
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

MPH1500 
 

CARACTERIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO 
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ – MA: UMA ANÁLISE DOS 

ÚLTIMOS 13 ANOS 
 
 
 

JANARA PEREIRA DOS SANTOS BORGES 
MÔNICA FRANCHI CARNIELLO 
janara_borges@hotmail.com 

MESTRADO - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
MARILSA DE SA RODRIGUES TADEUCCI 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



CARACTERIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO 

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ – MA: UMA ANÁLISE DOS 

ÚLTIMOS 13 ANOS 

 
1
Janara pereira dos Santos Borges 

2
Drª. Mônica Franchi Carniello 

3
Drª Marilsa de Sá Rodrigues Tadeucci 

 

RESUMO 

O objetivo principal neste estudo é analisar, através de pesquisa bibliográfica, portanto, 

qualitativa, o processo de desenvolvimento industrial do município de Imperatriz – MA, 

no período que se estende do ano 2000 ao ano de 2013. A cidade de Imperatriz, ao 

longo de toda sua história teve sua economia baseada em ciclos, o que aponta para uma 

descontinuidade do progresso econômico, o qual tem sido efetivado, quase sempre, ao 

sabor de fenômenos espontâneos, e não a partir de algum tipo de atividade planejada. 

Ao longo de sua história Imperatriz vivenciou um processo de industrialização com o 

ciclo do arroz e da madeira. Tal processo foi interrompido, no caso do arroz, porque o 

solo do município passou a ser utilizado para a pecuária. No segundo, porque a madeira 

existe nas florestas nativas foi esgotada. A economia da cidade tem por base o setor 

terciário: comércio e serviços, e, em tempos recentes, iniciou-se novo processo de 

industrialização com a fabricação de móveis e a implantação de uma indústria que 

produzirá celulose e papel. Em face disso, pode-se afirmar que a economia de 

Imperatriz não se encontra consolidada como sustentável.  

 

Palavras-chave: Economia. Ciclos econômicos. Desenvolvimento industrial. 

Sustentabilidade. 

 

STATE OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF CITY OF EMPRESS - 

MA: AN ANALYSIS OF THE LAST 13 YEARS 

ABSTRACT 

The main objective of this study is to analyze, through a literature review, therefore, qualitatively, the 

process of industrial development in the municipality of Empress - MA, in the period extending from 2000 

to 2013. The town of Empress, throughout its history had its based on cycles, which points to a 

discontinuity of economic progress economy, which has been effected, almost always at the mercy of 

spontaneous phenomena, and not from some kind activity planned. Throughout its history Empress went 
through a process of industrialization with the cycle of rice and timber. This process was interrupted in 

the case of rice, because the soil of the county is now used for ranching. Then, because the wood exists in 

native forests was exhausted. The city's economy is based on the tertiary sector: trade and services, and, 

in recent times, began new industrialization process with furniture manufacturing and deployment of an 

industry that produce pulp and paper. On the face of it, it can be stated that the economy Empress is not 

consolidated as sustainable. 

Keywords: Economics. Economic cycles. Industrial development. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo principal neste estudo é analisar, através de pesquisa 

bibliográfica, portanto, qualitativa, o processo de desenvolvimento industrial do 

município de Imperatriz – MA, no período que se estende do ano 2000 ao ano de 2013. 

A cidade de Imperatriz, ao longo de toda sua história teve sua economia baseada em 

ciclos, o que aponta para uma descontinuidade do progresso econômico, o qual tem sido 

efetivado, quase sempre, ao sabor de fenômenos espontâneos, e não a partir de algum 

tipo de atividade planejada. 

Isso pode ser comprovado, quando se verifica que a cidade, com apenas 161 

anos de existência, vivenciou pelo menos oito ciclos econômicos, dos quais, cincos: da 

borracha, da castanha, dos garimpos de cristal e diamante, o da madeira e o ciclo do 

ouro estão relacionados ao extrativismo de produtos vegetais e minerais. Dois deles, o 

ciclo do gado e do arroz são frutos da atividade agropecuária, ainda rudimentar.  

De todos esses ciclos, dois deles resultaram em um processo de 

industrialização: o ciclo do arroz e o ciclo da madeira, cujo processo foi importante, mas 

efêmero, uma vez que ambos dependeram da forma como foram utilizados os recursos 

naturais. No primeiro caso, o uso do solo. No segundo, o uso de essências vegetais que 

representavam valor comercial. Nos dois casos tais recursos foram utilizados de forma 

predatória, de modo que não foram observados critérios de sustentabilidade e tais ciclos 

foram efêmeros. 

