente não  temo o chamado concorrente,  o  queijo do Marajó  é uma

cultura  nossa (…) aparece  algumas  imitações  por aí,  mas o queijo do Marajó  é

único. (…) Prá mim, o queijo do Marajó é o queijo manteiga o verdadeiro é esse, da

nossa região. Pelo o que estou entendendo a IG deveria ser aquela área demarcada

como território do queijo. Aqui no Jabuti a gente é a comunidade carro chefe,  é

daqui que sai a maior parte do queijo manteiga da região e um queijo de excelente

qualidade, não estou querendo dizer que os outros são ruins, até porque, o queijo é

complicado,  uma hora você acerta,  pode de repente  variar  de região.  Mas ainda

existe uma dúvida na cabeça. Joel Carlos (53 anos, mestre queijeiro da comunidade

do Jabuti, 2016).

A primeira  proposta  de  organização  foi  concebida  a  formação  da  Cooperativa  dos

Produtores Rurais de Cachoeira do Arari – COOPERARARI, mas infelizmente não conseguiu

se estabelecer na organização dos mestres queijeiros da comunidade. Em 2014, Juntamente

com a ITES da UFRA, os mestres se juntam novamente e formam a COOPMARAJÓ.
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A COOPMARAJO nos começamos faz mais ou menos um ano, é a que ti digo, por

conta da portaria fomos abrigados a nos organizar como cooperados. Sendo que a

cooperativa  agregou  somente  uma  parte  dos  mestres  queijeiros.  Eu  tenho  meu

projeto de fazer minha própria queijaria, porque, cada queijo tem sua característica,

cada um tem um jeito próprio de fazer. Joel Carlos (53 anos, mestre queijeiro da

comunidade do Jabuti, 2016).

Sobre a associação dos produtores de leite e queijo do Marajó, sediada em Soure, Joel é

categórico:  _“A Associação  dos  Produtores  de  Leite  e  Queijo  do  Marajó,  onde  eu  sou

associado e da diretoria. (…) Uma diretoria só para assinar papel_”. 

Joel é uns dos cooperados mais envolvido na organização dos mestres queijeiros da

comunidade do Jabuti,  aponta vários equívocos sobre o processo da indicação geográfica,

conduzida pelo SEBRAE e o MAPA. A falta  de participação dos queijeiros do Jabuti  nas

deliberações da APLQM instituição promotora do pedido da indicação geográfica, acaba por

causar o desinteresse sobre registro da indicação geográfica.  No entanto,  a valorização da

cultura do queijo manteiga marajoara está presente. 

Devo tudo ao queijo do Marajó, a criação da minha família... Já foi 80% da renda da

minha família(...)  Antes o queijo era presente(...)  Passou de presente para ser um

produto de sustento da minha família. O queijo do Marajó sustenta uma cadeia, que

é meio de sobrevivência  de muitos  pais  de família.  É de se lamentar  que nossa

juventude  esteja  deixa  de  fazer.  Joel  Carlos  (53  anos,  mestre  queijeiro  da

comunidade do Jabuti, 2016).



76

5.6.2   Mapa da Carolina Y. Santos

Figura 6: Mapa da carolina y. Santos.

Fonte: Oliveira, 2015.

Carolina  é  formada  em  pedagogia  e  atualmente  é  a  coordenadora  geral  da

COOPMARAJÓ. 

A  COOPMARAJO,  foi  fundada  recentemente,  não  saberia  te  falar  no  período

anterior à cooperativa. Estou trabalhando na cooperativa desde 2013. Em 2014 nós

conseguimos a legalização da entidade, ainda não possuímos a documentação da

estrutura, que foi construída através da UFPA. Porém, conversamos com o professor

Thomaz, ele é sabedor e concedeu o andamento do projeto.  A doação do terreno foi

feita  pelo  sr.  Cristóvão  Lopes.  A documentação  do  terreno  já  foi  passada  para

COOPMARAJÓ. Já possuímos o Sistema de Inspeção Estadual (SIE). Carolina do

Santos (50 anos, cooperada da COOPMARAJÓ na comunidade do Jabuti, 2016).

