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Introdução 
A preocupação acadêmica com o desenvolvimento sustentável da Amazônia é, 

provavelmente, tão antiga quanto a discussão acerca do próprio conceito de 
desenvolvimento sustentável. Mas, apenas há poucos anos, as políticas públicas 
começam a apontar para o fim de um paradigma marcado pela oposição de duas 
vertentes: uma voltada para a preservação ambiental e às comunidades locais, que 
dificultava o desenvolvimento econômico em maiores escalas e outra que priorizava o 
desenvolvimento econômico ao custo da degradação ambiental, do “sacrifício” das 
comunidades locais e das atividades econômicas de menor porte. 

O Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de Influência 
da Rodovia BR – 163 (Cuiabá/MT – Santarém/PA), segundo o documento divulgado 
em Março de 2005 pelo Grupo de Trabalho Interministerial envolvido na elaboração e 
execução do projeto, tem como prioridade a viabilização de um novo modelo de 
desenvolvimento baseado, na inclusão social, na redução das desigualdades sócio-
econômicas, no respeito à diversidade cultural e na viabilização de atividades 
econômicas dinâmicas e competitivas que gerem emprego e renda. Esse seria o novo 
paradigma para a implementação de políticas públicas na Amazônia e, tendo em vista 
essas proposta, norteamos o presente trabalho.  

No âmbito social e econômico pode-se notar claramente, no texto do plano, 
uma preocupação com as exclusões social, produtiva e econômica que foram, ao longo 
do processo de ocupação fundiária e estruturação das atividades na Amazônia, os 
agravantes ou mesmo as causas principais de diversas tensões e conflitos na região. Isso 
é um fato amplamente observado, seja referindo-se a conflitos de cunho econômico e 
político, ou conflitos armados entre os diferentes grupos sociais que interagem na 
região. 

Outra prioridade apontada tem seu foco no uso sustentável dos recursos 
naturais, na valorização da biodiversidade e na manutenção do equilíbrio ecológico. A 
necessidade da incorporação dessa prioridade é nítida, tendo em vista os enormes 
problemas que a Amazônia possui quanto à manutenção da diversidade de seu bioma e a 
repercussão cada vez maior dos impactos sofridos por ele. Essa repercussão tem, 
principalmente nas duas últimas décadas, acarretado pressões de diversos setores da 
sociedade em prol de uma política mais severa, principalmente, quanto ao problema do 
desmatamento e do uso indevido dos recursos naturais. 

Ao observarmos em conjunto a história do processo de ocupação da 
Amazônia, das principais atividades desenvolvidas e dos conflitos e tensões da região 
poderemos notar uma estreita relação entre eles, envolvendo, em quase todos os casos, 
questões que estão ligadas às formas de ocupação e das atividades realizadas no campo.  
Exemplos dessa problemática estão nos conflitos entre posseiros, grileiros, proprietários 
e extrativistas, que utilizam, também, terras públicas para suas atividades. Também é de 
grande relevância a questão do uso inadequado da terra, seja pela exploração predatória 
dos recursos, pela baixa produtividade, por improdutividade, ou por outra razão que 
leve ao não desempenho da função social da terra. Podemos citar, também, a questão da 
acumulação de terras por processos de concentração fundiária, que se apresenta de 



forma marcante em vários trechos da área correspondente ao Plano de Desenvolvimento 
Sustentável. 

Para o estudo aqui apresentado, optou-se pelo município de Itaituba, no estado 
do Pará, que possuí sua sede localizada no entroncamento rodoviário entre a BR-163 
(Cuiabá-Santarém) e a BR-230 (Transamazônica). No espaço rural, próximo a sua sede, 
a terra está dividida entre dois atores principais: os fazendeiros com atividade de 
pecuária bovina extensiva e os pequenos produtores (assentados ou não) com atividades 
de lavoura, pecuária de pequeno porte e extração vegetal. Mais especificamente, 
trataremos da área localizada a Noroeste da sede municipal, onde a fronteira agrícola se 
encontra com os limites do Parque Nacional da Amazônia (PARNA), uma área de 
proteção ambiental total.  

