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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo analisar a relação da capacidade 

de geração de renda e impactos ambientais realizado no PDS Porto Seguro, no município 

de Marabá, região sudeste do Pará. Numa área onde o solo é classificado como Latossolo 

Amarelo e submetido ao sistema agroflorestal (SAF’s) na agricultura familiar como 

indicador de desenvolvimento sustentável, esse tipo de sistema é voltado para minimizar 

os impactos gerados a partir da agricultura desenvolvida na comunidade e assim aumentar 

a geração de renda. As formas alternativas de desenvolver a agricultura se baseiam na 

agroecologia pois buscam visar o equilíbrio entre todo o sistema de produção. Além disso, 

a agroecologia privilegia o mercado, economia e desenvolvimento da região  
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POTENTIALS OF INCOME GENERATION AND IMPACTS ON THE LIVING 

CONDITIONS OF PORTO SEGURO. 

Abstract: The present work aimed to analyze the relationship of income 

generation capacity and environmental impacts carried out at PDS Porto Seguro, in the 

municipality of Marabá, southeastern region of Pará.In an area where the soil is classified 

as Yellow Latosol and subjected to the agroforestry system (SAF's) in family farming as 

an indicator of sustainable development, this type of system is aimed at minimizing the 

impacts generated from the agriculture developed in the community and thus increasing 

the income.Alternative ways of developing agriculture are based on agroecology as they 

seek to balance the entire production system.  In addition, agroecology privileges the 

region's market, economy and development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os assentamentos rurais são um conjunto de unidades agrícolas provenientes 

do repartimento de territórios antes pertencentes a um único proprietário e 

redistribuídos às famílias desprovidas de terra, processo esse realizado pelo INCRA 

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) (BRASIL, 2017). No Brasil, 

esses assentamentos tiveram sua origem, oficialmente, a partir da década de 1980. Os 

mesmos são frutos de questões agrárias no país e surgiram com o intuito de solucionar, 

ou pelo menos mitigar, conflitos relacionados à posse da terra (FREITAS et al., 2014). 

Entretanto, muitos desses ainda se deparam com empecilhos, no que tange às 

condições de produção e de comercialização, na organização política e social, tanto 

interna quanto externa, e na organização e preservação dos recursos naturais 

(VASCONCELLOS et al., 2016). 

Segundo FREITAS et al. (2014), a presença de assentamentos em um 

município garante a introdução da agricultura familiar na região. Isso pode ser 

claramente observado na região Amazônica onde esse tipo de produção está presente 

de forma mais acentuada quando comparada às outras regiões do Brasil (SANTOS e 

MITJA, 2012). Apenas no sudeste paraense, de acordo com o INCRA (BRASIL, 

2017), há 514 assentamentos distribuídos numa área de 4.682.929,27 ha, e abriga um 

total de 72.184 famílias assentadas. E segundo SANTOS e MITJA (2012) na mesma 

região encontram-se mais de 160 Projetos de Assentamentos (PA’s) que englobam 

mais de 18.500 famílias. 

De acordo com os dados do censo agropecuário do IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística) de 2006, apesar de a área dos estabelecimentos da 

agricultura patronal (não familiar) no Brasil ser maior, a maioria dos alimentos que 

abastecem o mercado interno do país é advinda do modo produtivo familiar; são 

responsáveis por 87% da produção nacional de mandioca, por exemplo. No entanto o 

agronegócio familiar depara-se com certas limitações: menor aparato tecnológico, 

menores áreas de terras, dificuldades de crédito (GUILHOTO et al., 2006). 

Assim, nossa intenção é oferecer nesse trabalho pedagógica bastante oportuna 

no campo da Engenharia Ambiental, na temática da sociologia e Meio Ambiente, 

desenvolvendo os diversos temas que transversalizam os impactos nas condições de 
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vida dos assentados do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Porto Seguro, 

no município de Marabá. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

      

Para este fim foi feita uma visita em um Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável (PDS) denominado de PDS Porto Seguro, o primeiro assentamento 

ambientalmente diferenciado do INCRA, no Sul do Pará, implantada na área do Balão 

II, próximo ao km 14 da BR 155, zona rural de Marabá (figura 01). Utilizando um 

modelo de culturas agroflorestais. Onde a implantação foi feita por 13 anos, a área foi 

destinada a famílias que ocupavam a área, na distribuição desta área, foi optado por 

este método, por ser uma área florestada e o desmatamento não ser permitido, sendo 

destinado para o plantio apenas as áreas que já foram desmatadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As culturas contidas no momento são: o arroz, urucum, banana, macaxeira e 

pimenta do reino, produtos que são vendidos no comércio local ou para consumo 

próprio. Além das plantas, também existe a criação de animais como peixes e porcos. 

