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Resumo: O estudo sobre a criação de assentamentos sustentáveis vem crescendo de 

forma exponencial, visando uma melhor distribuição e uso de terras no Brasil, 

principalmente na região Norte, onde encontra-se boa parte das terras sem ocupação. A 

evolução dos esforços de colonização na Amazônia levou o INCRA a criar diversas 

modalidades de assentamentos, numa tentativa de se adequar às mudanças no cenário de 

ocupação da Amazônia. Para a obtenção dos dados foi feito pesquisas bibliográficas e 

em sítios oficiais. Vale ressaltar que os assentamentos constituíssem como uma 

ferramenta para preservação ambiental, pois envolve não somente as famílias 

beneficiadas pelos projetos, como também os órgãos e as instituições públicas, as quais 

também buscam disseminar o projeto como meio de educação socioambiental. Em 

suma, os assentamentos vêm dar a terra a sua função social, contribuindo diretamente 

para a evolução nas discussões sobre Reforma Agrária. 
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A STUDY ON THE IMPORTANCE OF SETTLEMENTS FOR THE AMAZON 

AGRICULTURAL REFORM PROCESS. 

 

Abstract: The study on the creation of sustainable settlements has been growing 

exponentially, aiming at a better distribution and use of land in Brazil, especially in the 

northern region, where most of the land is without occupation. The evolution of 

colonization efforts in the Amazon led INCRA to create several settlement modalities in 

an attempt to adapt to changes in the Amazon occupation scenario. To obtain the data 

was made bibliographic searches and official sites. It is noteworthy that the settlements 

constituted as a tool for environmental preservation, as it involves not only the families 

benefited by the projects, but also the public agencies and institutions, which also seek 
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to disseminate the project as a means of social and environmental education. In short, 

the settlements give the land its social function, contributing directly to the evolution in 

the discussions on Agrarian Reform. 
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1. INTRODUÇÃO  

A reforma agrária visa promover a melhor distribuição da terra, mediante 

modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça 

social, do desenvolvimento rural sustentável e ao aumento da produção. A reforma 

agrária deve proporcionar: a desconcentração e democratização da estrutura fundiária, a 

produção de alimentos básicos, a geração de ocupação e renda, combate à fome e à 

miséria, a diversificação do comércio e dos serviços no meio rural, a interiorização dos 

serviços públicos básicos, a redução da migração campo-cidade, a democratização das 

estruturas de poder, a promoção da cidadania e da justiça social (INCRA, 2008). 

Nesse contexto, o termo “assentamento” surgiu, inicialmente, no vocabulário 

jurídico e sociológico da reforma agrária da Venezuela, em 1960, difundindo-se para 

outros países. Pode ser definido como a criação de novas unidades de produção 

agrícola, através de políticas governamentais que visam o reordenamento do uso da 

terra, a fim de beneficiar trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra 

(BERGAMASCO; NORDER, 1996). 

Como consequência dessas formas de uso e ocupação do solo, os Projetos de 

Assentamentos, representados pela sigla PA, são divididos em várias categorias, no 

entanto, o estudo será direcionado aos Projetos de Assentamentos Diferenciados e os 

Projetos de Assentamentos Convencionais. Os Assentamentos Convencionais são a 

modalidade de assentamento de reforma agrária que mais converteu suas florestas em 

outros usos da terra na Amazônia. Essa modalidade agrega cerca de 82% do 

desmatamento acumulado dentro dos assentamentos da região. Por outro lado, os 

assentamentos categorizados como ambientalmente diferenciados e aqueles 

relacionados ao reconhecimento de populações tradicionais são os que menos têm 

contribuído para a conversão de florestas em outros usos da terra. Esse fato sugere que o 

investimento na consolidação dos assentamentos ambientalmente diferenciados pode 
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representar avanços na redução do desmatamento dentro dos assentamentos (IPAM, 

2016). 

Portanto, o presente estudo objetivou, demonstrar as divergências encontradas entre os 

assentamentos convencionais e aqueles que possuem práticas sustentáveis quanto às 

formas de conversão do uso solo, relacionando a consolidação desses assentamentos 

com o avanço dos impactos ambientais.  

 

2. MATERIAIS E METODOS 

 Para a produção do referido trabalho, foi utilizado como lócus de pesquisa o 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro (Figura 01), que está localizado 

na Rodovia BR-155, Km 14, na Zona Rural do município de Marabá, pertencente a área 

de Superintendência (SR-27), conforme o mapa acima. O PA Porto Seguro é 

considerado um Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS). 

 

 
Figura 01 – Mapa de localização do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro. 

Fonte: Silva, 2019. 