Fruto de uma política voltada para a exposição de resultados quantitativos, 
dezenas de assentamentos foram criados, pelo INCRA (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária), por todo o estado do Pará, ao longo da década atual. 
Grande parte deles, se não a maior parte, criados sem os devidos estudos que 
determinariam suas viabilidades sociais, econômicas e ambientais. Além disso, há 
aqueles que foram criados, também, em áreas de preservação ambiental que, de acordo 
com a sua modalidade, na legislação vigente, não deveriam comportar atividades de 
pecuária, lavoura, extração, ou mesmo qualquer tipo de ocupação humana.  

Um exemplo de tal problemática é o PARNA, cujas fronteiras foram 
ultrapassadas e comunidades de pequenos produtores se estabeleceram dentro de seus 
limites. As comunidades foram, então, transformadas em projetos de assentamento do 
INCRA, a maior parte com planos de manejo voltados ao desenvolvimento sustentável, 
que - de acordo com os próprios produtores, atuais funcionários da superintendência do 
INCRA em Santarém-PA e funcionários do IBAMA de Itaituba - não foram postos em 
prática de maneira adequada. De qualquer maneira, todas as atividades que os 
assentados estavam desenvolvendo eram irregulares, assim como o próprio processo de 
assentamento, por se tratar de uma área de preservação total. Em 2007 o Ministério 
Público Federal, após denúncias de diversas fontes, entre elas de ONGs e do IBAMA, 
determinou a interdição de vários processos de assentamento realizados no estado do 
Pará, dentre eles os do PARNA. Essa determinação fechou todas as linhas de crédito, 
projetos de assistência técnica e extensão rural, projetos de iluminação pública, verbas 
para educação e saúde dos assentamentos no interior do parque. No presente trabalho 
pretende-se discutir a problemática das comunidades estabelecidas no interior do 
PARNA, tendo como fio condutor a regularização fundiária e o conceito de 
desenvolvimento sustentável. 

 
 

O Desenvolvimento Sustentável, a Questão Fundiária e os Assentamentos em 
Itaituba - PA 

 

O termo Desenvolvimento Sustentável ainda é motivo de discussão no meio 
político e acadêmico devido às dificuldades para traçar uma definição clara, frente às 
múltiplas interpretações e adaptações – a maior parte advindas da necessidade de lidar 
de forma harmoniosa com as dimensões ecológica, econômica e social e seus atores, 
que possuem interesses, geralmente, divergentes.  

Tratando do conceito de desenvolvimento sustentável:  
“... leva-se em consideração ainda uma forte 

preocupação temporal com o presente, que tem que ser pensado 
conjuntamente com o futuro, além de se admitir diferentes vias 



para o alcance da sustentabilidade de acordo com o aporte 
cultural e histórico de cada sociedade.” (Bicalho, 2003).   

Esse aspecto é de grande importância ao se tratar de uma região onde as 
problemáticas ambientais, sociais e econômicas estão vinculadas a uma grande 
quantidade de atores, tendo passado por diversos planos governamentais baseados em 
diferentes modelos de desenvolvimento, como a Amazônia.  

De uma forma geral, nas discussões dos últimos anos, chegou-se à conclusão 
de que é necessário romper com o modelo de desenvolvimento baseado na teoria da 
modernização, que focaliza o crescimento econômico. É, no mínimo, contraditório falar 
em sustentabilidade ambiental e social dentro de um modelo que os deixa em segundo 
plano, como se os três campos – ambiental, social e econômico – não fossem 
interligados e interdependentes.  

Voltando a atenção à Amazônia, podemos notar essa contradição quando, no 
ano de 1996, foram formados amplos corredores ecológicos de proteção ambiental, 
através de criação de áreas de proteção, buscando proteger os recursos naturais e 
incentivar o desenvolvimento das atividades locais e regionais, frente ao uso adequado 
desses recursos. E, ao mesmo tempo, o governo federal implantava amplos corredores 
de desenvolvimento, mediante a retomada do Programa Brasil em Ação – com foco no 
crescimento econômico. Ao invés de se complementarem, representaram políticas 
públicas paralelas e conflitantes (Becker, 2004).  

Entretanto, a demanda por uma maior atenção à problemática ambiental por 
parte de diversos setores da sociedade já surtia efeitos sobre as políticas 
governamentais. Assim, como o processo de revalorização da cultura regional já atingia 
o Norte do país, fazendo com que várias atividades e produções tradicionais da região, 
como os produtos do extrativismo, as atividades agrícolas ribeirinhas e a fruticultura 
fossem revalorizadas. A isso, soma-se o fato do crescente valor econômico da 
diversidade do bioma amazônico, principalmente, para a indústria de cosméticos, 
farmacêutica e de “produtos naturais”. Dessa forma, a dimensão ambiental, que já era 
próxima da social, na Amazônia, tornava-se mais próxima da dimensão econômica. 