Verificou-se a utilização de Sistemas Agroflorestais (SAF’s), ainda em fase de 

implantação nos lotes, nesse modelo busca-se a sustentabilidade através do manejo de 

espécies e do solo, foi observado que na plantação de pimenta do reino é utilizada o 

Figura 01 – mapa de localização do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro.Fonte: Lima, 2019. 
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método de irrigação por gotejamento que tem como objetivo minimizar os impactos 

da irrigação no solo. 

 

3. Resultados e Discussões 

 

É notório o conhecimento das famílias sobre os SAF’s (sistemas agroflorestais) 

e o benefício que esse sistema traz para o rendimento da produção agrícola nos lotes. 

A partir desses sistemas, a melhora na produção é significativa, e na renda é igualmente 

exercido. Cada família possui seu manejo de plantação e criação de animais sendo uma 

atividade autônoma que gera renda. As vendas desses produtos são feitas em feiras e 

mercados ou até para clientes que iram revender. Com isso, a venda desses produtos 

aparece como uma das várias estratégias de sobrevivência das famílias, tanto em 

termos de segurança alimentar quanto em relação à geração de renda com a 

comercialização do excedente. 

No que diz respeito ao rendimento da produção agrícola dos assentados de 

Porto Seguro, vale ressaltar que, essa produção destina-se na maioria das vezes, para 

o consumo familiar, onde se encontra plantações de espécies frutíferas e hortaliças, 

dessa forma obtendo uma segurança alimentar para a comunidade 

Além disso, tem-se a produção de arroz, mandioca, feijão, banana da terra e 

quiabo, no entanto, nem todos os assentados plantam esses tipos de espécies. Em 

contrapartida, também há extração de alguns produtos, como o buriti, o açaí e a 

castanha do Pará. A venda desses produtos dentro dos princípios agroecológicos, 

poderia ser uma alternativa para reduzir os riscos da atividade e ampliar a produção 

dos assentamentos, além da oferta de produtos orgânicos à comunidade urbana.  

 Com relação ao rendimento médio bruto da produção do PDS que é vendida, 

os próprios moradores afirmam que esse rendimento varia entre 1 e 2 salários mínimos. 

Entretanto, nem todos os moradores praticam essa venda, uma pequena porcentagem 

utiliza somente para subsistência. 

Nesse sentindo, os sistemas agroflorestais existente na comunidade 

contempla práticas tipicamente tradicionais voltados para o sustento das famílias 

constituindo alternativa de uso da terra, para aliar a estabilidade do ecossistema 

visando a eficiência e otimização de recursos naturais na produção de forma 
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integrada. Assim, os sistemas agroflorestais representam uma grande contribuição 

econômica para a comunidade, tanto pela segurança alimentar quanto pela geração 

de renda. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O assentamento PDS Porto Seguro se destaca por se desenvolver através da 

busca sustentável nos meios de produção, onde a principal atividade desenvolvida é 

pelo uso de sistemas agroflorestais e criação de animais, buscando nos seus plantios 

principalmente a produção de espécies frutíferas e na criação de animais se tem 

preferência por suínos e písceos, e por meio dessas atividades desenvolvem 

economicamente e melhoram sua qualidade de vida, apresentando, portanto, um alto 

potencial para o desenvolvimento local. 

Apesar de no sudeste paraense ainda prevalecer no domínio de terra os 

grandes latifundiários, os assentados na luta por terras se destacam pela importância 

social que representam e para o desenvolvimento econômico local. Por fim se 

observa a necessidade de promover atividades que impulsionem e fortaleçam 

continuamente à produção sustentável e para agro industrialização dos excedentes 

para inserir cada vez mais os produtos no mercado local. 
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