Carolina produz doce de leite e trabalha na organização da cooperativa.
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Nunca possuí queijaria nem búfalos. Utilizo leite de búfalo na produção do doce de

leite. Através de um curso que nós fizemos há muito tempo, do SENAR, então eu

aprendi a fazer o doce de leite e apostei no doce do leite para comercializar. Aí fui

melhorando, as pessoas gostavam porque tinha um segredinho, e eu pensei em levar

o doce  que eu produzia para  a  cooperativa.  Como coordenadora,  estou a par  da

situação da comercialização e ainda não atingimos aquele mercado lá fora, que é o

nosso objetivo, e divulgar o queijo do Marajó, mas ainda a nossa comercialização

está restrita ao mercado local e à Belém. Carolina do Santos (50 anos, cooperada da

COOPMARAJÓ na comunidade do Jabuti, 2016).

Carolina  fala  sobre  o  processo  da  normatização  e  a  relação  da  cooperativa  com a

APLQM. Notamos que não existe  um dialogo formal  entre  as instituições,  apenas  alguns

cooperados são sócios da APLQM, fato marcante em todo processo do registro da Indicação

Geográfica. As reuniões e deliberações na APLQM, são apenas comunicadas a coordenação

da COOMARAJÓ. 

“Não participei da portaria 418/03 da ADEPARA, quando tive conhecimento ela já

estava pronta. Estamos com um ano de produção através da cooperativa,  estamos

trabalhando ainda na adequação propriamente  dita,  tivemos dificuldade estrutural

para  nos  adequar  as  normais.  As  UFRA nos  da  assessoria  desde  o  início  e  o

SEBRAE aparece de vez em quando para tratar da IG”. Carolina do Santos (50 anos,

cooperada da COOPMARAJÓ na comunidade do Jabuti, 2016).

Notasse que a prioridade da coordenadora está na adequação das instruturas da queijaria

da COOPMARAJÓ, que na atual  conjuntura  é  a única  alternativa  para os  cooperados de

viabilizar  a  produção de queijo  na comunidade.  A Indicação Geográfica não apresenta se

objeto das necessidades dos cooperados, que ainda estão se ajustando com o exercício do

cooperativismo.

“Não  faço  parte  da  Associação  de  Produtores  de  Leite  e  Queijo  do  Marajó
(APQLM) e ainda não entendi e não sei como a cooperativa pode trabalhar com a
associação, só sei que estamos caminhando juntos no mesmo objetivo da IG. Mas a
cooperativa  não  é  associada  à  associação,  mas  existem  cooperados  que  são
associados(…) Nunca convidaram a COOMARAJÓ formalmente para a se agregar à
APQLM”.  Carolina  do  Santos  (50  anos,  cooperada  da  COOPMARAJÓ  na
comunidade do Jabuti, 2016).
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Carolina relata a reunião com a empresa de consultoria Extensão Amazônio, contratada

pelo SEBRAE, para elaborar o regulamento de uso da Indicação Geográfica:

A última vez, que SEBRAE esteve aqui, conversamos sobre o regulamento de uso
da Indicação Geográfica, discutimos artigo por artigodo documento(…) queiramos
que  nós  aprovássemos(…)  porém  só  estavam  presentes  cinco  cooperados,
discutimos  algumas  questões,  sendo  que,  tinhas  alguns  artigos  que  nós  não
concordávamos muito, e eles diziam que não dava para mudar(...) e na hora surgiu
aquela discussão(...) mas vocês não vieram discutir com a gente(...) como que vocês
já trazem pronto?(...) colocaram que a associação já havia aprovado, ou seja, foi a
aprovado por lá(...) mas eu acho que eles ajeitaram isso por lá(…) é sempre assim...
A gente simplesmente só ouve, não entramos na discussão, temos muita dificuldade
de reunirmos para falar sobre IG, há muito desconhecimento das pessoas daqui(…)
Carolina  do  Santos  (50  anos,  cooperada  da  COOPMARAJÓ na  comunidade  do
Jabuti, 2016).
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5.6.3   Mapa do Cristóvão lopes da Paixão.

Figura 7: Mapa do Cristóvão Lopes da Paixão.

Fonte: Oliveira, 2015.

Cristóvão é um dos queijeiro da cooperativa, nasceu com a mão no queijo e na vida em

fazendas, responde pelo apelido de Cristóvinho.

“Meu nome é Cristóvão lopes da paixão filho, tenho 49 anos, produz queijo a 30 anos

(…) Nasci e me criei na produção de queijo” (…) que me ensinou foi seu pai Cristovão Lopes

da  Paixão…”Cristóvão lopes  (49 anos,  cooperado da COOPMARAJÓ na comunidade  do

Jabuti, 2016).