Contudo a, contradição entre as políticas governamentais de cunho ambiental e 
as de cunho econômico ainda eram marcantes. Para Bertha Becker, a Amazônia do final 
do século XX foi marcada por esses dois modelos que se contrapõem, embora já com 
sinais de mudanças: 

“As políticas públicas para a Amazônia passaram a 
refletir o interesse nacional em seus valores históricos 
atualizados pela incorporação das demandas de cidadania e é 
nessa transição que se expressa em duas políticas públicas 
paralelas desarticuladas e conflitantes. Ambas visam o 
desenvolvimento numa estratégia territorial seletiva, mas o 
desenvolvimento previsto por uma e pela outra, mais que 
diversos, são opostos. Uma baseia-se no favorecimento de novos 
investimentos para infra-estrutura e outra está direcionada para 
as populações locais e a proteção ambiental.” (Becker, 2004) 

Ao falar de infra-estrutura, neste caso, Becker está fazendo crítica ao padrão 
das políticas governamentais que ainda apresentavam características dos projetos de 
ocupação do território da década de 60, com a implantação de uma infra-estrutura que 
negligencia desenvolvimento local, assim como os aspectos ambientais e sociais. 
Posteriormente, no mesmo trabalho ela destaca o papel da infra-estrutura na abertura de 
novas oportunidades econômicas para a população, desde que não sejam instrumentos 
de predação, mas de ordenamento do território. 



No ano de 2004 temos o que podemos destacar como um marco na mudança 
dos padrões das políticas públicas para a Amazônia com o Plano Amazônia Sustentável 
(PAS), que incluiu medidas propostas para superar os conflitos entre as políticas 
públicas da região na década e 1990. O Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável 
para a Área de Influência da Rodovia BR – 163 segue, em linhas gerais, o padrão do 
PAS, buscando mesclar harmoniosamente prioridades sociais, de emprego, renda e 
capacitação, com investimentos em infra-estrutura e medidas de combate e prevenção 
de impactos ambientais. 

Um dos problemas de cunho social mais grave na área de influência da BR-
163, no Pará, com reflexos sobre a economia, impactos ambientais e segurança pública 
no meio rural, está vinculado à questão fundiária, principalmente à posse ilegal de terras 
e à grilagem. Segundo José Benatti (BENATTI, 2006), existe na Amazônia, 
basicamente, dois tipos de apropriação ilegal de terras: as ocupações irregulares e as 
grilagens. As primeiras são caracterizadas por pequenos estabelecimentos com produção 
familiar e são passíveis de regulamentação legal. Já as grilagens, responsáveis pela 
maior parte dos danos ambientais e conflitos sociais, são áreas de maior extensão, 
ocupadas por indivíduos que, muitas vezes, possuem outras terras, têm antecedentes de 
apropriação ilegal, comumente utilizaram métodos violentos para se apossar da terra e 
buscam fraudar, ou forjar documentos do INCRA e de cartórios.  

As medidas sugeridas por Benatti, para resolver esse grave problema, 
assemelham-se às que foram incorporadas entre as diretrizes do plano de governo para a 
área de influência da BR-163, incluindo a regulamentação de terras indígenas, a 
ordenação das terras quilombolas, a criação de unidades de conservação, a regularização 
das comunidades tradicionais, a criação onde necessária e implementação de infra-
estrutura nos assentamentos rurais já existentes e, por fim, o ordenamento fundiário das 
grandes propriedades. 

Pode-se notar que a situação fundiária é uma questão complexa na região, e 
que nitidamente envolve os interesses de diversos atores, de variados setores da 
sociedade e da economia local e regional. Na região onde se localiza o município de 
Itaituba, no Pará, os problemas apontados por Benatti manifestam-se em um contexto 
que conta com a presença de pequenos produtores familiares, madeireiras, extrativistas, 
pecuaristas, assentamentos, garimpeiros e mineradores. Dado isso, fica claro que a 
interação desses atores, com as instituições relacionadas ao processo de regularização 
fundiária e de fiscalização ambiental – principalmente o INCRA e o IBAMA– e a 
relação dessas instituições entre si é de extrema importância para a aplicação de 
políticas que tenham como base o conceito de desenvolvimento sustentável. 