As atividades econômicas mais perenes de Imperatriz tem sido aquelas 

ligadas ao setor terciário da economia: o comércio de mercadorias, tanto no varejo, 

quanto no atacado, e a prestação de serviços especializados, inclusive no campo da 

saúde e da educação, setores em fase de expansão em face do crescimento demográfico 

da cidade e por conta de sua posição estratégica, do ponto de vista geográfico e 

logístico. 

Graças a isso, a cidade possui uma área de influência em nível regional que 

envolve pelo menos outras oitenta cidades de três Estados diferentes: do próprio 

Maranhão, do Pará e do Tocantins, com uma população estimada em cerca de dois 

milhões de habitantes.  

No entanto, tais atividades podem não representar uma garantia de 

desenvolvimento, uma vez que outras cidades da região, por questões estruturais e 

políticas, podem apresentar, no futuro, vantagens que Imperatriz já não poderia 

oferecer, e isso colocaria em risco essas atividades econômicas, as quais entrariam para 

a história da cidade, apenas como mais um dos ciclos.  

Em face de tudo isso, é possível que uma situação econômica mais estável 

fosse assegurada por um processo de industrialização caracterizado por atividades 

produtivas mais perenes. Isso é possível, e alguns empreendimentos industriais, de 

pequeno, médio e grande porte, começaram a ser instalados na cidade, desde o final da 

última década do século XX. 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 



2.1 O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE IMPERATRIZ 

 

Imperatriz, cidade localizada no Sudoeste do Estado do Maranhão foi 

fundada em 16 de julho de 1852, e, por seu potencial econômico, se consolidou como a 

segunda cidade do Estado em termos demográficos, com 247.505 habitantes 

distribuídos por um território de apenas 1.369,02 km², conforme o PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD (2013).  

A cidade ocupa a mesma posição em relação à arrecadação de impostos.  

Para se ter uma idéia da importância econômica de Imperatriz para o Estado do 

Maranhão, de acordo com a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (2010, p. 

28), 

 

Imperatriz está em um cruzamento entre a soja de Balsas, no Sul 

do Maranhão, a extração da madeira na fronteira do Pará, a 

siderurgia em Açailândia e a agricultura no resto do Estado, com 

destaque para a produção de arroz e também das futuras 

potencialidades como a produção de energia e celulose com a 

implantação da hidroelétrica de Estreito e da fábrica da Suzano 

Papel e Celulose em Imperatriz. 

  

No entanto, a despeito do potencial econômico atual, nas duas primeiras 

décadas após sua fundação, a economia de Imperatriz esteve assentada na agricultura de 

subsistência e na criação de gado bovino, cuja carne e pele eram vendidas ao vizinho 

Estado de Goiás, o que resultou em um comércio intenso e se caracterizou como o 

primeiro ciclo econômico de Imperatriz (FRANKLIN, 2008). 

A economia da cidade, ao longo do tempo, se desenvolveu de forma cíclica. 

Isto é, em diferentes momentos históricos e econômicos houve uma atividade produtiva 

que sobressaiu sobre as demais, o que não implicou no abandono total de uma atividade 

em favor de outra, mas, por vezes, duas ou mais atividades produtivas continuaram a se 

desenvolver juntas. 

Os primeiros sete ciclos econômicos vivenciados por Imperatriz, a saber: o 

ciclo do gado; da borracha; da castanha; dos garimpos de cristal e diamante; do arroz e 

da madeira, bem como o ciclo do ouro, são caracterizados como atividades ligadas ao 

extrativismo primário e à agropecuária, ainda rudimentar.  

Com relação ao ciclo do gado, afirma a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ (2011) que, até o final do século XIX a economia de 

Imperatriz dependia da criação de gado disseminado por um grande número de fazendas 

que ocupavam o Cerrado, propício à pecuária extensiva por conta dos pastos naturais 

existentes. 

De forma paralela e concomitante, a cidade se dedicava à agricultura, não 

com fins comerciais, pois se tratava de uma atividade de subsistência desenvolvida a 

partir da limpeza e queima do material orgânico, cujas cinzas resultavam na única 

adubação da terra, eram suficientes apenas para o cultivo de duas roças. Para o cultivo 

de novas roças se fazia necessário limpar outra área (FRANKLIN, 2008). 

