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RESUMO 

 

A implantação de assentamentos rurais impacta o entorno socioeconômico e ecológico onde 

se localizam, bem como o manejo dos recursos naturais locais, como expressão de uma das 

múltiplas funções que a agricultura familiar pode desempenhar. As atividades desenvolvidas 

por essas famílias podem estar limitadas ou não por áreas de cobertura florestal, a exemplo da 

área de Reserva Legal (RL), prevista no Código Florestal Brasileiro e que desempenha 

importante papel na preservação de áreas verdes de matas nativas. Diante disto, o estudo 

aborda a situação atual das áreas de Reserva Legal dos assentamentos rurais Engenhos Brejo e 

Laranjeiras, localizados no Município de Tamandaré, inseridos na Microrregião da Mata 

Meridional Pernambucana e o papel que essas Reservas desempenham na conservação dos 

demais recursos naturais. A pesquisa teve como objetivos específicos: avaliar o estado de 

conservação das reservas legais dos Assentamentos Engenho Brejo e Engenho Laranjeiras e 

dos recursos naturais das áreas de influência dessas Reservas; identificar as variáveis 

econômicas (atividades e técnicas de produção) e ambientais (relação dos assentados com os 

recursos naturais e com os órgãos de gestão ambiental) que afetam as áreas de Reserva Legal; 

além de, analisar o cumprimento da legislação com relação a essas áreas. No desenvolvimento 

da pesquisa foram abordados os aspectos referentes à Reserva Legal, Assentamento Rural, 

Reforma Agrária e sustentabilidade, em suas dimensões ambiental, legal e socioeconômica. 

Os dados foram coletados através de oficinas participativas e da aplicação de entrevista com 

os assentados, com instituições ambientais e com o INCRA, adotando-se a técnica de 

perguntas abertas. Na análise e tratamento dos dados foram utilizadas literaturas 

especializadas e pesquisas compiladas de sites e de Instituições Públicas. Os fragmentos 

florestais existentes nos assentamentos estudados apresentam-se pouco preservados, 

degradados ou em regeneração, não possuindo, entretanto, as áreas de Reserva Legal 

devidamente averbadas. O Assentamento Engenho Brejo está em fase final de averbação de 

suas áreas em 08 fragmentos e o assentamento Engenho Laranjeiras não iniciou ainda o 

processo para averbação dessas áreas. As áreas produtivas dos assentamentos encontram-se 

localizadas em relevos cujas declividades dificultam ou inviabilizam os plantios, tendo, 

portanto, expandido seus cultivos para as áreas de mata nativas e Áreas de Preservação 

Permanente, causando a degradação desses locais, principalmente por falta de assistência 

técnica adequada. A recuperação dos remanescentes florestais desses assentamentos 

desempenhará importante papel na conservação dos outros recursos naturais, especialmente o 

solo e a água dos mananciais hídricos dos rios Ilhetas, Mamucabinhas e Laranjeiras.  

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar, Assentamento Rural, Reserva Legal, Conservação 

Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

The implementation of rural settlements impacts the socioeconomic and ecological 

environment where they are located, as well as the management of local natural resources, as 

an expression of the multiple roles that family can play. The activities developed by these 

families may or may not be limited by areas of forest cover, such as the Legal Reserve – LR – 

area, foreseen in the Brazilian Forest Code and which plays an important role in the 

preservation of green areas of native forests. In addition, the study discusses the current 

situation of the Legal Reserve areas of the Brejo and Laranjeiras rural settlements of sugar 

plantation, located in the city of Tamandaré, inserted into the microregion of Southern Forest 

Pernambuco, and the role that these reserves play in the conservation of the other natural 

resources. The research had as its specific objectives: to assess the conservation status of 

Legal Reserves of the of the Brejo and Laranjeiras rural settlements of sugar plantation and 

natural resources in areas of influence of these reserves; identify the economic variables 

(activities and techniques of production) and environmental (relation of settlers with the 

natural resources and with components of environmental management) that affect the areas of 

Legal Reserve; in addition to analyze the compliance of the legislation with respect to these 

areas. In the development of the research were discussed the aspects of the Legal Reserve, 

Rural Settlement, Agrarian Reform and sustainability, in its environmental, legal and 

socioeconomic dimensions. Data were collected through participatory workshops and the 

application of an interview with the settlers, with environmental institutions and with INCRA, 

adopting the technique of open questions. In the analysis and treatment of the data were used 

specialized literature and compiled research from sites and Public Institutions. The forest 

fragments in existing settlements studied are little preserved, degraded or in regeneration, not 

having, however, their Legal Reserve areas properly recorded. The rural settlement of sugar 

plantation Brejo is in the final phase of recordal of their areas in 08 fragments and rural 

settlement of sugar plantation Laranjeiras has not yet started the process for recordal these 

areas. The productive areas of the settlements are located on reliefs declivity which makes 

difficult or impossible the plantations, leading, therefore, the expansion of their crops to the 

areas of native forest and Permanent Preservation Areas, causing the degradation of these 

sites, mainly for lack of adequate technical assistance. The recovery of forest remnants of 

these settlements will play important role in the conservation of other natural resources, 

especially water and soil, of water sources of Ilhetas, Mamucabinhas and Laranjeiras rivers. 

 

 

Keywords: Family Agriculture, Rural Settlement, Legal Reserve, Environmental 

Conservation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O debate dos limites da relação das sociedades com a natureza começou a vir a 

público a partir de uma série de manifestações que denunciavam os riscos que a humanidade e 

o Planeta passavam a correr em função de um modelo de desenvolvimento que não os 

considerava devidamente, frente às várias fases e consequências sobre os ecossistemas, 

acreditando que não existiriam limites para a utilização da natureza desde os primórdios da 

“invasão humana” até os tempos atuais (DEAN, 1996). 

Desde então, ocorreram aproximações e tensões no interior do campo ambiental 

entre perspectivas mais técnico-científicas e outras mais abertamente preocupadas com 

questões culturais e políticas. O campo ambiental começa a se tornar mais complexo, no 

momento em que é capturado por um discurso que era objeto de duras críticas, o discurso 

Malthusiano, de acordo com o qual a população pobre estaria colocando o Planeta e a 

humanidade em risco. Contudo, o enorme risco se coloca para toda a humanidade e a 

homogeneização é contrária à vida, tanto no sentido ecológico quanto cultural e a humanidade 

toda está submetida a riscos derivados de ações decididas por poucos, segundo a qual se 

requer outros valores (GONÇALVES, 2006).  

Os anos de 1990 podem ser apontados como aqueles em que a questão ambiental 

atinge maior visibilidade no cenário internacional e se constitui como um tema obrigatório na 

agenda política. As políticas públicas relativas à exploração dos recursos florestais têm sido 

ativamente influenciadas pelos setores econômicos vinculados à exploração de produtos 

madeireiros e expansão imobiliária. 

Para aperfeiçoar a conciliação entre conservação e uso da biodiversidade, mitigando 

problemas, são necessários o desenvolvimento e a implementação de instrumentos e critérios 

de monitoramento e a avaliação dos eventuais impactos recíprocos entre conservar e utilizar 

(LEROY et al., 1997). 

Com respeito à biodiversidade, é importante dizer que o desenvolvimento sustentável 

significa uma utilização deste recurso sem destruí-lo ou perdê-lo, ao mesmo tempo em que os 

benefícios de sua utilização serão repartidos justa e equitativamente, ou seja, a utilização da 

biodiversidade deveria contribuir para uma melhoria da qualidade de vida da maior porção 

possível da população humana do Planeta, sem criar monopólios sobre o seu uso. 
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A sustentabilidade socioambiental das florestas brasileiras requer mudanças 

profundas no modelo vigente de exploração, a fim de garantir o uso múltiplo de seus recursos 

e a valoração dos benefícios ambientais diretos e indiretos por elas gerados (LEROY et al., 

1997). É necessário o redirecionamento dos recursos humanos e financeiros para o apoio ao 

desenvolvimento das atividades rurais, especialmente com agricultura familiar e 

assentamentos rurais, bem como a conservação de áreas florestais. 

 

 

a) Objeto de estudo 

 

Os estudos que buscam tratar da relação homem-natureza são de fundamental 

importância para se puder entender e avaliar a dinâmica e a qualidade ambiental de uma 

determinada região/localidade. Estes podem vir a representar subsídios para o planejamento, 

para processo de decisões para a promoção do desenvolvimento, levando em consideração os 

seus diversos aspectos envolvidos, desde que a análise seja integrada e contextualizada. 

Os projetos de assentamentos de reforma agrária quando planejados, devem 

apresentar a ordenação interna do espaço físico e os princípios básicos para as ações 

promotoras do desenvolvimento rural sustentável, ou seja, de adequação dos interesses 

ambientais, sociais e econômicos. 

Ao longo dos anos, a reforma agrária vem incorporando em sua área de competência 

diferentes assuntos e abordagens, incluindo-se nessa realidade a preocupação dos governos 

com temas relacionados às questões ambientais, tendo em vista a implantação de ações 

ambientais nos projetos de assentamento. 

Para isso, as políticas públicas trazem o propósito de instituir normas de convívio 

social para assuntos emergentes numa coletividade, visto que, a implantação de assentamentos 

rurais é um tipo de política pública que está vinculada a uma tentativa de controlar e atenuar a 

violência dos conflitos sociais no campo. 

Os assentados de reforma agrária, quando cadastrados pelo INCRA recebiam 

simplesmente a terra, não possuiam infraestrutura, nem acesso a outras tecnologias. Assim, 

utilizava-se de queimadas como mecanismo de preparo da terra, limpeza e renovação das 

pastagens, bem como da derrubada de matas para ampliação do espaço de produção, 

subsistência e moradia, própria da cultura proveniente do modelo de colonização brasileira 

(GONÇALVES, 2006). Esses assentamentos são conhecidos por serem implantados sem que 
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sejam submetidos ao processo de licenciamento ambiental, que a legislação estabelece para 

essas intervenções, com seu potencial de impacto e danos ambientais.  

Ademais, os debates sobre reforma agrária mantiveram-se por alguns anos distante 

da preocupação com o uso dos recursos naturais e a Resolução CONAMA N° 289, só foi 

instituída em 2001, a qual dispõe que os assentamentos não são isentos de licenciamento 

ambiental (MMA, 2006), demonstrando a preocupação do Governo com a adequação dos 

projetos de assentamentos rurais ao plano de gestão ambiental, para que esses 

empreendimentos estejam de acordo com as diretrizes de uso adequado dos recursos naturais, 

efetivando-se a proteção ao meio ambiente. 