Fala sobre os primeiros queijeiros da comunidade e a dinâmica de produção de queijo

na comunidade.
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“O  primeiro  queijeiro  da  comunidade  foi  o  Lózinho  (Vicente),  tiveram  outros
queijeiros com Seu Manduca e outros (…) Sempre trabalhou comprando leite para a
fabricação  do queijo manteiga marajoara(…) Eu possuía um queijaria  pequena e
algumas búfalas, nunca trabalhou com leite bovino (…) Sobre a comercialização do
queijo sempre direcionada para belém, mas depois das proibições se restringiu a
município a foz do rio(…) Cristóvão lopes (49 anos, cooperado da COOPMARAJÓ
na comunidade do Jabuti, 2016).

Afirma  que  nunca  foi  consultado  sobre  a  portaria  da  ADEPARA.  Atualmente  é

cooperado  da  COOPMARAJO, aspira  grande expectativa  no sucesso  da  cooperativa,  fala

sobre a intenção de pasteuriza leite  da búfala para merenda escolar. 

Sobre a Indicação Georográfica comenta:   “_Indicação Geográfica(...)  não sei  muita

coisa… mas identifica o queijo né?(…) Hoje to meio por fora…” 

Pergunto o que o queijo representava para ele: “_na minha vida... foi tudo… fui criado

com isso…trabalhando… bastante tempo… compra de leite… venda de queijo…

5.6.4   Mapa do Emanuel Lopes dos Santos.

Figura 8: Mapa do Emanuel Lopes dos Santos.

Fonte: Oliveira, 2015.
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Emanuel lopes dos Santos, 44 anos, trabalho com queijo a 30 anos, aprendeu com o pai,

Edgar Lopes dos Santos. Afirmar que o primeiro queijeiro que ouviu falar foi Francisco Melo

que era do nordeste brasileiro (Chico Melo), que era dono da fazenda Santana, atual fazenda

Tucumã,  que  faz  fronteira  com  a  comunidade  do  Jabuti:  “_O  primeiro  foi  Chico  melo

(Francisco Melo, trouce o queijo manteiga pra cá(…) o Lózinho aprendeu com ele…”

Cita outros queijeiros que conheceu, como: “_Pedro Jorge, Vitor Serra, Alair Portal e

Manduca_”.

Emanuel  começou  criança  na  produção  de  queijo  manteiga,  trabalhou  em  muitas

queijarias, dentro e fora da comunidade.

“Sempre  trabalhei,  com  serviço  prestado  (…)  hoje  possui  alguns  búfalo,  nunca

trabalhou com leite de gado bovino (…) a comercialização, é muito frágil tem que trabalhar

com pouca coisa(...) se for muito não tem saída…” Emanuel dos Santos (44 anos, cooperado

da COOPMARAJÓ na comunidade do Jabuti, 2016).

Contabiliza a existência de ate 9 queijarias na comunidade. Fala sobre a atuação das

instituições,  principalmente  a  ADEPARA:  “_A  ADEPARA  veio  aqui  fazendo  muitas

exigências(…) querendo que eu fizesse coisas que eu não tenho condições e nunca tive(…) o

que eu ganho é só pro sustento dos meus filhos(…) eles vierem fizeram a exigências(…) não

adiantaria fazer exigências se não tinha um fundo pra nós fazermos nossas queijarias(…) não

tiver um empréstimo(…) a ADEPARA veio exigindo mas não veio com uma proposta…”

Emanuel  dos  Santos  (44  anos,  cooperado  da  COOPMARAJÓ na  comunidade  do  Jabuti,

2016).

“Eu  só  acho(…)  que  o  governo  botou  essas  instituições  pra  endireitar  nosso

trabalho(…)  o  governo  também deveria  olhar  um pouquinho pra  nossa  situação

financeira(…) pra poder colocar essas instituições em cima de nós(…) por que ate

aqui esses órgão só apertaram a gente só apertaram(… ) só tiraram nosso ganho…”

Emanuel dos Santos (44 anos, cooperado da COOPMARAJÓ na comunidade do

Jabuti, 2016).

