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 Em reação ao modelo de desenvolvimento implantado na Amazônia,
vários movimentos sociais foram se formando e se contrapondo ao
modelo da colonização;

 A questão ambiental também se torna relevante, dada a inadequação
dos projetos de reforma agrária às condições ecológicas e sociais da
Amazônia. ;

 Também buscava-se o reconhecimento dos diferentes grupos étnicos
e das diferentes formas de uso e posse da terra por parte do INCRA.

Relembrando...



Grupos de Projetos de Assentamento

 Assentamentos criados pelo INCRA: São os feitos a partir da
arrecadação ou da obtenção de terras;

 Reconhecidos pelo INCRA: os implantados por instituições
governamentais das esferas federal, estadual e municipal e são
reconhecidos pelo INCRA para acesso às políticas públicas do PNRA.



Modalidades de Projetos de
Assentamento

 Assentamentos criados pelo INCRA:

 Projeto de Assentamento Federal – PA

 Projeto de Assentamento Agroextrativista – PAE

 Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS

 Projeto de Assentamento Florestal – PAF

 Projeto Descentralizado de Assentamento Sustentável - PDAS



Modalidades de Projetos de
Assentamento

 Assentamentos reconhecidos pelo INCRA:

 Projetos de Assentamento estaduais e municipais;

 Reservas Extrativistas – RESEX

 Território Remanescentes Quilombola – TRQ

 Reconhecimento de Assentamento de Fundo de Pasto – PFP (não tem
essas modalidade na Amazônia)

 Reassentamento de Barragem – RB

 Floresta Nacional – FLONA

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS



Modalidades de Projetos de
Assentamento

 Nos projetos criados pelo Incra, a autarquia inicia a fase de instalação
das famílias no local, com a concessão dos primeiros créditos e
investimentos na infraestrutura das parcelas (estradas, habitação,
eletrificação e abastecimento).

 Nos projetos reconhecidos, a autarquia deve proceder com a seleção
de famílias, que se atenderem aos critérios de elegibilidade do PNRA,
podem acessar as políticas de crédito, assistência técnica e educação.



Etapas da criação de um Projeto de
Assentamento



 Crédito Instalação: Nas modalidades Apoio Inicial,
Fomento, Fomento Mulher, Habitacional e Reforma
Habitacional.

 Pronaf A: Projetos de investimento agropecuário no
valor de até R$ Até R$ 25.000,00 com juros de 0,5% a.a.

 Pronaf A/C: Custeio agrícola ou pecuário até 7.500/por
operação a juros de 1,5% a.a.

Programas para assentados da Reforma 
Agrária



 Programa Terra Sol – É um programa de fomento à
agroindustrialização e à comercialização.

 Programa Terra Forte: Implantação e/ou
modernização de empreendimentos coletivos
agroindustriais em assentamento da reforma agrária,
criados ou reconhecidos pelo Incra, em todo o território
nacional.

Programas para assentados da Reforma 
Agrária



 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(Pronera)
Público Alvo

São jovens e adultos dos projetos de assentamento criados e
reconhecidos pelo Incra, quilombolas e trabalhadores
acampados cadastrados na autarquia, e beneficiários do
Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF).

Programas para assentados da Reforma 
Agrária



 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(Pronera)
Público Alvo

São jovens e adultos dos projetos de assentamento criados e
reconhecidos pelo Incra, quilombolas e trabalhadores
acampados cadastrados na autarquia, e beneficiários do
Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF).

Programas para assentados da Reforma 
Agrária



Programas para assentados da Reforma 
Agrária

Dados de 1998 até 
2016 



 Criado em 29/12/2010 pela Portaria INCRA/SR-01/PA nº
98, de 24 de dezembro de 2010, com 935,9783 hectares
e capacidade para 39 famílias;

 Os levantamentos de campo e o planejamento da
criação do assentamento contou com equipe
multidisplinar e com a participação de famílias
acampadas que seriam as futuras beneficiadas;

A experiência do Assentamento Carlos Lamarca



 O assentamento foi criado a partir da retomada de uma
área grilada, que foi retomada para o patrimônio da
União e destinada à Reforma Agrária;

 Os assentados tinham formação de base do Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra, o que permitiu a gestão
social e ambiental do assentamento, melhor
aproveitamento das oportunidade e parcerias no
desenvolvimento de projetos produtivos e de
comercialização.

A experiência do Assentamento Carlos Lamarca



 Viveiro de
mudas em
parceria com
o Núcleo de
Estudos
Agroecológico
s da UFRA e
expansão
deste com
parceria com
o Ideflor Bio;

A experiência do Assentamento Carlos Lamarca



 Horta
comunitária;

 Coletivo de
mulheres;

 Discussão das
questões de
gênero;

 Formação de
jovens.

A  experiência do Assentamento Carlos Lamarca
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