De acordo com os funcionários da superintendência do INCRA, em Santarém-
PA, as fazendas ao redor do perímetro urbano de Itaituba ocupam áreas já 
desapropriadas há anos pelo INCRA. Situação essa que necessitaria de processos de 
retomada de terras. Em conseqüência da ocupação irregular da área, que deveria estar 
sendo utilizada em projetos do INCRA voltados à regularização fundiária e a 
implantação de assentamentos, ocorreu a ocupação “espontânea” de áreas no limite do 
parque. Comunidades de pequenos produtores, em sua maioria oriundos da decadente 
atividade garimpeira e da atividade madeireira, estabeleceram-se e se expandiram 
invadindo os limites da unidade de conservação. Posteriormente, foram criados 
assentamentos comportando essas comunidades pré-estabelecidas. Contudo, em 2007, 
esses assentamentos foram cancelados, por ação do Ministério Público Federal, que 
alegou a irregularidade dos assentamentos.  

De fato, os assentamentos haviam sido criados para cumprir metas recém 
estabelecidas (no ano de 2005) e, de acordo com os próprios funcionários atuais do 



INCRA, vários assentamentos inviáveis foram criados. Numa primeira etapa, 
certamente negligenciada no processo, deveria ser avaliada a viabilidade ambiental, 
econômica e social do assentamento em determinada área. Posteriormente, dever-se-ia 
selecionar as famílias com o perfil adequado. Entretanto, quanto maior o número de 
famílias a ser assentada menor a seletividade dos critérios, para, de tal maneira, permitir 
que um grande número de famílias seja aceito. 

Em entrevista com funcionários do INCRA, recebemos a informação de que 
há mais de cinco anos que, mesmo em assentamentos, não são emitidos títulos de terra 
pelo INCRA, nem mesmo para os assentamentos em situação regular – situação 
questionada pelos próprios técnicos. Muitos dos assentamentos estão, atualmente, 
interditados, cancelados, ou em processos suspensos. Na maioria dos casos as razões 
apontadas são problemas com a legislação ambiental e o fato de, por falta de infra-
estrutura básica nos assentamentos, muitas famílias que estão na relação de beneficiados 
permanecerem na cidade ao invés de ocupar as terras nas quais foram assentadas. 

Contudo, pondo em foco a questão ambiental, o próprio IBAMA admite que 
os limites atuais do parque, sem referências geográficas, ou marcos visíveis de qualquer 
espécie, não se sustenta. Entre os motivos apontados para a invasão dos limites do 
parque apontados pelo IBAMA estão a questão da ocupação irregular de outras áreas, 
também apontada pelo INCRA e o fato dele possuir áreas de igarapé próximas às 
comunidades locais do seu entorno.  

Uma nova delimitação esta sendo, atualmente, estudada em conjunto pelo 
INCRA e IBAMA, na qual essas comunidades serviriam como uma forma de “escudo” 
contra a exploração ilegal para o parque. Elas poderiam, assim, permanecer na área caso 
se comprometessem a não expandir suas atividades para além dos novos limites a serem 
estipulados. Além disso, os novos limites do parque estariam passiveis de serem 
localizados através das nascentes de igarapés e pelo relevo. 

Contudo, não é apenas uma questão de modificar os limites. Denúncias já 
foram feitas alegando que muitos dos assentamentos realizados no Pará tiveram como 
intuito socorrer o setor madeireiro, através das facilitações oriundas do manejo florestal 
comunitário. Trabalhadores, funcionários das madeireiras, eram selecionados dentre os 
“candidatos” a serem assentados, para que de tal maneira, a madeira pudesse continuar a 
ser explorada dentro dos assentamentos e dos projetos de desenvolvimento sustentável.  