Em face disso, pode-se afirmar que tais ciclos possuíam pelo menos uma 

característica em comum: ainda eram conduzidos, para seguir uma assertiva de Santos e 



Silveira (2005, p. 27), “[…] pelos tempos lentos da natureza comandando as ações 

humanas […]”, uma vez que eram desenvolvidos de forma artesanal. Só com o passar 

do tempo, em ciclos como o do arroz e o da madeira, se começou a utilizar alguma 

técnica, não na produção, mas no beneficiamento de seus produtos. 

A realidade econômica de Imperatriz, pelo menos até a construção da 

rodovia Belém – Brasília foi marcada por um ponto de unidade.  Na compreensão de 

Santos e Silveira (2005, p. 27), “A unidade, então, era dada pela natureza e a presença 

humana buscava adaptar-se aos sistemas naturais. Num período pré-técnico, a escassez 

era a dos instrumentos artificiais necessários ao domínio desse mundo natural”.  

A técnica, embora ainda rudimentar, venceu os tempos lentos naturais e 

aperfeiçoou os meios de produção (SANTOS e SILVEIRA, 2005), inclusive, no caso de 

Imperatriz, com a utilização de máquinas para o beneficiamento do arroz e o 

desdobramento da madeira, avanço importante que se constituiu como o primeiro 

movimento de industrialização da cidade.  

Tanto o ciclo do arroz, quanto o da madeira foi possibilitado pela construção 

da rodovia federal BR – 010 ou Belém-Brasília, no final da década de 1950 pelo 

governo do presidente Juscelino Kubitschek com a finalidade de integrar o Norte do 

Brasil ao Centro-Oeste (FRANKLIN, 2005).  

A rodovia atravessou o bioma Cerrado característico da região Sul do 

município de Imperatriz e adentrou pela floresta amazônica que caracterizou suas 

regiões Norte e Oeste. Isso permitiu o avanço de migrantes que foram se apossando das 

terras devolutas ao longo da rodovia, os quais derrubaram e queimaram a floresta com o 

intuito plantar arroz. 

Na compreensão de Fregona (2002), a floresta foi derrubada de forma rápida 

e indiscriminada, com graves prejuízos ambientais e econômicos. Tratava-se àquele 

momento, de amansar a terra. Ou seja, torná-la habitável pelo ser humano e, ao mesmo 

tempo, produtiva. A derrubada e a queima da floresta contribuíram para uma grande 

produção de arroz, mas, ao mesmo tempo destruíram, pelo menos em parte, o potencial 

econômico representado pela madeira. 

O ciclo do arroz, iniciado no início da segunda metade do século XX foi de 

grande importância para a economia de Imperatriz. Tanto é, que de acordo com dados 

do IBGE (1956 apud FRANKLIN, 2008), o arroz à época já se constituía como o 

principal produto agrícola do município, o que resultou em investimento por parte de 

pessoas da cidade e de outras regiões em usinas para seu beneficiamento. Além disso, 

começou-se a investir também em meios para viabilizar seu escoamento para centros 

consumidores. 

No ápice do ciclo do arroz, no ano de 1969, a produção desse cereal em 

Imperatriz, segundo Franklin (2012) ultrapassou 1 milhão de sacas de 60 quilos. Para o 

beneficiamento da produção, à época, Imperatriz contava com pelo menos 20 indústrias. 

O ciclo do arroz chega ao fim nos primeiros anos da década de 1970, quando, conforme 

Franklin (2012, p. 58) “[…] as grandes fazendas de gado foram tomando o espaço das 

roças de arroz, muitas vezes através do esbulho possessório e do poder da força da 

grilagem, ou mesmo da pistolagem”. 

Em relação ao ciclo da madeira, por assim dizer, caracterizou-se como o 

segundo momento de industrialização de Imperatriz. Em princípio, de acordo com a 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ (2011), a madeira 

era vendida em toras para vários estados brasileiros. No entanto, com a instalação da 



rede de energia elétrica na cidade em 1971, criaram-se as condições mínimas para o 

início do processo de instalação de serrarias. 

A partir de então, a madeira começou a ser desdobrada na cidade, o que 

agregou maior valor ao produto e causou um impacto positivo na economia de 

Imperatriz. Por condições infraestruturais, como a instalação da energia elétrica e o 

asfaltamento da rodovia Belém – Brasília, bem como pela instalação das indústrias 

madeireiras, a cidade vivenciou, na década de 1970, seu maior crescimento demográfico 

e econômico (NOLETO, 2002). 