Pergunto sobre o processo da Indicação Geográfica e a resposta é imediata. “Não faz

parte da APLQ, sou cooperado(…) Sobre a IG não sei nada(…)”Emanuel dos Santos (44

anos, cooperado da COOPMARAJÓ na comunidade do Jabuti, 2016).
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Pergunto  sobre  a  importância  do  queijo  em sua  vida  e  com,  uma repostar  firme  e

poderosa,  afirma:  “_Crie  meus  filhos_”  Emanuel  dos  Santos  (44  anos,  cooperado  da

COOPMARAJÓ na comunidade do Jabuti, 2016).

5.6.5   Mapa do Antônio Portal dos Santos.

Figura 9: Mapa do portal dos Santos.

Fonte: Oliveira, 2015.

Antônio  Portal  é  formado  em  cotabilidade,  é  comerciante  e  cooperado  da

COOPEMARAJÓ.

Comenta sobre a produção de queijo e as relações familiares:  “_quem me ensinou a

fazer  queijo  foi  meu Tio:  Edga Lopes  dos  Santos(…) Trabalhei  22  anos  na  queijaria  da

família.  Hoje sou cooperado da COOPMARAJO e vende leite  pra cooperativa(…) Nunca

trabalhei de serviço prestado, sempre por conta própria(…) Antônio Portal dos Santos (59

anos, cooperado da COOPMARAJÓ na comunidade do Jabuti, 2016).

Relata que o primeiro queijeiro que conheceu foi seu avó, Vicente Lopes dos Santos

(Lozinho),  em seguida  cita:  “_Edgar  Lopes,  Pedro  Melo,  Alair  Portal,  Raimundo  Lopes,

Everaldo, Pedro Lopes, Joaquim, Inácio e Ernesto_”



83

Seu pai, Djalma Portal, não produzia queijo, trabalhava como marreteiro dono da canoa

Cecilia Maria, comprava queijo do Fazenda São João do Gurupatuba e vendia pra Belém, em

média 100kg de queijo, onde eram comercializados em Panificadoras e Lanchonetes da cidade

de Belém: Casa Chama, Café Santos, Café Esporte, Casa Albano. Posteriormente começou a

produzir em na queijaria da família, com o falecimento do seu pai, transferi o queijaria para

Fazenda Abacabas, comprada por seu pai, em seguida contrata o mestre Emanoel, com quem

trabalha ate hoje. 

Sobre o processo da formação da cooperativa, Portal diz: “_Iniciou como o projeto do

POEMA-UFPA mas não teve prosseguimento, após anos sem nunca ter funcionado, a UFRA

fez  a  proposta  de  formação  da  cooperativa  com  a  orientação  do  professor  Almir,  e

posteriormente com a ITES da UFRA_”

Sobre a adaptação ao cooperativismo relata:

Afirma  que:  “Ainda  temos  problemas  sérios  em  capacitação  nos  cargos  na

cooperativa…  contábeis…  jurídicos…  deveria  ter  maior  participação  das  instituições

municipais… não conseguimos colocar nossa queijo nos supermercados…”

Sobre a portaria 418/2013 comenta: “Ela veio pra regulamentar… a 50 anos atrás não

havia  nenhum  tipo  de  regulamentação…  Mas  não  vieram  nos  consultar  em  nenhum

momento… não teve nenhum trabalho de prevenção… ai veio a coisa brusca assim… o queijo

marajoara  não  pode  ser  comercializado… falta  higiene  falta  tudo…”  Antônio  Portal  dos

Santos (59 anos, cooperado da COOPMARAJÓ na comunidade do Jabuti, 2016).

Sobre a indicação geográfica explica: “é uma espécie… de patente… é pra patentear

aquela produção… indica que, aquele queijo artesanal pertencei a uma determinada região…

com todo seu histórico e sua origem… São poucos que entendem do que se tratar a IG… isso

é  novo  pra  nós…Fala  da  importância  do  queijo  manteiga  marajoara:  “Envolve  todo  um

sentimento… cultura… renda… economia do jabuti… rendas multiplicas… Eu acredito que a

produção do queijo do marajó, é o que perpetua a existência das nossas famílias… Antônio

Portal dos Santos (59 anos, cooperado da COOPMARAJÓ na comunidade do Jabuti, 2016).
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5.6.6   Mapa R. L. P.

Figura 10: Mapa R. L. P.

Fonte: Oliveira, 2015.