 

Utilizou-se da pesquisa bibliográfica e coleta de dados em artigos científicos 

nacionais, legislações, relatórios e publicações. Para Bastos (2016) a pesquisa 

bibliográfica “é um tipo de pesquisa que visa responder a um problema com a utilização 

de material bibliográfico, estudos e análise científica que, por conseguinte, passaram 

pelo crivo da Ciência para serem apresentados à sociedade”. A junção dessa 
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metodologia proporciona ao investigador maior observação acerca do objetivo da 

pesquisa, esse interesse fica explicito no decorrer do trabalho.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSÕES  

Existem aproximadamente 9 mil projetos de Assentamento reconhecidos pelo 

INCRA. Para a criação (os procedimentos técnicos e administrativos de criação e 

reconhecimento de PA’s estão amparados pela Norma de Execução DT nº 69/2008, e 

deve ser publicado no Diário Oficial da União) de um assentamento, faz-se necessário a 

produção de um documento, que conste a área do imóvel, a capacidade estimada de 

famílias e o nome do assentamento, assim como, os objetivos que promovam sua 

implementação. Os PA’s são criados por instituições governamentais para ter acesso em 

políticas públicas (INCRA, 2007). 

É a partir dessa perspectiva que surge a primeira modalidade de PDS no 

município de Marabá, que é o Porto Seguro. O Porto Seguro é classificado como PDS 

(criada pela Portaria/INCRA n° 477/99) é uma modalidade que visa conciliar o 

assentamento humano em áreas de preservação ambiental com a proposta de promover 

o uso sustentável dos recursos florestais, produto de uma gestão compartilhada entre o 

INCRA, movimentos sociais e entidades ambientais. Surgiu em 20 de junho de 2004, 

com 120 famílias apoiadas pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) na luta pela reforma 

agrária. É o primeiro desta modalidade a ser criado no Sul do Pará, onde une 37 famílias 

(lotes) que ocupam a área de 1.069 hectares da Fazenda Balão II, em Marabá (PA), há 

mais de dez anos, e explora os recursos naturais de forma sustentável. A fazenda integra 

o conjunto de imóveis denominado Complexo Peruano, área emblemática para a 

reforma agrária no município de Eldorado dos Carajás. 

Desde abril de 2016, o PDS Porto Seguro conta com o acompanhamento do 

INCRA, o qual vem trabalhando junto à comunidade para a implementação do Plano de 

Uso do PDS Porto Seguro, que tem como objetivo assegurar a sustentabilidade do 

Projeto, mediante a regulamentação da utilização dos recursos naturais e dos 

comportamentos a serem seguidos pelos assentados (INCRA, 2016). O plano não foi 

desenvolvido apenas no âmbito regional, pois recebeu a contribuição de outras 

superintendências da autarquia, como a de Belém e a de Macapá, e dos órgãos 
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ambientais da região, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Macapá e o 

instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). 

A Amazônia se destaca por sua localização estratégica, quando se considera o 

avanço do Arco do Desmatamento. Das 1.055 unidades de assentamentos existentes 

atualmente, e das 221.804 famílias assentadas, é que ocorre a relação dos assentamentos 

ao aumento dos impactos ambientais na Amazônia. Os principais vetores que 

contribuem para um aumento significativo do desmatamento nos assentamentos são a 

“pecuária extensiva e a extração madeireira ilegal, seguidas pela pratica de agricultura 

de corte e queima” (IPAM, 2016, p. 13), além da distribuição de terras à Reforma 

Agrária, em certa parcela sem o devido planejamento.  

Tentando amenizar tal impacto no meio ambiente, Brandão Jr (2013) coloca que 

No final de 2012 o Incra lançou o Programa Assentamentos Verdes (PAV) 

com o objetivo de equacionar grande parte das questões relacionadas ao 

desmatamento nos Assentamentos. Quatro eixos principais foram definidos, 

os quais focam no: i) Cadastro Ambiental Rural (CAR) em Assentamentos; 

ii) valorização de ativos ambientais para os Assentamentos com mais de 50% 

de remanescente florestal; iii) recuperação ambiental dos Assentamentos 

mais desmatados; e iv) monitoramento anual e mensal do desmatamento 

usando dados do Prodes e Detecção em Tempo Real (Deter) do Inpe. Além 

do PAV, o Incra assinou termos de compromisso e cooperação com o 

Ministério Público Federal (MPF) e com o Programa Municípios Verde 

(PMV) reforçando as ações de combate e controle do desmatamento nesses 

territórios. 

 

A modalidade de Assentamentos Convencionais são os que mais causam impactos no 

meio ambiente, pois representa 82% do desmatamento na região. Em contrapartida os 

Assentamentos Ambientalmente Diferenciados, como o PDS Porto Seguro do trabalho 

em questão, podem contribuir para a significativamente para a diminuição desses 

impactos (IPAM, 2016).  É fato que existe uma certa relação que os assentamentos 

causam impactos no meio ambiente, mas é preciso estudos mais avançados para a 

consolidação dessa afirmação. E assim, trabalhar em políticas que assegurem a 

sustentabilidade dos assentamentos.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com intuito de dar à terra a sua função social, os assentamentos surgem com o 

propósito de ocupação de áreas improdutivas, e proporcionar aos pequenos produtores 
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meio de subsistência. Em consonância a isso, é que existem várias modelos de 

assentamentos, cada um com suas especificidades. A heterogeneidade dos 

assentamentos é fruto das variações no seu ritmo e intensidade, em função das 

modificações na correlação de forças entre movimentos sociais e sucessivos governos, 

dado que nunca se constituiu numa efetiva reforma agrária, e sim, numa regularização 

fundiária reativa às lutas pela terra.  
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