Durante o apogeu do ciclo da madeira, entre a década de 1970/80, foram 

instalados em Imperatriz, mais de 300 estabelecimentos relacionados industriais e de 

prestação de serviços destinados a atender as demandas da indústria madeireira. No 

início da década de 1980, conforme Franklin (2012), Imperatriz possuía 162 indústrias 

instaladas, sendo que 80% delas eram madeireira, o que inclui serrarias e laminadoras. 

Cabe ressaltar que tanto a indústria do arroz, quanto da madeira, foram 

cíclicas, pelo mesmo motivo: o mau uso dos recursos naturais. No caso do arroz, sua 

produção arrefeceu porque cada área de mata derrubada em que se plantou arroz, 

também se plantou capim. No caso da madeira, porque se derrubou grande parte das 

florestas naturais, sem preocupação alguma com a madeira de lei, uma vez que a terra se 

destinava à formação de pastagens. 

Como se pode depreender, nenhuma das duas atividades teve por base 

qualquer princípio de sustentabilidade. Utilizaram-se os recursos naturais até seu 

esgotamento. Claro que tal prática resultou no fortalecimento da pecuária, tida neste 

início de século XXI, como uma das mais importantes do Estado do Maranhão. 

Quando, na década de 1980, por falta de matéria-prima, as indústrias 

madeireiras foram fechadas, alguns dos empresários do ramo começaram a se dedicar a 

outra indústria ligada à madeira: a fabricação de móveis, atividade que se desenvolveu, 

utilizando matéria-prima proveniente de outras unidades federativas como o Estado do 

Pará. 

A indústria do arroz e da madeira foi de grande importância para a 

economia de Imperatriz. Tanto é que em 1980, de acordo com Sanches (2002), o 

Produto Interno Bruto (PIB) de Imperatriz alcançou o montante de US$ 426.580.381,13, 

e o segmento industrial foi o que mais contribuiu com esse montante, com 38,3%, 

enquanto o setor de prestação de serviços contribuiu com 35,76%, o comercial com 

13,27% e a agropecuária com 12,67%. 

Já em 1990, conforme Sanches (2002), por conta da emancipação político-

administrativa de vários povoados do município, e em função do fortalecimento do pólo 

guzeiro de Açailândia, o PIB de Imperatriz decresceu para US$ 327.977.349,95. O 

comércio foi o setor que mais contribuiu para a formação do PIB, cuja participação foi 

32,1%, o setor de prestação de serviços contribuiu com 29,4%, a indústria com 27,8% e 

a agropecuária com apenas 10,7%. 

No ano 2000, o PIB de Imperatriz recuperou-se, tendo sofrido um aumento 

de 34%, tendo alcançado a cifra de US$ 439.271.705,00 (SANCHES, 2000). Neste 

caso, não se encontrou uma fonte que demonstrasse a participação de cada um dos 

setores produtivos no montante do PIB. No entanto, os dados acima demonstram uma 

redução significativa do setor industrial na economia de Imperatriz. 

Na verdade, a cidade consolidou-se como um centro de distribuição de 

mercadorias e como um importante pólo de prestação serviços, cujo raio de influência 



alcança, segundo Franklin (2012), pelo menos 80 cidades dos Estados do Maranhão, 

Pará e Tocantins, as quais, juntas, possuem uma população de 2 milhões de pessoas. 

 

2.1.2 O desenvolvimento industrial do município de Imperatriz – MA nos últimos 

13 anos 

 

No ano 2000 Imperatriz contava como uma população composta por 

230.556 habitantes A população municipal era de 232.560 habitantes em 2006, de 

acordo com dados do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

– IBGE, Censo do ano 2000. À época, 94,8% da população vivia na área urbana. Isso é 

compreensível quando se constata que o município de Imperatriz possui um território de 

apenas 1.306 km² (IBGE, 2000).  

No ano 2000, conforme IBGE (2000), a população ocupada encontrava-se 

distribuída da seguinte forma: Agropecuária 8,9%; Indústria 18,6%; Comércio 27,1%; 

Serviços 9,7%; Administração pública 34,9% e Atividades não definidas 0,7%.  

Depreende-se dos dados do IBGE (2000) que a indústria, que já se apresenta 

como a atividade econômica mais expressiva durante o ciclo do arroz e da madeira, 

agregava àquele momento, apenas pouco menos de 20% da população economicamente 

ativa da cidade.  