 “... no dia 15/08/2007 o Ministério Público Federal 
através dos procuradores da República no Pará, Felipe Braga e 
Marco Antonio Almeida, ingressaram na Justiça Federal de 
Santarém com uma ação civil pública para anular 99 portarias 
de criação de assentamentos da reforma agrária emitidas pela 
SR [Superintendência Regional] 30 de Santarém, em 2005 e 
2006, sem licença ambiental. A ação também teve por objetivo 
anular duas cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), assinado entre o Incra e a Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (Sectam). A partir deste 
TAC seria permitida a dispensa da licença de viabilidade 
ambiental e a posterior liberação de planos de manejo para os 
assentamentos criados sem licença ambiental. Segundo o MPF, 
todos os Projetos de Assentamento (PAs), Projetos de 
Assentamento Coletivo (PACs) e Projetos de Desenvolvimento 
Sustentável (PDSs) instalados na região entre 2005 e 2006, 
foram assentamentos criados sem estudos de viabilidade 



ambiental, apenas com levantamentos técnicos resumidos...” 
(Oliveira, 2007). 

Em artigo publicado no Estadão ON-Line em agosto de 2007, Carlos Mendes, 
mediante entrevista com dois procuradores da República no Pará, Marco Antonio 
Almeida e Felipe Braga, escreveu que grande parte dos assentamentos no Pará: 

“não atendem a uma autêntica demanda de potenciais 
clientes da reforma agrária e são resultado da pressão do setor 
madeireiro junto às esferas governamentais, que vislumbram nos 
assentamentos um estoque de matéria-prima cujo manejo é 
objeto de um licenciamento mais rápido. [...] Vários 
assentamentos também estariam sobrepostos a unidades de 
conservação. Uma delas é o Parque Nacional da Amazônia, área 
de proteção integral, em Itaituba, que não permite nenhuma 
ocupação humana.” (Mendes, 2007). 

Segundo dados coletados na SR de Santarém: 
• Um licenciado tem direito a extrair 30m3 de madeira por hectare a cada 

ciclo (30anos).  
• Uma família tem direito a desmatar 12 hectares em áreas de projetos de 

desenvolvimento sustentável (assentamentos em área de floresta 
primária), 3 hectares por ano. 

• Em lotes menores é permitido desmatar até 20% do lote (em casos em 
que 20% da área não alcançam 12 hectares). 

A situação atual, em que o capital privado se aproveita de brechas na 
legislação para explorar de forma inadequada as terras, apresenta uma prática já muito 
utilizada na Amazônia Legal. O que muda, ao longo das décadas é a forma com a qual 
os interesses privados burlam, ou se aproveitam da conivência, dos órgãos oficiais e da 
legislação vigente. Com o objetivo de adquirir lucro, ainda antes da década de 1980, 
incentivados pelos benefícios oferecidos pela SUDAM (Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia) “um grande número de empresas agropecuárias 
implantou projetos na Amazônia. Foram mais de 580 projetos, a maioria concentrada na 
região do Araguaia mato-grossense e paraense e no atual Estado de Tocantins. Aliás, 
Mato Grosso e Pará foram os Estados que receberam o maior número de projetos 
agropecuários incentivados pela Sudam – mais de 400, 72% do total.” (Oliveira, 2005). 

De acordo com Ariovaldo de Oliveira (2205), a legislação de 1984 afirma que, 
caso empreitadas das empresas fossem canceladas por descumprimento de normas, elas 
seriam obrigadas a devolver o valor dos incentivos fiscais ao Tesouro Nacional. 
Entretanto, os valores não seriam corrigidos e sim, valores históricos, ou seja, 
exatamente a mesma quantia recebida. Consideremos a valorização das terras 
conseguidas durante o período em que os projetos estiveram ativos e os lucros com o 
processo de colonização devido a tal valorização frente a uma economia com altas taxas 
de inflação, onde o mercado de terras era visto como um investimento e uma reserva de 
valor. Mesmo tendo seus projetos cancelados, as empresas teriam grandes lucros. E “foi 
por essa razão que a maioria dos grandes grupos econômicos, nacionais ou estrangeiros, 
criou suas [empresas] agropecuárias, pois assim podiam descarregar/desviar dinheiro do 
imposto de renda.” (Oliveira, 2005). 

Ao que nos parece, avaliando a situação atual, em comparação ao passado, o 
mesmo jogo, jogado há décadas de colonização e “reforma agrária” na Amazônia Legal, 
continua a ser jogado em Itaituba. Alguns jogadores são substituídos, algumas regras 
são modificadas, mas de maneira geral o jogo permanece o mesmo, assim como os seus 
vencedores. A esperança da quebra do paradigma apontado do por Becker (2004), ainda 



não se manifestou em algo concreto, apenas em discursos e em uma legislação que não 
é posta em prática de forma adequada.  