R. L. P., nascido em 1941, hoje com 75 anos, é o queijeiro mais antigo da comunidade

em atividade, filho de Lózinho (Vicente Gonçalves Portal), primeiro queijeiro da comunidade

do Jabuti, que viveu ate seus 87 anos.

R. L. P. diz: “_Meu pai aprendeu Chico melo (francisco melo) dono da fazenda Santana

– agora Tucumã, existem outros como: Cazuzinha que reside na Retiro Grande, foi queijeiro

na Fazenda do francisco melo; João melo; Manuel portal; Pedro Lopes entre outros...”

Comenta  que  trabalhou  por  muitos  anos  na  Fazenda  da  Sé  onde  foi  encarregado,

queijeiro e vaqueiro, na época não existia salário e sim ordenado, a rotina de trabalho de dia a

dia.

Elenca algumas Fazendas que produziam queijo manteiga: “_São João do Gurupatuba,

onde  seu  pai  trabalhou  por  muitos  anos;  Fazenda  da  Sé,  queijeiro  Alair  Portal;  Fazenda

Pauxis,  Fazenda  Jacitara;  Fazenda Fazendinha;  Fazenda  Prazeres  no  município  de  Soure,

encarregado seu Osmarino Lima e queijeiro Alair Portal._” R. L. P. (75 anos, cooperado da

COOPMARAJÓ na comunidade do Jabuti, 2016).
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Durante  a  conversa  seu  R.  L.  P. denuncia  que  foi  hostilizado  na  internet,  com  a

publicação de um vídeo de sua queijaria: “_Sempre recebo as pessoas em minha casa(…) que

querem falar sobre o queijo, ate comitivas de universidade já veio aqui(…) Nunca recebi nada

em troca… só fui cobrado e desmoralização...” 

Falamos sobre a atuação das instituições na comunidade do Jabuti. “_Eles cobram mas

não tentam ajudar… assim como eles fazem minha casa minha vida, poderiam fazer para

queijarias  que são bem poucas… o governo apronta  é você ficaria  pagando… o governo

mandava fazer as queijarias… e ai você ficava pagando ela em parcelas… é mais fácil… por

que  você  trabalharia  dentro  dela  pra  pagá-la…”  R.  L.  P.  (75  anos,  cooperado  da

COOPMARAJÓ na comunidade do Jabuti, 2016).

Pergunto sobre a Indicação Geográfica,  e  primeiro gesticula  negativamente  e depois

lembra que só ouviu fala nas visitas do consultor do MAPA.
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6 MAPA DA CARTOGRÁFICA SOCIAL DAS QUEIJARIAS DA COMUNIDADE DO

JABUTI

Figura 11: Mapa da cartográfica social das queijarias da comunidade do Jabuti

Fonte: OLIVEIRA, Apoio (Laboratório de Geoprocessamento, Analise Espacial e Monitoramento por Satélite –

LAGAM-UFRA, 2016).
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O exercício de mapeamento com os mestres e familiares nos mostrou o quando a cultura

do queijo manteiga é importante para a manutenção do modo de vida da comunidade e no

fortalecimento  da sua construção social.  A  produção dos  mapas,  nos permitiu  conhecer  o

processo de ocupação na comunidade, focando no fortalecimento da identidade coletiva, na

territorialização, nos conflitos com normatização e as relações com o processo de registro da

Indicação Geográfica dos queijos marajoaras. Estas territorialidades específicas, construídas

socialmente pelos diversos agentes sociais, é que suportam as identidades coletivas objetiva

da  comunidade.  A  cartografia  se  mostra  como  um  elemento  de  combate,  propicia  a

autoafirmação social, que não só pretendem fortalecer o coletivo dos queijeiros, mas o fazem

mediante a transparência de suas expressões culturais diversas (PNCSA, 2015).

A percepção das queijarias remonta toda a história da ocupação território e a resiliência

secular dos mestres queijeiros da comunidade do Jabuti.  Atualmente a comunidade possui

apenas uma cooperativa e uma queijaria em funcionamento,  com tudo, visualizamos sente

queijarias desativadas. Observamos a desestruturação econômica e social da cadeia produtiva

do queijo manteiga na comunidade. Delgado afirma (1995 apud SABOURIN, 2000, p. 25-39)

que muitos setores da agricultura familiar, estão mantidas em uma situação de difícil acesso

ao crédito  rural,  sofrendo com a  desestruturação  das  cadeias  comerciais,  dos  serviços  de

assistência técnica e de pesquisa dos Estados. 