Em 2004, o PIB de Imperatriz, de acordo com a FUNDAÇÃO VALE (s/d) 

alcançou o montante de R$ 683.118 milhões.  A contribuição dos setores econômicos 

para a formação desse montante foi a seguinte: Agropecuária = 2,8%; Indústria = 

29,9%; Serviços (exceto aqueles prestados pela administração pública) = 42,6% e 

Administração pública = 24,8%. Neste caso, os setores de serviços privados e públicos 

contribuíram com o percentual de 67,4% para a formação do PIB e a indústria, embora 

se apresentasse com o segundo maior percentual de contribuição, teve uma participação 

inferior a 30%. 

A indústria instalada em Imperatriz, já a partir da década de 1990, atuava no 

campo da confecção de roupas, de produtos cerâmicos e de fabricação de móveis, com 

destaque para esta última. Isto é confirmado por Alves (2002, p. 233), o qual afirma que 

“Depois da fase do extrativismo, a indústria madeireira regional começou a se delinear 

pela presença de um conjunto de fábricas de móveis de alta qualidade”. 

Para a viabilidade da indústria moveleira, como Imperatriz já não possui 

florestas nativas, seria necessário investir reflorestamento, o que já ocorre, através de 

programas como o mantido pela Vale, Floresta Rio Doce, cujas culturas já estão 

produzindo madeira, tanto para a indústria guzeira de Açailândia, quanto para a 

fabricação de móveis (ALVES, 2002). Ainda conforme Alves (2000, p. 235-236), 

 

Lançado em Imperatriz em 25 de fevereiro de, o Promóvel 

(Programa Brasileiro de Incremento à Exportação de Móveis) 

tem como objetivo o fortalecimento da indústria moveleira e a 

capacitação do setor para os desafios dos mercados interno e 

externo da globalização. 

 

Um grande projeto de reflorestamento, a Celmar S/A., foi implantado em 

Imperatriz e em outros municípios da região em 1992 por um consórcio formado pela 



Empresa Simão e Ripasa, mais tarde adquirida pela Votoratim Celulose e Papel, pela 

Empresa Japonesa Nisso Iwai e da Companhia Vale do Rio Doce. O objetivo do projeto, 

conforme Franklin (2012) era cultivar florestas de eucalipto para a produção de celulose 

e papel.  

As florestas foram formadas. No entanto, o projeto industrial não foi 

instalado e a madeira que deveria ser transformada em celulose e papel, passou a ser 

utilizada para a fabricação de carvão destinado a alimentar os fornos da indústria 

guzeira de Açailândia. As florestas formadas pela Celmar S/A foram adquiridas pela 

Suzano Papel e Celulose, cuja fábrica encontra-se em fase de conclusão e deve começar 

a produzir já a partir do início do ano de 2014. Informe da da própria empresa afirma o 

seguinte: 

 

Ao final de 2013, o Maranhão terá uma das mais modernas 

fábricas de celulose do mundo, com capacidade de produção de 

1,5 milhão de toneladas/ano de celulose para exportação, 

totalmente autossuficiente em energia e que terá gerado mais de 

15 mil empregos. Esta será a mais nova unidade da Suzano 

Papel e Celulose, a ser instalada na cidade de Imperatriz. A 

terraplenagem está no fim e já foi iniciado o estaqueamento. A 

formação florestal está em andamento e os cursos de formação 

de pessoas já capacitaram mais de mil profissionais (SUZANO, 

2012, [on-line]). 

 

É possível que com a instalação de uma indústria do porte da Suzano, o 

processo de industrialização de Imperatriz se consolide, inclusive com a instalação de 

outras indústrias cujos interesses girem em torno da Suzano. Com o início da construção 

da fábrica desta empresa em Imperatriz, impactos importantes foram verificados em 

diversos setores econômicos, bem como na vida social e política local.  

Alguns desses impactos foram positivos para a economia, inclusive pelo 

aquecimento de setores como o comércio, a prestação de serviços e a construção civil. 

Outros foram negativos para a sociedade local, como por exemplo, o aumento da 

violência, a especulação imobiliária e aumento artificial dos preços de mercadorias e de 

gêneros alimentícios. 

A despeito da expectativa gerada pela implantação de uma grande indústria 

como a fábrica da Suzano na cidade, Imperatriz ainda não pode ser considerada como 

uma cidade industrializada. Por assim dizer, seu processo de industrialização ainda se 

encontra em fase embrionária.  