Por outro lado, as mudanças que surgiram ao longo do tempo na concepção pública 

sobre Reserva Legal, quando a RL passou de uma reserva de madeira para uma área onde 

deve ser praticada a exploração sustentável dos recursos florestais (BACHA, 2005). No 

entanto, o grau de cumprimento da legislação sobre a Reserva Legal é ainda relativamente 

muito pequeno. 

Embasada pela relação sociedade-natureza, sob a perspectiva de observar as áreas 

verdes dos assentamentos rurais e a utilização dos recursos naturais pelos assentados, a 

presente pesquisa se propôs a estudar a situação das áreas de reserva legal e da proteção dos 

recursos naturais dos Projetos de Assentamentos do Engenho Brejo e Engenho Laranjeiras, 

localizados na mesorregião da mata pernambucana, mais especificamente na microrregião da 

Mata Meridional Pernambucana.   

As áreas objeto de estudo situam-se no Município de Tamandaré e na zona de 

amortecimento da Reserva Biológica (REBIO) de Saltinho, delimitada como um importante 

fragmento florestal, responsável pela manutenção da diversidade biológica e do manancial 

hídrico do Município, promovendo a interação da população com o meio ambiente, o que 

reforça a interdisciplinaridade da problemática abordada. 

 

 

b) Objetivos, justificativa, metodologia e estrutura da dissertação 

 

Na abordagem do tema partiu-se do pressuposto que o ambiente, o organismo e os 

fenômenos físicos tanto modelam os animais e os seres humanos, sua sociedade e sua cultura, 

quanto são modelados por eles. Nos projetos de assentamentos, objeto deste estudo, levou-se 

em consideração o histórico dos assentados, o meio onde viviam, o modo como obtinham a 
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subsistência e o estado dos recursos naturais existentes em seu ambiente de vida e trabalho 

antes da desapropriação de suas terras para fins de reforma agrária.  

O estudo deteve-se na análise das relações e ações (produtivas) dos assentados de 

reforma agrária dos Projetos de Assentamentos Engenhos Brejo e Laranjeiras no Município 

de Tamandaré, Estado de Pernambuco, com o bioma Mata Atlântica.  Nesse bioma a herança 

deixada pela monocultura da cana-de-açúcar na região exige um olhar diferenciado do 

pesquisador sobre as ações de produção desenvolvidas pelos assentados, pois tais ações 

dependem das condições encontradas pelos mesmos no período da desapropriação da terra, 

bem como dos meios e do nível de consciência ambiental de que dispõe para desenvolvê-las.   

A pesquisa teve como objetivo geral analisar a situação atual das áreas de Reserva 

Florestal Legal (RFL) dos Assentamentos Engenho Brejo e Engenho Laranjeiras e o papel que 

essas Reservas desempenham na conservação dos demais recursos naturais. 

Quanto aos objetivos específicos o estudo procurou: 1) avaliar o estado de 

conservação das Reservas Legais e os recursos naturais das áreas de influência dessas 

Reservas; 2) identificar as variáveis econômicas e ambientais que afetam as áreas de Reserva 

Legal; e também 3) verificar o papel do cumprimento da legislação com relação às áreas de 

Reserva Legal dos assentamentos. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, partiu-se do pressuposto de que as áreas de 

Reserva Florestal Legal devem ser regulamentadas/averbadas desde a época da criação do 

projeto de assentamento, quando o órgão ambiental emite a Licença Prévia e que a 

sustentabilidade do assentamento depende das ações que aliem o uso dos recursos naturais à 

conservação e à recuperação das áreas legalmente protegidas. 

Com base no objetivo supracitado, assim como no referencial teórico trabalhado e 

norteador dos procedimentos metodológicos adotados no desenvolvimento do projeto de 

pesquisa, este estudo apresenta como problema central: quais ações deveriam ser 

desenvolvidas nos assentamentos rurais para que as áreas de Reserva Florestal Legal 

cumpram o papel de assegurar a biodiversidade e a conservação dos demais recursos naturais 

nessas áreas?   

A coleta, a análise e a interpretação dos dados foram guiadas pelo conceito de 

sustentabilidade, entendida no âmbito da relação sociedade-natureza e, com base nessas 

informações, buscou-se analisar as atividades desenvolvidas nos assentamentos, as técnicas 

agrícolas e pecuárias utilizadas, a infraestrutura existente, a intervenção do INCRA e dos 

órgãos ambientais (ICMBio/Federal, CPRH/Estadual, Prefeitura e Comdema/Municipal) nos 
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assentamentos e, sobretudo, as condições de conservação e preservação das áreas verdes 

desses locais. Buscou-se, ainda, verificar como o Poder Público intervém ou é negligente 

quanto às questões ambientais dos Projetos de Assentamentos estudados. 

Foram adotadas, na pesquisa, metodologias participativas, com dinâmicas e oficinas, 

nas quais a comunidade contribui com as informações coletadas no estudo (RICHARDSON, 

1999). A escolha dessas técnicas deu-se pelo fato das mesmas possibilitarem aos pesquisados 

uma maior aproximação com o objeto de estudo, pois os participantes estão inseridos no 

processo a ser estudado. As análises são feitas em grupos, onde a percepção de cada 

participante é considerada na abordagem tanto dos projetos de Assentamentos Rurais em que 

estão inseridos, como na relação de cada um com os recursos naturais da área estudada.  

Para a coleta dos dados foi escolhida uma metodologia de conotação qualitativa, 

tendo em vista a necessidade de entender a natureza do fenômeno socioambiental em meio à 

complexidade da problemática estudada. O caráter qualitativo da pesquisa se explica em 

virtude das informações coletadas não poderem ser quantificadas, por serem de cunho 

subjetivo e terem buscado a avaliação do comportamento e das opiniões dos atores sociais 

envolvidos. Entretanto, os dados precisaram ser interpretados além da objetividade e para 

tanto, foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: 

 levantamento das fontes bibliográficas, iconográficas e documentais de informação que 

constaram da pesquisa do referencial teórico; 

 visita de reconhecimento às áreas da pesquisa; 

 aprofundamento do referencial teórico-metodológico com base nos estudos existentes 

sobre agricultura familiar, sustentabilidade e reserva legal, como também sobre políticas 

públicas referentes aos assentamentos de reforma agrária; 

 detalhamento dos procedimentos metodológicos utilizados em gabinete e no campo; 

 pesquisa de campo para levantamento das informações relativas  

às atividades desenvolvidas nos dois assentamentos e no seu entorno, assim como às 

atividades agropecuárias desenvolvidas pelos assentados e à atuação dos atores envolvidos 

com o tema da pesquisa.   

O critério aleatório da pesquisa justifica a escolha dos moradores mais antigos do 

assentamento e com condições de informar sobre o objeto de estudo. Foram necessárias 

algumas visitas às parcelas, onde ocorre a produção agropecuária de cada parceleiro que 

demonstrou muito interesse em prestar informações sobre sua atividade.   
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As entrevistas foram gravadas tanto para manter as falas originais dos informantes, 

como para complementar e destacar idéias por eles expostas. 

  Tais informações foram levantadas por meio de entrevistas semi-estruturadas abertas, 

realizadas com cinco assentados do Projeto de Assentamento Engenho Brejo e três assentados 

do Projeto de Assentamento Engenho Laranjeiras, bem como em 08 encontros participativos, 

nos meses de junho, novembro e dezembro de 2011, envolvendo os assentados dos dois 

assentamentos. Entre as atividades desenvolvidas para a coleta de informações incluíram-se 

algumas dinâmicas e caminhadas em trilhas, nas áreas verdes dos assentamentos em questão e 

na mata da Reserva Biológica Saltinho (REBIO). As oficinas para a construção das matrizes 

ocorreram nas escolas dos assentamentos estudados, com a participação parcial de 42 

assentados dos 110 existentes, no Projeto de Assentamento Engenho Brejo e com o total dos 

37 assentados do Projeto de Assentamento Engenho Laranjeiras. 

Sem dúvida, o primeiro passo para garantir o desenvolvimento sustentável é a 

educação ambiental associada a uma assistência técnica continua e de qualidade, para a busca 

de estratégias sustentáveis de desenvolvimento das comunidades rurais e para assegurar 

melhores níveis de inclusão social, assim como para melhorar a qualidade de vida de todos.   

Pelo fato dos assentamentos estudados estarem localizados na zona de 

amortecimento da Reserva Biológica (REBIO) de Saltinho, os pesquisadores são convidados 

pelo ICMBio a realizarem palestras e oficinas sobre alguns aspectos do tema de estudo. Dessa 

forma, foi possível realizar atividades nas instalações da REBIO (Figuras 01 a 04) nas escolas 

e nos assentamentos localizados no entorno da Reserva, para coleta de dados que subsidiaram 

a pesquisa.  

Esta é uma prática comum entre os pesquisadores daquele Instituto e do Projeto 

“Ciranda de Saberes”, de responsabilidade da UFPE que tem por objetivo desenvolver ações 

de educação ambiental nas escolas da rede pública visando contribuir para a conservação e 

revalorização do ambiente natural, o conhecimento da problemática ambiental e elevar a 

qualidade de vida da população. O Projeto se insere no que dispõe a Lei 9795 de 25 de abril 

de 1999 – Política Nacional de Educação Ambiental. 

O citado projeto emerge da necessidade de fortalecimento da educação formal e não 

formal voltada para a busca de soluções dos problemas ambientais que afligem a sociedade 

moderna e, em especial, dos assentamentos do entorno da Reserva Biológica de Saltinho, 

bem como da necessidade de conservação do ambiente para a manutenção do equilíbrio 

ecológico, da disponibilidade de recursos naturais e de melhoria da qualidade de vida.  
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A execução do Projeto conta com o desenvolvimento de ações voltadas para a 

Educação Ambiental, visando incutir na população escolar e nas comunidades rurais uma 

conscientização ecológica, objetivando o estabelecimento de práticas preservacionistas e 

conservacionistas dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, a proteção da identidade histórica 

e cultural local. 

 

FIGURAS 01 e 02: Oficina e trilha, realizadas na REBIO Saltinho com adultos dos 

Assentamentos Engenho Brejo e Engenho Laranjeiras 

  
Fotos: Nicolle Lagos, 2011. 

 

FIGURAS 03 e 04: Trilha e oficina, realizadas na REBIO Saltinho com crianças dos 

Assentamentos Engenho Brejo e Engenho Laranjeiras 

  
Fotos: Denise Bacelar, 2011. 

Em oficinas participativas, com os assentados das áreas de pesquisa, foram 

construídas as matrizes da linha da vida, institucional, histórica e de políticas públicas e a 

matriz produtiva, como podem ser observadas nas Figuras 05 a 08 e no Apêndice I.  
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FIGURAS 05 e 06: Construção das matrizes do Projeto de Assentamento Engenho Brejo 

  
Fotos: Nicolle Lagos, 2011. 