Após o cancelamento, ou mesmo quando começaram a ocorrer indícios de que 
os projetos de assentamentos seriam cancelados, muitos dos lotes foram vendidos, 
outros arrendados e alguns abandonados. De que maneira serviria aos interesses dos 
madeireiros lotes em que não fosse possível explorar “legalmente” a madeira? De fato, 
uma porção relevante dos entrevistados, das comunidades no interior no PARNA, eram 
moradores recentes, parentes de antigos moradores, ou, comumente, apenas os mais 
velhos da família residiam no lote, enquanto os mais jovens trabalhavam como peões 
nas fazendas de gado, ou na cidade, em empregos com baixa remuneração. Tais fatos 
observados são indícios de que madeireiras removeram suas atividades, provavelmente 
as direcionando para outros locais, ao perceber que, com o fim das condições que 
permitiam tirar proveito da legislação, não mais poderiam encobririam a extração de 
madeira. 

Assim, boa parte dos lotes foi passada para pequenos produtores, enquanto em 
outros casos, permaneceram sob responsabilidade dos trabalhadores das madeireiras 
(em sua maior parte informais, sem qualquer vínculo com as empresas, abandonados 
após o desinteresse das mesmas pela área) e famílias que estavam legitimamente no 
cadastro para serem assentados pelo INCRA. Mas, de qualquer maneira, com o 
cancelamento dos projetos, foram esses os que sofreram deixados a própria sorte, sem 
qualquer tipo de auxílio do Estado. 
 

 
Principais problemas enfrentados pelos pequenos produtores dos arredores do 

PARNA – Observações e Coleta de dados em Campo 
 
Muitas são as dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores no entorno e 

interior do PARNA. Comum a ambos está a questão da infra-estrutura de transportes, 
extremamente precária. Adentrando os ramais, a partir da Transamazônica, a maior 
parte das estradas encontra-se em boas condições, embora sem pavimentação. Contudo 
os primeiros quilômetros em geral correspondem á áreas ocupadas por fazendeiros 
pecuaristas, com capital para contratar máquinas e poder político para pressionar por 
melhorias nas estradas. Além disso, o terreno afastado do parque, menos acidentado, 
favorece a manutenção das condições das vias. 

Afastando-se das vias principais em direção ao PARNA a qualidade das vias 
cai bruscamente e começam a surgir às suas margens os primeiros produtores de 
pequeno porte. O terreno, gradualmente, vai se tornando mais acidentado, até o ponto 
em que em alguns trechos as pequenas estradas vergam-se em íngremes ladeiras de 
cascalho e terra repletas de fendas causadas pelo escoamento superficial da água. 
Muitos dos aclives não podem ser vencidos sem a utilização de veículos com tração nas 
quatro rodas, ou de porte superior ao de carros de passeio convencionais. 

O trabalho de campo foi realizado pouco antes da época das chuvas e, mesmo 
assim, as estradas estavam em péssimas condições. De acordo com os produtores 
entrevistados, durante a época das chuvas há períodos em que nem mesmo o “carro de 
linha” (caminhonete que faz o transporte dos moradores até a cidade mediante 
pagamento por pessoa e carga) consegue chegar a algumas comunidades. 

A precariedade das vias de transporte tem um reflexo direto sobre a produção, 
posto que regula as possibilidades para escoamento e comercialização da produção. 
Mais do que uma opção, o cultivo da mandioca e a produção de farinha é um exemplo 
de tal fenômeno. Enquanto grão seco é possível estocar a produção para quando as 



condições da estrada permitam o transporte. O mesmo se dá com a produção de arroz, 
feijão e milho. Entretanto, os custos de transporte das sacas (pago aos “carros de linha”) 
as condições precárias de armazenamento têm um grande impacto sobre a produtividade 
e a rentabilidade da produção de farinha e cereais. 

