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JUSTIFICATIVA

Itaituba é um município, localizado no Estado do Pará e um dos principais

cêntros econômicos do oêste paraense. É a decima maior cidade (em termos

populacionais)doestadodoPará,terceiramaiorcidadedooesteparaense,epossui

o décimo terceiro maior produto maior Produto lntemo Bruto (PlB) no EstadoA

cidaoe é considerada de málro porte, e uma clas cidacjês que apresentam

crescimento econômico acelerado no interior do Brasil. É conhecida como cidade

pepitadevidoaintensaatividadedemineraçáodeouronoValedoRioTapajós,a

grande diversidade de paisagens naturais (tais como as praias de rio que se formam

durantê a época de seca, e também as corredeiras de água localizadas próximas ao

distrito de são Luiz do Tapajós) e o parque Nacional da Amazônia. ltaituba está

recebendo investimentos do Governo Federal no Setor energético e portuário de

aumento popuiacionai é de 200% cio atuai, sendo necessário o investimento nas

áreas de infraestrutura (principalmente), educação, social, turÍstico e cultura,

previamente. Já está em fase inicial para implantaso destes projetos, com o pico

previstoparaocorrenteano.DistantedacapitalBelém1.381Km,compopulaçãode

aproximadamente população estimada 2016 (IBGE) 98.485 pessoas, IDHM 0,640'

está localizada no território da cidadania BR 163-PA do MDA e Brasil sem Miséria'

Destacam-se a produção agrícola e/ou pecuária, com produção estimada Banana

(cacho) de quantidade produzida em 28.800 toneladas para o ano de 20i 7, conforme

estatística de IBGE Cidades. A Agropecuária coÍresponde a 90,5% do PIB municipal

que tem como principais culturas o cultivo da banana e mandioca. A maioria dos

pequenos proprietários rurais possui capacidade produtiva limitada em função da

falta de capital para investir em máquinas e implementos. Tal situação dificulta o

aumento tanto quantitativo da produção impossibilitando maior rentabilidade Por

conta deste cenário, o objetivo d, 
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estradas vicinais e ajudar no escoamento da produção' visando estruturar a

agricultura familiar, aumentando a produtividade' competividade e permitindo a

superação das desigualdades existentes e também dar trafêgabilidade nas estradas

da regiáo garimpeira que é de onde a maior base de nossa economia Serão

atendidas 200 famílias nas comunidades rurais' Com a aquisição das

motoniveladoras, espera-se um incremento da produ$o local' além do aumento da

quaiidade de vida do pequeno produtor promovendo a permanência das familias no

campo também ajudando no abastecimento da região garimpeira'
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