Tanto é, que dados do IBGE (2010) sobre a formação do PIB, demonstram 

que a indústria ainda contribui de forma tímida: Impostos sobre produtos líquidos de 

subsídios a preços correntes = 234.549 mil reais; PIB a preços correntes = 2.119.715 mil 

reais; valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes = 59.384 mil reais; 

valor adicionado bruto da indústria a preços correntes = 270.640 mil reais; e valor 

adicionado bruto dos serviços a preços correntes = 1.555.142 mil reais. 

Como se verifica nos números do IBGE (2010), Imperatriz apresenta-se 

ainda como um pólo importante no setor terciário da economia, enquanto a contribuição 

da indústria para a formação do PIB ainda é pequena. Isso termina por gerar um nível de 

desconfiança em relação à economia local.  



Para Franklin (2012), porque a economia de Imperatriz tem sustentáculo 

maior na condição de entreposto comercial e na condição de prestadora de serviços, isso 

não garante a perpetuação da hegemonia regional que a cidade apresenta neste início de 

século XXI. Para que se possa aproveitar todo seu potencial econômico se faz 

necessário o estímulo da produção de bens através de um parque industrial concebido e 

estimulado de forma programática, permanente e sustentável.  

 

3. METODO 

A definição mais elementar de método é a que o caracteriza como um caminho, 

como uma trilha a ser seguida de forma ordenada pelo pesquisador desde o ponto de partida 

do estudo, até o ponto de chegada. Vergara (2008, p. 9) compreende por método “[…] a 

intervenção do pesquisador, sua atividade mental consciente para realizar o papel cognitivo 

da teoria”. Por sua vez Morin (1996 apud VERGARA, 2008, p. 9) diz o seguinte:  

 

O método […], alimentado de “estratégia, iniciativa, invenção e 

arte”, propiciando uma sintonia com a teoria, possibilitando 

assim para que ambos regenerarem-se mutuamente pela 

organização de dados e de informações. O método também 

aproxima o investigador do fenômeno estudado. 

 

A pesquisa se classifica como bibliográfica, de campo e documental. 

Definem-se os três tipos de pesquisa, conforme Vergara (2007), da seguinte forma: 

 Pesquisa bibliográfica – é o estudo sistêmico de material impresso, como 

livros e revistas, bem como de material disponibilizado em rede eletrônica, como artigos 

científicos. 

Pesquisa documental – é aquela realizada em documentos que se encontram 

sob a guarda de instituições, como por exemplo, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ. 

 

5.CONCLUSÃO 

 

A cidade de Imperatriz apresenta-se como a segunda unidade político-

administrativa do Estado do Maranhão em termos demográficos e econômicos. No 

entanto, sua economia teve sempre por base, desde sua fundação, até pelo menos a 

década de 1970, ciclos econômicos que, como tais, foram importantes mais efêmeros. 

O processo de industrialização iniciado nos ciclos do arroz e da madeira 

durou pouco, porque tinham por sustentáculo um produto agrícola, o arroz, cuja 

produção foi suprimida porque o solo do município foi destinado à pecuária e outro, a 

madeira, fruto do extrativismo. Sua indústria entrou em decadência por falta de matéria-

prima, visto que a madeira era extraída de florestas naturais, cujo potencial foi esgotado. 



Em face disso, a economia de Imperatriz se consolidou no setor terciário: 

comércio e prestação de serviços, cujas atividades têm contribuído para o progresso 

econômico vivenciado pela cidade, mas ao mesmo tempo se apresenta como motivo de 

preocupação, uma vez que outras grandes cidades da região de Influência de Imperatriz, 

como Açailândia, no Maranhão, Marabá, no Pará e Araguaina, no Tocantins, começam 

atuar nos mesmos segmentos, o que põe em risco a hegemonia de Imperatriz. 

Tal problema poderia ser solucionado em médio e longo prazos com a 

implantação de um parque industrial sólido, o que pode ocorrer, a partir da implantação 

da fábrica da Suzano Papel e Celulose, a qual entrará em fase de produção na em 2014. 

Isso, no entanto, ainda apresenta-se como uma potência e não como uma realidade 

atualizada. 

Diante de tudo isso, pode-se afirmar que Imperatriz, em termos econômicos, 

é dinâmica, mas não se caracteriza ainda por um processo de desenvolvimento pautado 

na sustentabilidade. Isso poderia ser resolvido através da consolidação de um projeto de 

industrialização.  
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