 

FIGURAS 07 e 08: Construção das matrizes do Projeto de Assentamento Engenho   

Laranjeiras 

  
Fotos: Nicolle Lagos, 2011. 

 

Foram realizadas também visitas às instituições envolvidas com o tema da pesquisa, 

tais como: o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), por ser 

responsável pelos assentamentos de reforma agrária; o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por estarem os assentamentos localizados na zona 

de amortecimento da REBIO de Saltinho; a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), 

para averiguação da regularização dos assentamentos enquanto empreendimentos com 

potencial impacto ambiental; a Prefeitura Municipal de Tamandaré, por ter a responsabilidade 

da anuência dos assentamentos localizados no território municipal; e o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento do Meio Ambiente (COMDEMA), por ter a incumbência de participação na 

discussão das questões ambientais do Município.  
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A sistematização das informações levantadas no campo e a associação destas com as 

informações de gabinete tornaram possível a elaboração desta dissertação, que está 

estruturada de três capítulos.  

O primeiro capítulo trata do referencial teórico que discorre sobre temas tais como 

desenvolvimento, sustentabilidade, políticas públicas ambientais, legislação ambiental para as 

áreas verdes dos assentamentos rurais, política brasileira de reforma agrária, agricultura 

familiar e democratização da gestão ambiental. 

O segundo capítulo aborda aspectos específicos da relação homem-natureza, 

contendo a caracterização da região onde se insere o objeto da pesquisa, a Mata Meridional 

Pernambucana, bem como o histórico e a infraestrutura dos Projetos de Assentamento 

Engenho Brejo e Engenho Laranjeiras.  

O terceiro capítulo mostra como resultado da pesquisa a necessidade de aplicação da 

legislação ambiental na conservação das áreas verdes desses assentamentos e a situação atual 

das áreas de Reserva Legal e dos recursos naturais protegidos por essas unidades.  

Por fim, as considerações finais que destacam a importância do uso racional dos 

recursos naturais dos assentamentos, da assistência técnica continuada aos agricultores 

assentados, e o desafio dos gestores públicos, com suas limitações, para desenvolverem e 

gerirem de forma sustentável, a preservação dos remanescentes florestais ainda existentes.  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 DESENVOLVIMENTO, SUSTENTABILIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

AMBIENTAIS 

 

A expressão desenvolvimento sustentável tem sido utilizada com várias acepções, 

enfatizando ora o econômico, ora o ecológico, o social, o humano e o tecnológico. No sentido 

lato, é o ato ou efeito de desenvolver, prosperar, crescer, progredir (FERREIRA, 2000), mas 

no sentido ambiental significa expandir as potencialidades, levando o sistema a um estágio 

melhor ou mais eficiente. 

Para a economia, desenvolvimento significa utilização de matéria e energia para 

atender às necessidades da sociedade por bens e serviços em toda a superfície do globo 

terrestre. Essa demanda preconiza o crescimento da consciência sobre os problemas 

ambientais gerados pela incompatibilidade entre o uso e a resiliência dos recursos naturais e 

dos ecossistemas (BELLEN, 2005). 

O desenvolvimento deve ser qualitativo e quantitativo, o que o diferencia do simples 

crescimento econômico e segundo Goulet (1997, apud BELLEN, 2005), o desenvolvimento 

autêntico, é estabelecido por uma hierarquia de importância e urgência, embasada em três 

categorias de necessidades: de primeira ordem, de melhoria e realização humana e de luxo. As 

necessidades de primeira ordem de muitos são sacrificadas em favor das necessidades de luxo 

de poucos, nem são atendidas quando as necessidades de melhoria de muitos não são 

satisfeitas. 

Para alguns atores sociais, desenvolvimento significa crescimento. Muitos até os 

consideram como sinônimos e essa continua sendo a visão predominante no mundo, mas para 

Sachs (1996) o desenvolvimento, para ser sustentável, precisa ser garantido em cinco 

domínios: social, econômico, ecológico, geográfico e cultural. Para facilitar a compreensão 

dessa sustentabilidade, há a necessidade de desenvolver ferramentas capazes de mensurá-la. 

O desenvolvimento sustentável é um processo para se alcançar o desenvolvimento 

humano de maneira inclusiva, interligada, igualitária, prudente e segura (FOLADORI, 2005). 

Por conseguinte, contribui para gerar, simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e 

ambientais – conhecidos como os três pilares do desenvolvimento sustentável. 
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A ideia de desenvolvimento ecológico surgiu da luta ambientalista que considerava 

ser possível praticar um desenvolvimento, em harmonia com a natureza, de tal forma que não 

levasse a um colapso ou à destruição do Planeta. 

Esse pensamento pressupõe o respeito aos limites impostos pela natureza. As ofertas 

e as demandas devem manter-se em círculos fechados, num processo de retroalimentação para 

que o equilíbrio ecológico seja mantido de forma a contrabalançar a produção de resíduos e a 

prevenir a exaustão de recursos (GONÇALVES, 2008). 

Veiga (2008) conceitua desenvolvimento e sustentabilidade, salientando a 

necessidade de desdobrar o termo adjetivado em socialmente includente, ambientalmente 

sustentável e economicamente sustentado no tempo, além de apresentar as diferentes formas 

de sua mensuração, apoiado também nas concepções de Bellen (2005), que faz uma análise 

comparativa dos indicadores de sustentabilidade. 

Ainda segundo Bellen (2005), um sistema só pode ser declarado sustentável quando 

se observa o passado e se constata que ele sobrevive ou persiste, fato que só pode ser 

observado posteriormente. Para a análise e a construção de indicadores de sustentabilidade é 

necessário ainda que se faça uma abordagem holística, considerando que todo 

desenvolvimento implica em menor ou maior grau, em alguma forma de degradação do meio 

ambiente (CAVALCANTI et al., 2002) e também que existe um limite físico dentro do qual 

uma economia pode operar determinada pelo sistema ecológico. 

A sustentabilidade ambiental está intimamente relacionada com a manutenção da 

capacidade de carga dos ecossistemas, ou seja, a capacidade da natureza para absorver e 

recuperar-se das agressões antrópicas (LEROY et al., 1997). 

A principal preocupação da sustentabilidade na perspectiva ambiental é relativa aos 

impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente (BELLEN, 2005). Os recursos 

naturais são utilizados como capital natural pela sociedade economicista e a produção 

primária, oferecida pela natureza, é a base sustentável da espécie humana.  

Essa ponderação sobre a utilização dos recursos naturais é chamada de 

sustentabilidade ecológica, que significa ampliar a capacidade do Planeta pela utilização do 

potencial encontrado nos diversos ecossistemas, ao mesmo tempo em que a sua deterioração 

se mantém em um nível mínimo (BELLEN, 2005).  

Para essa abordagem, alguns estudiosos da Organization for Economic Co-operation 

and Development – OECD (1993, apud BELLEN, 2005) desenvolveram o modelo 

denominado Pressure, State and Response (PSR) para indicadores ambientais, onde os 
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indicadores de pressão (P) representam as pressões das atividades humanas exercidas sobre o 

meio ambiente, incluindo os recursos naturais; os indicadores de estado ou condição (S) se 

referem à qualidade do ambiente e à qualidade e à quantidade de recursos naturais. Ambos 

sendo projetados para dar uma visão geral da situação do meio ambiente e seu 

desenvolvimento no tempo.  

Os indicadores de respostas (R) mostram a extensão e a intensidade das reações da 

sociedade em resposta às mudanças e às preocupações ambientais, relativas à atividade 

individual e coletiva para mitigar, adaptar ou prevenir os impactos negativos induzidos pelo 

homem sobre o meio ambiente, para interromper ou reverter danos ambientais já infligidos e 

para preservar e conservar a natureza e os recursos naturais. 

Por outro lado, Bellen (2005) afirma que o maior desafio dos indicadores é fornecer 

um retrato da situação de sustentabilidade, de uma maneira simples, apesar da incerteza e da 

complexidade, e ressalta ainda a diferença dos países, a questão da diversidade cultural e os 

diferentes graus de desenvolvimento como importantes fatores na construção dos indicadores. 

A sustentabilidade envolve questões de justiça social tanto no sentido positivo, no 

que diz respeito ao acesso a recursos ambientais, como também no negativo, no que diz 

respeito a estar livre de ameaças ambientais que comprometam a integridade física e a 

autonomia dos seres humanos. Todos os conceitos de sustentabilidade fazem referência à 

sustentabilidade como garantia de fornecimento de serviços ambientais básicos à vida humana 

(MAY et al., 2003).  

O conceito de sustentabilidade vem sendo representado pela elevação de expectativas 

em relação ao desempenho social e ambiental. A sustentabilidade global tem sido definida 

como a habilidade para “satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das futuras gerações para satisfazerem suas necessidades” (CMMAD, 1991).  

Para Lenzi (2005), a controvérsia em torno do conceito de sustentabilidade não é 

algo novo nas ciências sociais. A diversidade teórica e conceitual é um aspecto endêmico à 

própria sociologia. A sociologia ambiental é eminentemente normativa, buscando sua fonte de 

inspiração na democracia deliberativa e em direitos humanos básicos, revelando-se de forma 

coerente e persuasiva, considerando-se as implicações normativas da própria ideia de 

sustentabilidade.  

A dimensão ambiental dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável diz respeito 

ao uso dos recursos naturais e à degradação ambiental e está relacionada aos objetivos de 

preservação e conservação do meio ambiente, considerados fundamentais ao benefício das 
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gerações futuras. Estas questões aparecem organizadas nos temas atmosfera; terra; água doce; 

oceanos, mares e áreas costeiras; biodiversidade; e saneamento (IBGE, 2010). 

Do ponto de vista ideológico, esses conceitos apresentam interfaces: preocupação em 

“ecologizar” o crescimento econômico, promoção de tecnologias verdes, associação com 

organizações governamentais e internacionais. Esses conceitos representam respostas 

similares para níveis distintos de governo e ambos têm vínculos, portanto, com os discursos 

da administração burocrática (CAVALCANTI et al., 2002). 

Para ser ecologicamente alfabetizada, uma pessoa precisa ter, no mínimo, 

conhecimentos básicos de ecologia, de ecologia humana e dos conceitos de sustentabilidade, 

bem como dos meios necessários para a solução dos problemas (CAPRA, 2006). 

O conceito de desenvolvimento sustentável requer encaminhamentos políticos que 

envolvem três dimensões: a dimensão do cálculo econômico, a dimensão sociopolítica e a 

dimensão biofísica que imprimem ao desenvolvimento sustentável a clivagem entre interesses 

nacionais e locais. 

Os diferentes interesses econômicos e sociais que se expressam na esfera 

sociopolítica impõem diversas perspectivas à questão da sustentabilidade e, portanto, tendem 

a formular e defender teorias e conceitos de sustentabilidade e de desenvolvimento 

sustentável diferenciado.  