Através do trabalho de campo foi possível constatar que a região tem um 
grande potencial para a produção e comercialização local de frutas. Contudo, é comum 
encontrar frutas originárias de outros estados, ou outras regiões do Pará, à venda nos 
mercados de Itaituba. A maior parte dos frutos, vendidos no mercado de produtores da 
cidade, é oriundo de áreas ribeirinhas, ou de outras áreas de terra firme que não as 
próximas ao PARNA. O que ocorre é que a maior parte da produção frutícola tem sua 
época de colheita durante a época das chuvas, principalmente entre os meses de 
novembro e fevereiro, quando as estradas estão em péssimas condições, ou mesmo 
intransitáveis. Assim, a maior parte da produção frutícola, perecível, é perdida por não 
haver como escoá-la. Dessa maneira, uma atividade que poderia constituir uma 
relevante fonte de renda para os pequenos produtores não passa de uma produção 
voltada à subsistência e consumo da própria família. 

Ao nos referirmos às comunidades localizadas no interior do PARNA, há 
ainda outra problemática, tão ou mais relevante quanto a do escoamento da produção. A 
interrupção das linhas de crédito, programas de assistência técnica e demais suportes à 
produção e moradia com os cancelamentos e interdições dos assentamentos. Ao terem 
suas situações consideradas irregulares, os membros de tais comunidades viram-se 
incapazes de solicitar participação em quaisquer projetos, ou planos, do poder público 
voltado às atividades agrícolas, pecuárias, ou ao estabelecimento de moradias. 

Em algumas das comunidades visitadas era comum avistar, ao lado de 
moradias feitas com tábuas, mourões e palha, outras de alvenaria, não terminadas, ou 
ainda nos alicerces. O material das casas, não terminadas e sem condições de abrigar as 
famílias, exposta às intempéries do clima e da vegetação equatorial, estragava-se. 
Assim, como os postes e afiações do projeto “Luz para Todos” do Governo Federal – 
cancelado, em alguns casos, após a implantação das estruturas – as casas inacabadas, 
que antes alimentaram a esperança das comunidades, tornaram-se nada mais do que 
símbolos do desperdício do dinheiro público. 

Sem ter como adquirir o capital para investir em sua produção, pouco resta aos 
produtores além de produzir para o próprio consumo da família, através de técnicas 
antiquadas que incluem a prática das queimadas, caçar e pescar para inserir carne em 
sua dieta, realizar trocas em forma de escambo com seus vizinhos por itens não 
produzidos em seu lote, cortar madeira para a construção de sua moradia e ficar a mercê 
daqueles que oferecem dinheiro para poder extrair madeira de seu lote. Sendo essa, 
juntamente com a venda de cabeças oriundas de sua atividade de pecuária para 
produtores maiores, por vezes, as maneiras de adquirir capital para comprar, na cidade, 
os alimentos que lhes faltam, os medicamentos e as vestimentas de sua família. 

Juntamente com o fim das linhas de crédito e demais apoios à produção e 
moradia, foram fechados as escolas e postos de saúde das comunidades. Isso, quando 
chegaram a existir antes do cancelamento do projeto de assentamento. Após o 
cancelamento, aquelas comunidades que possuíam escolas as viram ser fechadas por 
falta de professores, posto que estavam situadas em uma área em que não poderia haver 
qualquer tipo de ocupação. Assim, para ter acesso a educação, era necessário se deslocar 
até as comunidades fora do PARNA, o que, na maioria dos casos significava vencer 
distâncias superiores a 8 quilômetros, dependendo dos “carros de linha”, motocicletas, 
de bicicletas, ou apenas dos próprios pés. Isso acarretava uma demanda superior à 



capacidade nas escolas das outras comunidades que, em alguns casos, já funcionavam 
de maneira precária. 

O acesso à saúde é ainda mais precário, mesmo as comunidades no exterior do 
parque, em sua maioria, não possuem postos de saúde, que se “concentram” nas 
comunidades mais próximas às rodovias. A oferta de medicamentos é precária, fazendo 
com que, em muitos casos, de acordo com os entrevistados, a única maneira de 
conseguir tratamento é ir até a cidade. Considerando a problemática das vias de 
transporte, não fica difícil imaginar como é difícil o acesso aos serviços de educação e 
saúde para as comunidades no interior do PARNA. 

 
 

Considerações Finais 
 
O quadro atual, na área rural no entorno do PARNA em Itaituba, é um reflexo 

dos interesses dos grupos envolvidos na criação deste espaço ao longo do século XX e 
do início da atual década. Resultado do modelo de desenvolvimento implantado pelo 
governo militar, da atuação das empresas de extração de madeira, das empresas de 
mineração, dos latifundiários, dos grileiros e posseiros. Mas, também, da atuação das 
famílias de colonizadores, dos pequenos agricultores e pecuaristas familiares, dos 
seringueiros, entre outros. Os conflitos e interações destes grupos moldaram o espaço 
em que hoje ocorrem as relações expostas no presente trabalho, algumas oriundas do 
passado, outras recentes. 