O que nos traz a reflexão sobre as duas décadas de intervenção institucional na cadeia

produtiva  do queijo  manteiga  marajoara,  que tem como um dos seus  produtos  a  Portaria

480/2013, que aplica várias restrições os mestres queijeiros, que acaba sufocando a cultura do

queijo manteiga da comunidade do Jabuti. 

Indicando que a retomada das discussões sobre a normatização dos queijos marajoara

junto  ao  Ministério  Publico  Estadual  é  fundamental  restruturação  da  cadeia  produtiva  do

queijo  manteiga  marajoara  no  Jabuti.  Permitindo  que  a  discussão  sobre  da  Indicação

Geográfica se torne, uma solicitação legitima dos queijeiros e não um meio de propaganda das

ações do Estado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No âmbito nacional e internacionais as IGs agregam valor ao turismo, fortalecendo e

propagandeado o contexto histórico e cultural local. Apesar da grande procura de turistas, o

estado do Pará ainda sofre com a falta de investimento no setor turístico, o que diminui o

potencial que qualquer indicação Geográfica. Por outro lado, existe a possibilidade da IG se

torna  um  mecanismo  de  salvaguarda  da  cultura  local,  entretanto,  no  caso  dos  queijos

marajoaras, o processo do registro da IG conduzido pelo SEBRAE se mostra bastante nocivo

para a cultura marajoara. Citamos aqui a total falta de respeito com o processo histórico dos

mestres  queijeiros  que  há  mais  de  cem  anos  se  perpetuam  na  comunidade  do  Jabuti,

equivocadamente substituídos por famílias francesas e portuguesas, no relatório  sociocultural

elaborado  pelo  NUMA-UFPA para  subsidiar  a  solicitação  da  Indicação  Geográfica  dos

queijos marajoaras ao INPI. A falta de participação mestre da comunidade nos processos de

elaboração da solicitação do registro. Destacamos o protocolo de uso, documento pautado na

portaria  N°418/2013  da  ADEPARÁ,  que  apresenta  vários  equívocos  técnicos,

descaracterização do queijo manteiga marajoara. A articulação da Coordenação de Incentivo à

Indicação  Geográfica  de  Produtos  Agropecuários  –  CIG  (Sediada  em  Brasília  e  então

vinculada  ao  DEPTA/SDC),  no  âmbito  da  estrutura  do  MAPA,  SEBRAE-  PA,  Museu

Paraense Emílio Goeldi (MPEG), com a participação da Secretaria  de Estado de Turismo

(SETUR); Secretaria de Estado de Ciência,  Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica

(SECTET). O SEBRAE-PA encabeça o comitê gestor da Indicação Geográfica dos queijos

marajoaras, colocando suas diretrizes, pautadas em uma visão mercadologia e na promoção

do agronegócio, valoriza mais os queijos marajoaras do que o queijeiro marajoara, ou seja, o

“fator humano” é totalmente ignora no processo.

A indicação geográfica dos queijos marajoaras ainda não se mostra uma prioridade dos

mestres queijeiros da comunidade do Jabuti, o desafio central é fortalecer a cadeia produtiva

dos queijos  marajoaras,  garantindo  a  manutenção  da  tradição  dos  mestres  queijeiros,  que

encontra nas normas sanitárias estadual ainda muito atrelada a normas federais que estabelece

padrões industriais para a produção de alimentos em grande escala, onde é necessário alto

nível  de  tecnificação  para  produção  de  alimento,  o  principal  obstáculo  para  a  produção

artesanal do queijo manteiga marajoara. 
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Concluímos que é prioritário avançamos nas discussões sobre as normas sanitárias junto

ao  Ministério  Publico,  exemplificar  as  experiências  exitosas,  dos  mestres  queijeiros  do

Estado de Minas Gerais que estão na vanguarda do processo de normatização dos queijos

artesanais  no  Brasil.  Investir  nas  empresas  de  extensão  rural,  politicas  de  crédito  e  nas

instituições  de  ensino  e  pesquisa.  Garantindo  a  manutenção  da  tradição  dos  queijeiros

marajoaras, subsidiando a solicitação da Indicação Geográfico, pautado no desenvolvimento

rural, envolvendo profissionais, comunidades e instituições.
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