São conceitos contestáveis ao lado de muitos outros das ciências sociais como 

democracia, justiça, liberdade, poder, responsabilidade, interesse, entre outros. O que há de 

comum entre esses conceitos é o fato de eles se mostrarem como conceitos centrais para a 

vida política. 

A relação entre desenvolvimento e meio ambiente é estabelecida por meio de 

considerações morais, envolvendo a questão da justiça, na qual, num primeiro momento, a 

preocupação do desenvolvimento sustentável não é com o meio ambiente, mas com as 

necessidades humanas básicas. Para Foladori (2005), a sustentabilidade ambiental e a 

sustentabilidade social são tratadas separadamente, como sinônimo de desenvolvimento 

sustentável, mas apresentam impactos ambientais acelerados, retrocessos e contradições 

sociais.  

A questão da sustentabilidade, quando relacionada à economia política ou ao ideário 

do desenvolvimento econômico, político ou social remete à conformação de novos atores e 

forças sociais, bem como ao embate de interesses socioeconômicos e culturais de classes, 
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tanto que refletir sobre essas questões e propor uma interpretação teórico-analítica se torna um 

desafio ao pensamento. 

Essas teorias e conceitos tendem a estar em consonância com interesses econômicos 

e sociais e concepções de mundo e essas diferenças tornam-se visíveis na medida em que 

priorizam as questões nacionais ou globais, a manutenção ou as mudanças progressista-

distributiva que levem em consideração a dimensão ecológico-ambiental ou a ignorem. 

Os atores sociais tendem a utilizar a mesma palavra para expressarem os seus 

próprios interesses e por trás de um aparente consenso sobre o conceito de sustentabilidade, 

esconde-se uma multiplicidade de significados que refletem as disputas de diferentes 

interesses sociais, econômicos e políticos próprios, bem como uma disputa pelo próprio 

significado hegemônico do conceito de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável.  

Desenvolvimento Sustentável passa a ser uma palavra mágica na qual se assenta a 

atual política “ambiental” brasileira, que abre todas as portas para exploração de populações 

biológicas em áreas que de outra forma seriam protegidas (FERNANDEZ, 2009).  

O conceito de desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira vez na 

Assembléia Geral das Nações Unidas em 1979, indicando que o desenvolvimento poderia ser 

um processo integral que inclui dimensões culturais, ética, política, social, ambiental e não só 

econômica. Esse conceito foi disseminado mundialmente pelos relatórios “Estado do Mundo” 

do Worldwatch Institute na década de 1980 e, particularmente, pelo relatório “Nosso Futuro 

Comum”, produzido pela Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD, 1991).  

As críticas ao conceito de desenvolvimento sustentável e à própria ideia de 

sustentabilidade vêm do fato de que o ambientalismo trata separadamente as questões sociais 

e as ambientais. 

Apesar das críticas a que tem sido sujeito, o conceito de desenvolvimento sustentável 

representa um importante avanço, na medida em que a Agenda 21 global, como plano 

abrangente de ação para o desenvolvimento sustentável do século XXI, considera a complexa 

relação entre desenvolvimento e meio ambiente numa variedade de áreas (JACOBI, 2000). 

Para Gutiérrez (1994), parece impossível construir um desenvolvimento sustentável 

sem que haja uma educação para isto, pautada em quatro condições básicas: economicamente 

factível, ecologicamente apropriado, socialmente justo, culturalmente equitativo, respeitoso e 

sem discriminação de gênero. Para Boff (1999, apud Gadotti, 2000), a justiça social deve 

combinar com a justiça ecológica, onde uma não existe sem a outra. 
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Como em nenhuma outra área do conhecimento humano, as questões ambientais, 

pelas consequências do metabolismo de suas atividades econômicas sobre os sistemas 

naturais, vieram suscitar nas sociedades a discussão das “Influências de Vizinhança”, a 

avaliação suprafronteiriça das suas atitudes, decisões e procedimentos e a mudança de 

paradigmas – do paradigma social (uso infinito dos recursos, ambiente associal) para o novo 

paradigma do desenvolvimento sustentável (DIAS, 2004). 

A ideia de sustentabilidade incita o esforço conjunto para a efetivação de condições 

de vida dignas e desenvolvimento econômico para a sociedade urbana, de forma a se manter o 

ecossistema como base e suporte de vida. É um conceito relacionado à utilização racional do 

ambiente natural paralelamente à administração das necessidades sociais de forma eficiente, 

democrática e equânime (NOBRE; AMAZONAS, 2002). 

Dentre as considerações acima, podem ser citadas a Declaração do Rio de Janeiro 

sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento e a Agenda 21, que visam melhorar a qualidade 

de vida nos assentamentos rurais e que versam sobre as necessidades dos Estados realizarem 

opções políticas e estratégias de ação e oferta de infraestrutura e manejo dentro das áreas 

delimitadas para os assentados (SOUZA, 2009). O Estado Brasileiro como signatário de 

diversas convenções e declarações internacionais sobre a necessidade de qualidade ambiental 

e de um novo rumo ao desenvolvimento econômico, deve observar o paradigma internacional 

sobre o desenvolvimento sustentável para a criação de diretrizes e realização de políticas de 

desenvolvimento rural. 

O meio ambiente é uma totalidade indissociável da natureza e da sociedade. A lógica 

empresarial, privada, se choca frontalmente com esses princípios, na medida em que o 

ambiente é o lugar da convivência do que é diverso, onde natureza e cultura é uma totalidade 

complexa e contraditoriamente estruturada. 

A discussão dominante nos últimos tempos ganhou novos contornos e incorporou 

novas variáveis como a ética e a solidariedade, além das variáveis puramente econômicas, 

sociais e ambientais. 

A percepção de que as mudanças precisam ocorrer de forma mais contundente e 

sistemática favoreceu a ocorrência de significativos arranjos, como o aperfeiçoamento da 

legislação ambiental e do aparato legal. Apesar de sua postura antropocêntrica, essa percepção 

tem sido uma poderosa ferramenta de transformação da sociedade, uma vez que provoca os 

debates sobre as limitações, os deveres e os direitos dos cidadãos em relação ao meio 

ambiente e entre os povos.  
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Essa ferramenta pode constituir-se a base de um novo paradigma que implicará um 

padrão diferente no relacionamento dos seres humanos com a natureza e o estabelecimento de 

novos procedimentos metodológicos, jurídicos, econômicos ou sociais, que, construídos sob 

uma perspectiva mais ética e solidária, fortalecem as práticas que buscam uma nova forma de 

administrar o uso dos recursos naturais. 

O estabelecimento de novas relações entre o campo e a cidade pode promover o 

aparecimento de novas economias sustentáveis, baseadas no potencial produtivo dos sistemas 

ecológicos, nos valores culturais e numa gestão participativa das comunidades para um 

desenvolvimento endógeno autodeterminado (LEFF, 2002) que supõe o manejo sustentável 

dos recursos naturais percebidos como elementos de um sistema complexo – o ambiente – 

cuja sustentabilidade implica no reordenamento dos assentamentos urbanos (e rurais). 

O desenvolvimento econômico e o bem-estar do ser humano dependem dos recursos 

da terra e o desenvolvimento sustentável é simplesmente impossível se for permitido que a 

degradação ambiental continue. Os recursos da terra são suficientes para atender às 

necessidades de todos os seres vivos do Planeta, se forem manejados de forma eficiente e 

sustentados. Tanto a opulência quanto a pobreza podem causar problemas ao meio ambiente 

(DIAS, 2004). 

O desenvolvimento econômico e o cuidado com o meio ambiente são compatíveis, 

interdependentes e necessários. A alta produtividade, a tecnologia moderna e o 

desenvolvimento econômico podem e devem coexistir com um meio ambiente saudável.  

A natureza com suas qualidades, a vida e os quatro elementos, ar, água, vegetais e 

solo é o que se oferece à apropriação da espécie humana, o que se dá por meio da cultura e da 

política. Falar de recursos naturais é falar de algo que, por sua própria natureza, existe 

independentemente da ação humana e, assim, não está disponível de acordo com o livre 

arbítrio de quem quer que seja. 

A forma de gerir os recursos é considerada pelas estruturas atuais de produção como 

um fator mais importante que a propriedade, e, para tanto, a história da agricultura mostra 

que, ainda hoje, tem-se optado por modelos tecnológicos que têm sido cópias de sistemas 

produtivos exógenos, mas alguns com avaliação e resultados muito precários para a 

agricultura tropical. 

O Brasil encontra-se em zonas de grande riqueza biológica, tanto por sua abundância 

como por sua diversidade. A variedade de espécies, seus atributos e propriedades são partes 

fundamentais do potencial produtivo e econômico do meio rural. 
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Essa riqueza biológica exprime os recursos genéticos contidos em plantas e animais 

que têm evoluído nos agrossistemas naturais e, associados a essa riqueza biológica, 

encontram-se conhecimentos tradicionais que permitem criar bens ou serviços de grande valor 

econômico. 

Muito do conhecimento tradicional e histórico dos povos mostra a riqueza natural e 

marca os caminhos para um aproveitamento sustentável. Entretanto, é necessária a definição 

de estratégias que integrem a riqueza biológica, suas particularidades e potencialidades com 

uma nova economia rural, renegociação de acordos sobre propriedade intelectual e patentes e, 

principalmente, uma modificação significativa nas ênfases das políticas públicas dos 

governos.  

É necessário considerar que as riquezas naturais não têm implicações exclusivas para 

as populações assentadas nos territórios onde se encontram, mas que a estrutura de 

ecossistemas globais implica que as funções do meio ambiente de produção e conservação de 

vida, de regulação de sistemas climáticos e de perspectivas de produção sejam um interesse 

que una toda a comunidade. 

Para Dias (2004) o Modelo de Desenvolvimento Econômico – MDE adotado, 

atualmente, se fundamenta no lucro a qualquer custo e este está atrelado à lógica do aumento 

da produção, em que os recursos naturais são utilizados sem nenhum critério; em que o 

ambiente é visto como um grande supermercado gratuito, com reposição infinita de estoque; 

em que se privatiza o benefício e se despreza e socializa o custo.  

O binômio produção-consumo termina gerando uma maior pressão sobre os recursos 

naturais (consumo de matéria-prima, água, energia elétrica, combustíveis fósseis, 

desflorestamentos e etc.), causando mais degradação ambiental. Essa degradação reflete-se na 

perda da qualidade de vida, por condições inadequadas de moradias, poluição em todas as 

suas expressões, destruição de habitats naturais e intervenções desastrosas nos mecanismos 

que sustentam a vida na terra (DIAS, 2004). 