A atuação das madeireiras e, em especial, da mineração decaiu na região, o 
que lhes fez perder importância nas relações, frente ao avanço da pecuária extensiva que 
forma um grande arco ao redor do perímetro urbano. Os “fazendeiros”, como os 
pequenos produtores os intitulam, ocupam uma vasta área próxima à cidade, dominam a 
atividade de pecuária bovina na região e têm grande poder político, não apenas por ser 
uma das principais atividades econômicas do município, mas por terem representantes 
em cargos públicos e administrativos, como a câmara de vereadores e secretarias da 
prefeitura.  

Pode-se afirmar que, no quadro atual temos quatro principais atores na 
construção e transformação do campo a noroeste da cidade de Itaituba: 

1. Os fazendeiros: controlando as terras mais planas e próximas à cidade com 
atividade de pecuária extensiva, com voz política e poder econômico. 

2. Os pequenos produtores fora do PARNA de projetos de assentamento e de 
desenvolvimento sustentável não cancelados: com acesso à linhas de crédito e 
assistência técnica conseguem, apesar do precariedade das condições de transporte, 
saúde e educação, comercializar parte da sua produção. 

3. Os pequenos produtores no interior do PARNA e de projetos de 
assentamento e desenvolvimento sustentável cancelados: tendo perdido acesso a 
auxílios de qualquer espécie e lidando com as péssimas condições de transporte, saúde e 
educação, são colocados à margem da dinâmica produtiva e econômica. 

4. As instituições atuantes na área rural, em especial o INCRA e o IBAMA: 
através de licitações ambientais, projetos de assentamento, de desenvolvimento 
sustentável, fiscalização, regularização de documentos, etc. 

Além da incapacidade de unir sob o mesmo conceito de desenvolvimento 
sustentável os aspectos ambientais, econômicos e sociais, a situação relatada demonstra, 
também, a precariedade das relações entre os órgãos envolvidos nas políticas públicas 
no campo do estado do Pará, em especial o IBAMA e o INCRA. 



Entretanto, o período escolhido para que fosse realizado o trabalho de campo 
acabou se revelando muito propício. Os dois principais órgãos envolvidos na questão, o 
INCRA e o IBAMA, haviam passado por uma renovação de funcionários. Alguns dos 
antigos funcionários dos órgãos haviam sido afastados – em especial do INCRA – por 
envolvimento com atividades ilícitas, em sua maioria envolvendo a expedição de 
documentos como licitações ambientais e títulos de propriedade. Atualmente, a grande 
maioria dos funcionários ativos ingressou através de concurso público e, aparentemente, 
não por indicações com interesses políticos e econômicos, o que era uma das causas da 
corrupção da qual esses órgãos padeciam. Embora seja um indício favorável em direção 
a uma mudança do quadro, ao menos a médio ou longo prazo, temos consciência de que 
as questões na Amazônia têm muitas variáveis a serem consideradas. Mesmo assim, 
qualquer perspectiva de melhora deve servir para nós, da comunidade acadêmica, como 
estímulo para atuar naquela região, ainda carente de trabalhos científicos que revelem as 
especificidades da problemática de suas inúmeras “sub-regiões” e localidades. 

Analisando o que foi exposto pelo presente trabalho, percebemos que o 
conceito de desenvolvimento sustentável, enquanto uma maneira de equilibrar 
desenvolvimento econômico e social, com a preservação e o manejo ambiental 
adequado, não está presente na área estudada. O que se mantêm, embora através de 
novos atores, é um contexto semelhante ao do paradigma exposto por Beker (2004), ao 
tratar das políticas públicas para a Amazônia, onde os três aspectos – econômico, social 
e ambiental – não se harmonizavam e, muito menos, se complementavam. Ao 
revisarmos no Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de 
Influência da Rodovia BR – 163 o que é dito, planejado e proposto para a região em que 
se insere nosso objeto de estudo, veremos que um importante passo conceitual e teórico 
foi dado em direção à quebra de tal paradigma, porém na prática, no campo, notamos 
que o passo ainda não foi dado. 
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