Além dos contaminantes hídricos e do solo, a perda de cobertura vegetal é um dos 

indícios da insustentabilidade, principalmente nas florestas úmidas tropicais, devido à grande 

emissão de gases e à perda de carbono promovida pelos desmatamentos. 

A derrubada de matas leva ainda a outro fator de risco, a perda dos mananciais 

hídricos. Aliado à ocupação desordenada e ao uso de cultivos com técnicas não sustentáveis, 

às precárias condições dos habitantes pobres rurais e ao uso ineficiente pelos centros urbanos, 
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industriais e de mineração extrativa, a água não se valoriza nem se contabiliza como recurso 

natural ilimitado. 

Outro elemento que preocupa e afeta a sustentabilidade ambiental e põe em risco o 

patrimônio natural e o potencial produtivo da região é o solo.  

A exploração do solo, os sistemas intensivos de mecanização, o uso descontrolado de 

agroquímicos, a compactação e a erosão atuam como fatores de pressão para a conservação 

desse recurso, como também prejudicam sua função de fonte de produção de água, de 

preservação da biodiversidade animal e vegetal, de ar, de paisagem e de produtos minerais.  

Esse recurso é o fator básico produtivo mais importante para qualquer atividade 

primária. É o determinante do potencial de produção e geração de bens econômicos e que 

sofre interferência do meio social-cultural, quanto à posse da terra, à propriedade e a visões 

culturais diferenciadas de seus gestores e proprietários. 

Essas particularidades do solo, o diferencia dos outros recursos naturais, 

economicamente, especialmente como aspecto essencial da economia rural, como produtor de 

alimentos e transformador de recursos para a provisão de bens de subsistência, uso comercial 

e industrial.  

É possível que as práticas de desenvolvimento sustentável local tenham diferentes 

conformações, dependendo do poder e do espaço econômico e político dos diferentes 

participantes e, para mudanças, de fato, há a necessidade de ocupação desses espaços por 

representações sociais comprometidas com a reforma agrária e a democratização rural 

brasileira (MOREIRA, 2007). 

A supressão de grandes fragmentos florestais, para a abertura de grandes áreas 

agrárias, tem sido, lamentavelmente, a única forma até hoje experimentada pelos países 

tropicais em vias de desenvolvimento. Não se sabe como superar este velho dilema, ou seja, o 

de que para ocupar economicamente os ambientes é necessário sacrificar o revestimento 

vegetal primário (AB´SABER, 1997).   

 

 

1.2  POLÍTICA BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR  

 

A modificação agrária de um país, ou região, com vistas a uma distribuição mais 

equitativa da terra e da renda agrícola é a definição mais usual de Reforma Agrária. Existe 
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uma surpreendente unanimidade quanto à tese de que reforma agrária é um requisito essencial 

ao desenvolvimento econômico (EHLERS, 1999). 

Na década de 1970, as propriedades classificadas oficialmente como latifúndio, ou 

seja, mantidas deficientes ou inadequadamente inexploradas, detinham mais de ¾ da área 

agrícola do país. Em 1972, com exceção das áreas inaproveitáveis e das Reservas Florestais 

Legais, esse quantitativo perfazia a casa dos 227 milhões de hectares aptos à produção 

agropecuária e mantida quase em estado de abandono pelos proprietários (VEIGA, 1984). 

Entre os anos de 1975 e 1978, a situação das famílias sem terra ou com pouca terra 

se agravou ainda mais e, apesar da aceleração constante do êxodo para os grandes centros 

urbanos, a área ocupada pelos latifúndios já ocupava cerca de 85,5% das terras cadastradas 

pelo INCRA (TACHIZAWA, 2005). 

Apesar da distribuição de terras desapropriadas, consideradas improdutivas, é 

necessário que os outros setores da economia forneçam condições de desenvolvimento e 

transformem o êxodo rural e o desemprego no setor agrícola em ofertas de trabalho e 

desenvolvimento sustentável.  

Para Coelho (1985), é necessário que se entenda a Reforma Agrária como um 

processo que, depois de desencadeado, permita que sejam efetuadas as mudanças estruturais, 

não só no meio rural, mas em toda a conjuntura sócio-político-institucional de um país, sem 

que isso implique mudanças de regimes. Essas mudanças dizem respeito à posse e uso da 

terra, criando-se maior oportunidade de acesso aos fatores de produção, como terra, trabalho e 

capital, para o pequeno produtor rural, bem como o acesso aos mercados, sem intermediação. 

Em 1964, no Governo de João Goulart, tentou-se levar à prática a ideia de uma 

redistribuição da propriedade fundiária e foi lançado o documento “Diretrizes para a Reforma 

Agrária no Brasil” (VEIGA, 1984). No entanto, só com a organização dos trabalhadores rurais 

através das ligas camponesas, do Movimento dos Agricultores Sem Terra e com a pressão 

social ao atual governante é que foi iniciada a Reforma Agrária. 

O movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais considera inquestionável que 

somente a Reforma Agrária resolverá o problema fundiário no Brasil, cabendo ao Estado a 

necessária decisão política para utilizar o mecanismo legal previsto na Constituição Federal e 

no Estatuto da Terra, consolidando a desapropriação. 

A Lei Federal nº. 4.504/1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, em seu Artigo 1º 

e § 1º, considera “Reforma Agrária como sendo o conjunto de medidas que visem a promover 
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a melhor distribuição de terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de 

atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade” (MMA, 2006). 

No Brasil, o Estatuto da Terra estabeleceu um sistema de cadastramento dos imóveis 

rurais e sua classificação baseada na definição de um módulo de propriedade. Este 

correspondia à delimitação da área para os diversos usos, com a força de trabalho de um 

conjunto familiar, proporcionando, assim, ao assentado um rendimento capaz de assegurar a 

subsistência e o progresso social e econômico (FINK, 2004). 

A Reforma Agrária tem que ser abrangente, envolver o campo político, social, 

técnico e econômico, a fim de se obterem os resultados esperados e o camponês tem que ser 

parte ativa do processo de desenvolvimento e dele retirar o fruto do seu trabalho. 

Para tanto, a regra fundamental é a educação, o treinamento, o conhecimento dos 

problemas e soluções para se obter da terra os produtos que se necessita para a sobrevivência, 

sem degradar a natureza (ZAKIA, 2002). 

Os assentamentos rurais destacam-se como resultado direto da proposta de reforma 

agrária nacional efetivamente após o período de redemocratização do país, conhecido como 

“Nova República”. Segundo Carvalho (1998, p. 07), o termo assentamento pode ser 

compreendido como:  

 

[...] o conjunto de famílias de trabalhadores rurais vivendo e produzindo 

num determinado imóvel rural, desapropriado ou adquirido pelo governo 

federal (no caso de aquisição, também, pelos governos estaduais) com o fim 

de cumprir as disposições constitucionais e legais relativas à reforma agrária. 

A expressão assentamento é utilizada para identificar não apenas uma área 

de terra, no âmbito dos processos de reforma agrária, destinada à produção 

agropecuária e ou extrativista mas, também, um agregado heterogêneo de 

grupos sociais constituídos por famílias de trabalhadores rurais.  

 

 O conceito de agricultura familiar é relativamente recente, pelo menos no Brasil. 

Tem aproximadamente uns dez anos. Antes disso, falava-se em pequena produção, pequeno 

agricultor e, um pouco antes, ainda era utilizado o termo camponês. Os empreendimentos 

familiares têm duas características principais: eles são administrados pela própria família; e 

neles a família trabalha diretamente, com ou sem o auxílio de terceiros. A gestão é familiar e 

o trabalho é predominantemente familiar. Ademais, um estabelecimento familiar é, ao mesmo 

tempo, uma unidade de produção e de consumo; uma unidade de produção e de reprodução 

social. 
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O marco legal para “agricultura familiar” é dada pela Lei Federal no.  11.326/2006 

que estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação das políticas 

públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Para ter 

direito às políticas públicas direcionadas à agricultura familiar, o agricultor deve comprovar 

os seguintes requisitos, conforme o artigo 3º da referida Lei: não deter, a qualquer título, área 

maior do que quatro módulos fiscais; utilizar predominantemente mão-de-obra da própria 

família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; ter renda 

familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 

estabelecimento ou empreendimento e a gestão do seu estabelecimento ou empreendimento 

deve ser feita com sua família.    

No que tange às políticas públicas destinadas à agricultura familiar, destacam-se hoje 

no país, a Previdência Social e o PRONAF (DENARDI, 2001). A previdência é, de longe, a 

mais importante política social para os agricultores familiares brasileiros. As aposentadorias e 

pensões mensais recebidas por grande número de beneficiários de famílias pobres fazem da 

previdência rural a política pública de maior alcance social no país. O Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) é a primeira política pública diferenciada 

em favor dos agricultores familiares brasileiros. O Pronaf é uma conquista dos movimentos 

sociais e sindicais de trabalhadores rurais nas últimas décadas (MORAES; CURADO, 2003). 

É fundamental pensar a viabilidade e o desenvolvimento da agricultura familiar não 

apenas do ponto de vista econômico-produtivo, mas principalmente, sociocultural e 

ambiental, colocando na arena de debate e nas ações coletivas, o conjunto de necessidades e 

potencialidades que as famílias percebem nestes espaços e a apreensão da importância da 

construção de um sistema de organização que garanta a mudança necessária para a qualidade 

de vida desta população (CURADO; SANTOS; SILVA, 2003). 

As políticas públicas e programas específicos (nacionais e estaduais), a formação e 

reciclagem profissional para os agentes de desenvolvimento, bem como os métodos 

participativos de planejamento e de gestão dos recursos públicos, principalmente no âmbito 

local, são, com certeza, alguns dos melhores instrumentos para enfrentar o difícil desafio de 

promover práticas agrícolas e estilos de agricultura de base ecológica e, com elas, o 

desenvolvimento regional sustentável.  

. 
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1.3 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA AS ÁREAS VERDES DOS ASSENTAMENTOS 

RURAIS 

 

Desde a época da colonização, as atividades florestais sofreram a influência de 

fatores históricos, culturais, econômicos e sociais, cuja combinação, no espaço e no tempo, 

marcou a evolução das instituições e da organização política do setor florestal. 

A análise institucional do setor considera os principais acontecimentos e fatos que 

assinalaram a evolução do processo de gestão dos recursos florestais, destacando as mudanças 

mais recentes, cujo marco inicial situa-se em 1965, com o advento do Código Florestal, 

instituído pela Lei Federal nº. 4.771, de setembro daquele ano, estendendo-se até o momento 

presente (MORAES, 2002). 

Datam desse período os acontecimentos que mais influenciaram, institucionalmente, 

as atividades florestais, destacando-se, além da edição do Código Florestal: os incentivos 

fiscais para o reflorestamento, criados em 1966; a Constituição Federal e a criação do Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), em 1967; a promulgação da nova Carta 

Magna e o lançamento do Programa Nossa Natureza que ocorreram em 1988; a criação do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a 

consequente extinção do IBDF, em 1989; a criação do Ministério do Meio Ambiente e da 

Amazônia Legal (MMA), em 1992; e a Instituição do Conselho Nacional da Borracha, 

Florestas e Pesca (CONAREN), ocorrida em 1994. 

O período compreendido entre os anos de 1965 e 1994 está sendo enfatizado em 

decorrência da importância política, econômica, social e ambiental conferida aos recursos 

florestais durante essa época, destacando-se:  

 a expansão da indústria de base florestal associada ao incremento da atividade 

reflorestadora;  

 o significativo incremento das áreas de Unidades de Conservação, destinadas à proteção 

da biodiversidade;  

 o desenvolvimento tecnológico da silvicultura nacional; e 

 a tomada de consciência, por parte da população/sociedade civil, da importância da 

conservação da natureza.  
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Durante o Brasil Colônia, desde o descobrimento, em 1500, até à independência, em 

1822, surgem as primeiras ações do colonizador em relação às florestas que ocupavam quase 

todo o território então descoberto. Àquela época, o império colonial português encontrava-se 

em franca expansão, despertando o interesse da coroa portuguesa pelas reservas florestais da 

colônia, em virtude da importância estratégica da madeira para a construção naval. 

Embora a ocorrência de florestas no território descoberto tenha chamado a atenção 

das autoridades portuguesas, não foram encontradas, nas áreas de ocupação, madeiras com as 

especificações requeridas para a construção de embarcações navais. Somente o pau-brasil 

(Caesalpinia echinata), árvore que acabou dando nome às terras descobertas, despertou 

interesse, em razão do corante avermelhado utilizado na Europa e do seu potencial para a 

marcenaria. 

A importância estratégica do pau-brasil naquela época levou a Coroa Portuguesa a 

estabelecer o monopólio da madeira, visando resguardar os interesses comerciais portugueses. 

Datam dessa época os primeiros conflitos entre a ocupação territorial estimulada pelos 

colonizadores e a proteção das florestas que começavam a escassear, em áreas pontuais do 

território ocupadas pela agricultura e pecuária. 

Esses conflitos surgem em meados do século XVIII, principalmente nas regiões 

colonizadas do litoral e às margens dos rios navegáveis, onde as florestas cediam lugar ao 

cultivo da cana-de-açúcar, gerando medidas de restrição ao corte das florestas e à exploração 

de madeiras duras que passaram a ser conhecidas, até os dias atuais, como “madeiras de lei”. 

A partir de 1822, com a instalação do Império, até a Proclamação da República, em 

1889, foram mantidas as linhas gerais da política colonial. Em 1831, o monopólio sobre o 

pau-brasil é extinto, estabelecendo-se o privilégio do Estado na sua comercialização. 

Na medida em que a colonização avançava para o interior, aumentavam os conflitos 

iniciados no período colonial entre a proteção das florestas e o estímulo à agricultura, 

notadamente os cultivos de cana-de-açúcar e café. 

Em 1876, foram suspensas as restrições impostas aos proprietários rurais de 

explorarem as chamadas “madeiras de lei” em áreas de sua propriedade, permanecendo a 

proibição, exclusivamente, nas florestas públicas. 

Até o final da República Velha, cujo período se encerra em 1930, a questão florestal 

não mereceu grande atenção por parte das autoridades republicanas, excetuando-se a tentativa 

de se organizar a administração pública florestal, como ocorreu, em 1921, com a criação do 

Serviço Florestal do Brasil. 
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Somente depois de mais de 400 anos de ocupação territorial, em 1934, aparece a 

primeira iniciativa de se estabelecer, de maneira organizada e sistêmica, o ordenamento legal 

das atividades florestais, através do Código Florestal instituído pelo Decreto Federal nº. 

23.973, de 23 de janeiro daquele ano (FREITAS, 2002). 

A primeira Constituição Republicana, de 1891, não trouxe orientação específica para 

a questão florestal. As Constituições subsequentes de 1934, 1937 e 1946, conferiram à União 

Federal competência para legislar em matéria de água, florestas, caça e pesca, cabendo aos 

Estados a competência para legislar em caráter supletivo ou complementar, obedecidas as 

normas da legislação federal (MORAES, 2002). 

O esforço de organização do Estado Brasileiro, iniciado em 1921, com o surgimento 

do Serviço Florestal, prosseguiu em 1938 e 1941, com a criação, respectivamente, do Instituto 

Nacional do Mate e do Instituto Nacional do Pinho vinculado ao Ministério da Indústria e 

Comércio. Em 1962, o Serviço Florestal foi transformado em Departamento de Recursos 

Naturais Renováveis, localizado na estrutura do Ministério da Agricultura. 

Os Institutos Nacionais do Mate e do Pinho foram estruturados no âmbito do 

Ministério da Indústria e Comércio, muito mais como organizações econômicas, com a 

finalidade de coordenar a produção e a comercialização dos produtos florestais que lhes 

deram origem, do que como instituições encarregadas de políticas públicas florestais mais 

amplas, até porque esse era o papel precípuo do Serviço Florestal. 

A organização política do setor, fora da esfera governamental, começa a surgir em 

1955, quando é fundada a Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS), entidade que reúne as 

associações privadas representativas das atividades florestais, incluindo produtores, 

transformadores e consumidores de matéria-prima florestal. 

O tratamento da temática florestal sob o enfoque conservacionista, concepção 

embrionária dos atuais movimentos ambientalistas, apareceu em 1958, evidenciando a 

preocupação da sociedade brasileira com a importância ecológica das florestas. Nesse ano, foi 

criada a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN), pioneira das 

Organizações Não governamentais brasileiras destinadas ao debate da problemática florestal. 

Este período da história brasileira foi marcado pela interrupção do regime 

constitucional de 1946 e a instalação, em 1964, de um novo processo político, o qual 

patrocinou profunda reorganização das estruturas políticas, econômicas e administrativas, 

visando a modernização do país, segundo a ótica das forças políticas que chegaram ao poder 

àquela época. 
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Nessa fase, principalmente entre 1965 e 1967, o setor florestal foi completamente 

reestruturado, como parte das reformas institucionais que atingiram a gestão pública dos 

recursos naturais, modificando as políticas públicas nacionais voltadas à conservação e uso 

dos bens da natureza, notadamente dos recursos florestais. 

As transformações desse período se iniciaram com o Novo Código Florestal, editado 

pela Lei Federal nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965 (BRASIL/CF, 2005). Esse diploma 

legal trouxe o aperfeiçoamento da legislação florestal estabelecida pelo Decreto Federal nº. 

23.793, de 23 de janeiro de 1934. 

O Novo Código Florestal representou àquela época e representa, ainda hoje, 

importante instrumento de modernização das atividades florestais, declarando as florestas 

existentes no território nacional como bens de interesse comum a todos os habitantes do país. 

Comparativamente com a legislação instituída em 1934, a Lei nº. 4.771/65 apresenta 

como um dos seus avanços mais importantes às restrições impostas ao direito de propriedade, 

na medida em que esse direito era praticamente ilimitado na legislação anterior, já que a 

indenização era obrigatória para qualquer tipo de limitação ao uso da propriedade privada. 

Essa inovação, permitida em razão do regime jurídico estabelecido na Constituição Federal de 

1946, que instituiu o princípio da função social da propriedade, conferiu maior 

responsabilidade ao proprietário privado em relação à conservação das florestas (MORAES, 

2002). 

Como matriz de todo o sistema normativo de controle e uso dos recursos florestais, o 

Código Florestal foi erigido sobre 03 eixos básicos que se articulam com o propósito de 

promover a conservação e o desenvolvimento dos recursos florestais, definindo os conceitos 

de florestas de preservação permanente e florestas produtivas, além de fixar o princípio da 

reposição florestal obrigatória, como orientação máxima das atividades e empreendimentos 

econômicos aos usuários de recursos florestais (CARVALHO, 2001). 

Ao adotar o conceito de “Florestas de Preservação Permanente”, o Código Florestal 

estabeleceu as bases legais de proteção dos ecossistemas, visando assegurar a função 

ecológica das florestas e a preservação da diversidade biológica. 

Já em 1965, a Lei Florestal brasileira se preocupava com a importância ambiental 

dos recursos florestais, indo além da visão exclusivamente produtivista que identificava nas 

florestas somente uma fonte de produção de bens de consumo, reconhecendo o seu papel 

como: produtoras de serviços essenciais à vida da comunidade; abrigo da fauna silvestre; 
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proteção dos mananciais e dos recursos hídricos; conservação dos solos; preservação da flora; 

e lazer da população (FREITAS, 2002). 

Além das áreas especialmente capituladas como de preservação permanente, o 

Código Florestal permite ao Poder Público considerar, de preservação, as florestas e demais 

formas de vegetação natural destinadas à conservação da natureza. 

Adotando princípios da legislação consagrada internacionalmente, a Lei Federal nº. 

4771/65 autoriza o Poder Público a criar, mediante indenização, Unidades de Conservação 

Federais, Estaduais e Municipais, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da 

natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a 

utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos (DONAIRE, 1999). 

Ao mesmo tempo em que estabelece normas e orientações específicas, visando 

assegurar a função ecológica das florestas, o Código Florestal definiu como “Florestas 

Produtivas” aquelas susceptíveis de exploração econômica, destinadas à produção nacional de 

bens de consumo essenciais à sobrevivência da população e ao desenvolvimento nacional. 

Nesse sentido, essa Lei Federal disciplina a exploração das florestas, objetivando o 

abastecimento de produtos florestais requeridos pelas atividades econômicas e o bem-estar 

social, visando, assim, coibir a exploração predatória e assegurar o suprimento de matéria-

prima florestal em bases sustentáveis (DÉSTRO, 2006). 

Esse diploma legal prevê, também, a criação de Florestas Nacionais, Estaduais e 

Municipais e de Unidades de Conservação de Uso Direto que, a exemplo de outros países, 

busca compatibilizar a exploração econômica com a função ecológica das florestas. Seguindo 

a mesma linha de restrição adotada para as “Florestas de Preservação Permanente”, foi 

estabelecida a limitação do uso da propriedade rural privada para fins agrícolas e pecuários. 

Em razão desse dispositivo, o aproveitamento da propriedade está limitado a 80% 

nas regiões Sul, Leste meridional e parte sul do Centro-Oeste. Nas regiões Norte (Amazônia), 

Leste setentrional e parte norte do Centro-Oeste, a limitação imposta ao uso da propriedade 

rural para fins agropecuários é de 50%. Nas outras regiões, como no caso da região Nordeste, 

o índice mínimo para preservação é de 20%, podendo ser utilizada cerca de 80% da 

propriedade rural (BRASIL/CF, 2005). 

Esta medida, na verdade, estabelece uma “Reserva Florestal” mínima de 20% ou 

50% em cada propriedade, dependendo da região. Nas áreas florestais reservadas, por força da 

lei, para esse fim, não é permitido o uso alternativo do solo nem o corte raso da floresta, 

fazendo com que esta fração dos imóveis rurais se destine, exclusivamente, às atividades 
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florestais, através da utilização sustentável dos recursos disponíveis. Com isso, exclui dos 

planos de colonização do território as áreas florestais, necessárias ao abastecimento local e 

nacional de madeira e impede a remoção da cobertura florestal de áreas com inclinação acima 

de 45º (quarenta e cinco graus), permitindo, nelas, a produção florestal mediante corte seletivo 

(DONAIRE, 1999). 

Através dessas medidas, a legislação, vem estimulando o desenvolvimento da 

pesquisa e experimentação no campo da silvicultura; adota mecanismos de promoção do 

reflorestamento e do manejo sustentado, através da assistência técnica e de crédito; e prevê 

um sistema de licenciamento e controle dos empreendimentos e atividades florestais, visando 

o uso sustentável das florestas. 

Concomitantemente com a caracterização das florestas destinadas à conservação dos 

ecossistemas e daquelas identificadas como susceptíveis de exploração econômica, o Código 

Florestal brasileiro estabeleceu como um dos critérios básicos da política setorial, a exigência 

da “Reposição Florestal Obrigatória” por parte das empresas consumidoras de produtos e 

subprodutos florestais (MORAES, 2002).  

O dispositivo determina que as empresas industriais consumidoras de grandes 

quantidades de matéria-prima florestal estão obrigadas a manter, dentro de um raio em que a 

exploração e o transporte sejam julgados econômicos, um serviço organizado que assegure o 

plantio de novas áreas em terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja produção, sob 

exploração racional, seja equivalente ao seu consumo. 

Da mesma forma, as empresas siderúrgicas e outras, à base de carvão vegetal, lenha 

ou outra matéria-prima vegetal, são obrigadas a manter florestas próprias para exploração 

racional ou a formar, diretamente ou por intermédio de empreendimentos dos quais 

participem, florestas destinadas ao seu suprimento. Esse mecanismo obriga as empresas que 

atuam no setor florestal a realizarem investimentos em florestas, visando o atendimento de 

sua demanda de matéria-prima, através da integração das atividades florestais ao projeto 

industrial das respectivas empresas. 

A “Reposição Florestal Obrigatória”, associada a outros dispositivos da política 

setorial desse período, tem sido responsável pela organização do setor produtivo e pelo 

crescente dinamismo da iniciativa privada em segmentos específicos, como celulose e papel, 

siderurgia integrada a carvão vegetal e madeira processada. 

A destruição irreversível dos sistemas naturais é consequência exemplar das pressões 

e utilizações indevidas do meio ambiente pelo sistema capitalista tradicional que gera 
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contradições e diferenças econômico-sociais entre cidadãos, gerando riqueza e também 

pobreza (DIAS, 2002). 

A preservação das florestas é uma das questões essenciais para a sobrevivência da 

humanidade e de todas as formas de vida, e, consequentemente, um tema fundamental do 

direito ambiental. Indiscutivelmente, a matéria referente à preservação das florestas remete-

nos para as graves questões da biodiversidade (ANTUNES, 2002). 

No sentido de preservação dos fragmentos florestais ainda existentes, a Lei Federal 

nº. 4.771/65, cuja finalidade é o estabelecimento de princípios legislativos gerais que devem 

ser observados pelos Estados-Membros da federação (MORAES, 2002), destinou um espaço 

físico no interior das propriedades para atingir os objetivos nela previstos e para que a 

propriedade efetivamente cumpra sua função socioambiental (CARVALHO, 2001). 

A Reserva Florestal Legal (RFL) ou simplesmente Reserva Legal, é o Ambiente 

territorial protegido, localizado no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuadas as 

áreas de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 

conservação e reabilitação dos processos ecológicos, conservação da biodiversidade e abrigo 

e proteção da fauna e flora nativas (BRASIL/IBAMA-MMA, 2002).  

Nesta delimitação não poderá ser suprimida a vegetação, sendo permitida, apenas, a 

utilização sob regime de manejo florestal sustentado, seguindo normas e padrões técnicos 

estabelecidos pelo Órgão Ambiental competente. 

A área de Reserva Legal é considerada uma limitação administrativa, onde o 

proprietário/possuidor somente pode operar se seguir determinadas regras (FREITAS, 2002).  

Entretanto, estas mesmas diretrizes favorecem o pequeno agricultor proprietário de terras 

improdutivas, quando é possível negociar, entre proprietários vizinhos e/ou terceiros, as 

parcelas a serem averbadas como Reserva Legal.  

A Medida Provisória Nº. 2.166-67/2001, que altera alguns artigos e acresce 

dispositivos ao Código Florestal citado acima, também estabelece a Cota de Reserva Florestal 

(CRF), em 20%, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de 

vegetação nativa (BRASIL/CF, 2005).  

Estas áreas deverão apresentar, no mínimo, o percentual determinado em fragmento 

único ou parcelas que totalizem o mesmo valor, que poderão ser negociadas, por um 

determinado preço, não sendo entendido como cessão de terra, bastando que sejam 

regulamentados e assim constituírem pequenos fragmentos de Reserva Florestal Legal. 

(DONAIRE, 1999). 
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A área de Reserva Legal poderá, ainda, se apresentar com floresta de porte ou 

abranger uma área degradada. É o que se depreende no disposto da Lei 8.171/91, que dispõe 

sobre a política agrária, quando obriga a recomposição da reserva pelo proprietário rural 

(DERANI, 1997).  

Com o incentivo federal e a exigência dos órgãos financiadores, alguns Estados 

integrantes da federação estão elaborando leis específicas, visando o estabelecimento de 

políticas florestais próprias. A peculiaridade que as políticas florestais têm apresentado pode 

ser expressa em uma maior compreensão das realidades locais e, portanto, em leis cujas 

especificidades tornam-nas mais aptas a exercerem um papel realmente eficaz 

(FIGUEIREDO, 1998). 

Quanto à questão da recuperação da área pelo proprietário, o Código Florestal 

determina em seu Artigo 44, que deverá ocorrer em aproximadamente 1/10, a cada três anos, 

através de composição ou compensação de áreas, com espécies nativas ou outro ecossistema 

aproximado e também menciona sobre a mesma microbacia hidrográfica, onde deverá ser 

inserida esta composição ou compensação florestal, devendo o órgão ambiental observar a 

função social da propriedade e os critérios e instrumentos pertinentes à área (BRASIL/CF, 

2005). 

Quanto à utilização das áreas, poderá ser realizado o manejo sustentável, desde que 

não seja praticado o corte raso, e depois de delimitada a área não pode ser alterada a 

destinação de uso da mesma, além do proprietário ter o benefício de obter a isenção do 

Imposto Territorial Rural (ITR). 

Esta menção tem importância significativa, visto que estimula a preservação 

ambiental em conjunto com o desenvolvimento agrícola e fortalece a ideia de grandes 

fragmentos e, consequentemente, os corredores ecológicos entre as propriedades 

(MORSELLO, 2001). 

Entretanto, alguns proprietários de terra que preservam seus remanescentes sofrem 

com a degradação ambiental em propriedades vizinhas com frequentes degradações e 

fragmentos florestais cada vez menores, onde os proprietários visam o lucro imediato da 

cultura canavieira considerando irrelevante a questão ambiental e o potencial genético ainda 

existente. 

As relações entre a necessidade de desenvolvimento econômico e a destruição das 

áreas florestais é bastante evidente, igualmente são as relações entre a destruição das florestas 

e a pobreza, tanto é assim que o Banco Mundial aponta que a área ocupada por florestas nos 
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países em desenvolvimento foi reduzida à metade em aproximadamente um século 

(FREITAS, 2002). 

No atual quadro jurídico constitucional brasileiro, o Código Florestal tem a natureza 

de lei geral, limitando-se a estabelecer os princípios genéricos que devem ser observados 

pelos Estados em sua legislação própria. Esta competência estadual está começando a ser 

exercitada de forma muito intensa (KRELL, 2005). 

A propriedade florestal, assim definida pelo ordenamento jurídico, possui três 

limitações principais, que são: as áreas de preservação permanente, as reservas legais e o corte 

somente com autorização do poder público (MIGUEL NETO, 1997). Nem por isso a 

limitação ao direito de propriedade é correta, visto que não existem limitações a esse direito e 

sim, restrição ao uso da propriedade. 

Recentemente, a sociedade brasileira tem debatido propostas de alterações do Código 

Florestal (Lei Federal 4.771/1965), principalmente no  que  se  refere  aos limites das áreas de 

Preservação Permanente (APP´s) e às Áreas de Reserva Legal (RL),  ao  perdão  de  multas  e  

de outras  sanções  penais pelo descumprimento dessa lei, anteriores à promulgação do Novo 

Código. A Câmara dos Deputados aprovou algumas mudanças substanciais para o Código.  

A efetivação dessas alterações depende da mobilização social e da avaliação e 

aprovação pelo Senado Federal, cuja Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (CCJ)  já aprovou  

a  constitucionalidade  do parecer do relator ao projeto de reforma do Código Florestal. 

Nessas modificações está definida a responsabilidade dos Estados para delimitarem as APP´s 

e criarem leis adequadas às realidades de seus territórios. 

As áreas de preservação permanente não se confundem com as Reservas Legais por 

possuírem outra destinação legal e ecológica. As APPs são áreas protegidas, cobertas ou não 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da biota, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas (SCOPINHO; MARTINS, 2003). 

Atualmente a Reserva Legal é tratada como um plus à Área de Preservação 

Permanente (APP), com finalidade paralela uma da outra (MORAES, 2002) o que 

anteriormente era considerada de forma diferenciada, visando à qualificação da APP como 

proteção aos recursos hídricos e ciliares e quantificando as Reservas legais (RL) como a 

porcentagem da propriedade que abrangia o remanescente florestal com a finalidade de 

proteção da biodiversidade de fauna e flora.  
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A averbação da Reserva Legal é determinada seguindo-se alguns critérios, práticos e 

documentais estabelecidos pela legislação ambiental vigente e pelos Órgãos Ambientais, de 

forma que para a existência e determinação de uma RL é necessário que o técnico ambiental 

observe na área sugerida pelo proprietário alguns critérios básicos como:  

 O mesmo ecossistema e a mesma microbacia hidrográfica, ou semelhante e aproximado; 

 Que não se sobreponham às Área de Preservação Permanente (APP), podendo isso ocorrer 

parcialmente, quando as APP´S perfizerem o total acima de 50% da área; 

 Delimitações de no mínimo 20% do total da propriedade, em parcela única ou vários 

fragmentos; 

 Inalterabilidade de destinação/utilização da área, depois de delimitada e averbada; 

 Apenas o manejo florestal sustentado, com autorização do órgão ambiental; e, 

 Área onde não poderá ocorrer desmatamento e apenas o corte raso.   

Alguns proprietários desconhecem a legislação ambiental vigente e os órgãos 

ambientais não têm condições de fiscalizar todas as propriedades particulares, públicas e 

assentamentos rurais. Ademais, quando as propriedades particulares são desapropriadas, que 

deveriam obter o licenciamento ambiental prévio, para análise da possibilidade de 

estabelecimento de assentamento rural a área, em sua grande maioria, já foi invadida pelos 

Movimentos dos Sem Terra. 

Quanto ao procedimento para a averbação da Reserva Legal (RL), o proprietário 

deverá encaminhar o requerimento padrão preenchido ao órgão ambiental, juntamente com o 

título de propriedade e o mapa de uso atual do solo, solicitando a vistoria e análise da 

documentação apresentada. Sendo aprovada a documentação apresentada e a área sugerida, 

será emitido documento para que o proprietário se dirija ao Cartório de Imóveis para efetuar o 

registro. Só após esta ação é que o proprietário voltará ao mesmo órgão e receberá o Título de 

averbação da Reserva Florestal Legal (RFL). 

A Reserva Legal caracteriza-se por ser necessária ao uso sustentável dos recursos 

naturais.  Assim, é a coincidência da vontade da coletividade, e de cada indivíduo, em ter uma 

condição de vida digna e sob condições ambientais ecologicamente equilibradas, com a norma 

legal, ao menos ao estabelecer a obrigação de manutenção da Reserva Legal que atinge todos 

os proprietários de áreas particulares e públicas que determinam serem as florestas de 

interesse da população. 

Quanto ao desenvolvimento do tema frente ao INCRA, o colegiado proposto pelo 

SISNAMA, vem desenvolvendo normas através do CONAMA para melhorar a qualidade de 
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vida dos assentados e recentemente foi editada a Norma de nº 289/97 que dispõe sobre o 

Licenciamento Ambiental e qualidade de vida dos assentamentos rurais. 

A legislação ambiental tem sido infringida, em quase sua totalidade, no que diz 

respeito às áreas de RL em todo Brasil. A partir do equacionamento das regularizações 

pertinentes ao licenciamento ambiental e às averbações de reservas, será possível estimar as 

formas de gerir estas reservas florestais e o desenvolvimento econômico e ecologicamente 

equilibrado nos assentamentos rurais. 

As ações de conservação e uso sustentável da biodiversidade também são foco da 

gestão ambiental no meio rural, por intermédio do Programa Federal de Regularização 

Ambiental das Propriedades Rurais, criado pelo Decreto nº 7.029, de 10 de dezembro de 

2009. O Programa Mais Ambiente com objetivo de implementar ações integradas para a 

recuperação das áreas de preservação permanente e de Reserva Legal no âmbito das 

propriedades rurais.  

Trata-se de uma iniciativa que integra ações dos Ministérios do Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e Embrapa e conta também 

com a participação dos Governos estaduais e das entidades representativas dos agricultores 

familiares e patronais. O Programa apoia a regularização de cerca de 4,8 milhões de 

propriedades rurais em todo o País. 

O Programa Mais Ambiente foi criado para atender às históricas demandas dos 

produtores rurais, principalmente dos agricultores familiares, no que diz respeito à gestão 

ambiental rural e como instrumento para fortalecer a gestão ambiental no plano nacional, por 

meio da atuação compartilhada dos órgãos ambientais dos três níveis de governo. 

A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), estabelecida pela Lei nº. 

6.938/1981 define como um de seus principais objetivos o planejamento e fiscalização do uso 

dos recursos ambientais e para atender a esse princípio, cria como um dos instrumentos dessa 

política o Licenciamento Ambiental. 

Os Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária passaram a constar na lista de 

atividades e empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental a partir da Resolução nº. 

237/1997, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA (BRASIL/MMA, 2002). 

Em face de sua relevância social, foi publicada a Resolução CONAMA nº. 289/2001, 

que dispõe sobre as diretrizes para o licenciamento ambiental de Projetos de Assentamentos 

de Reforma Agrária. 
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A especificidade dos projetos de assentamento encontra-se exatamente na maneira 

como se dá o envolvimento do Estado diante de uma nova categoria de pequenos agricultores 

que se constituem neste espaço social marcado por relações de solidariedade e conflitos, 

refletindo a heterogeneidade e diferenciação interna, frutos das trajetórias caracterizadas por 

diferentes experiências de assentamentos, podendo favorecer, segundo Leroy et al. (1997), a 

compatibilidade na realização de uma reforma agrária que leve em conta a sustentabilidade 

ambiental.  

Se a luta pela Reforma Agrária é uma só, a implantação de assentamentos e 

de núcleos rurais pode conhecer formas variadas. É essa variedade que pode 

contribuir para que a conservação do meio ambiente pelos agricultores possa 

ser mais interiorizada e eficiente (LEROY et al., 1997, p. 18).  

 

 Por outro lado, apesar das experiências ambientais positivas existentes ao longo do 

território nacional, a conservação dos recursos naturais nos espaços de assentamento, como 

referida por Leroy et al. (1997), ainda encontra grandes desafios.  Os problemas ambientais 

relacionados à reforma agrária podem ser verificados desde a sua etapa de colonização. 

Mazzeto (2002) destaca em suas reflexões, as dificuldades institucionais ainda 

existentes na articulação entre reforma agrária e meio ambiente. Para tanto, parte-se da 

determinação da viabilidade ambiental dos imóveis, normalmente seguido na desapropriação 

para fins de reforma agrária. Neste aspecto, o autor questiona a metodologia utilizada pelo 

INCRA para esta determinação, baseada na “Capacidade de Uso do Solo”. Segundo esse 

autor, esta categoria mostra-se inadequada na avaliação e na destinação de terras para a 

agricultura familiar no Brasil. Em sua leitura, este método:  

[...] foi desenvolvido nos Estados Unidos, portanto, voltado para 

suas condições naturais e sócio-produtivas. A ênfase é no relevo, como 

impedimento à mecanização e como fator de demanda de práticas de 

conservação do solo, acabando por propor a destinação das áreas de pior 

qualidade (mais acidentadas, solos mais pobres, com afloramentos rochosos) 

à preservação ambiental (MAZZETO, 2002, p.28). 

 

Diante disto, Mazzeto (2002) propõe o desenvolvimento de novas ferramentas para 

avaliar a viabilidade agroambiental de um imóvel. Estas ferramentas deveriam partir “do ator 

social em questão – a agricultura familiar, suas particularidades locais e regionais e do 

objetivo – formas sustentáveis de ocupação de espaço e de apropriação e uso dos recursos 

naturais articuladas à viabilidade econômica”.   

 O autor aponta ainda a necessidade de se aprofundar o conhecimento acerca dos 

“estratos/unidades de paisagem” da agricultura familiar dos assentamentos. Este 
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conhecimento, que baseado em Petersen (1996, p. 24), denomina-se “estratificação 

ambiental” e se manifesta durante a elaboração do zoneamento agro ecológico, sendo a “... 

base para um planejamento agroambiental especializado que vise a exploração sustentável de 

uma área a ser destinada à criação de um projeto de assentamento rural”.  

É importante uma análise socioespacial e ecossistêmica ao considerarmos 

assentamentos rurais, ir além de métodos convencionais que reduzem a um ou outro aspecto 

do ambiente insatisfatoriamente (MAZZETTO, 2002). Também é extremamente relevante 

reconhecer o histórico de uso da terra na área e considerar o enorme passivo ambiental e 

social (BRITO PEREIRA, 2006). 

No entendimento dos acampados de reforma agrária a legislação ambiental funciona 

como uma barreira para eles se consolidarem enquanto assentamento e se organizarem melhor 

frente aos parâmetros exigidos pela lei. Portanto, consideram o processo excludente em que as 

leis são conduzidas, as instâncias governamentais entre elas, o INCRA, não os inclui como 

parte do processo de desenvolvimento do assentamento (BRITO PEREIRA, 2006). 

Para Mazzeto e Cavallini (2002), em médio prazo, o envolvimento e a mobilização 

comunitária junto com os programas dos órgãos públicos  diretamente envolvidos, podem ser 

mecanismos  importantes para coibir e transformar a realidade da caça, além do apoio a 

programas de produção, que podem viabilizar as pequenas criações, prática comum na 

pequena produção familiar, e garantir, assim, a subsistência das  famílias.  

Diegues (1996) também indica a mobilização da população como estratégia 

importante na perspectiva da sustentabilidade, salientando que apenas o expressivo aporte 

financeiro nos assentamentos rurais não é garantia do cumprimento da legislação ambiental, e, 

por conseguinte, compromete a sustentabilidade do empreendimento. Esta situação pode ser 

agravada com a falta de planejamento na implantação dos Projetos de Assentamento (PA), 

notadamente na organização territorial das áreas, quando são definidos o posicionamento dos 

lotes agrícolas e da infraestrutura.  

Quase sempre os procedimentos seguem modelos organizativos preexistentes, de 

difícil correção posterior. Logo, a nova ordem da paisagem nos assentamentos rurais deve ser  

definida na elaboração do anteprojeto de demarcação topográfica, depois de avaliadas as 

condições socioculturais e dos recursos naturais. 

Nas discussões cuja temática é o desenvolvimento sustentável dos projetos de 

reforma agrária, fica evidente o embasamento teórico, porém, demonstram não reconhecer a 

importância do planejamento das ações de implantação na insustentabilidade de muitos 
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assentamentos. Para Mattos (2008) as políticas públicas de assistência técnica, social e de 

infraestrutura ao incidirem em projetos de assentamentos mal planejados, têm os resultados 

comprometidos. 

A ausência de assistência técnica e extensão rural e a reduzida duração dos Projetos,  

causados  por  uma  inadequação  dos  procedimentos  das  agências  financiadoras  à 

realidade  das  comunidades  e  ao  trabalho  de  campo  são  fatos  que preocupam inclusive 

os agricultores (MATTOS,  2011).   

 

 

1.4  DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL 

 

O significado da palavra Democracia (do grego demo= povo e cracia=governo), ou 

seja, governo do povo, já denota que é um sistema em que as pessoas de um país podem 

participar da vida política, onde possuem liberdade de expressão de manifestação de suas 

opiniões.  

Considerada também como um processo, a democracia (com o significado de 

“democratização”) nunca cessa de ser construída e reconstruída, a partir da sua legitimidade 

popular. Democratizar significa transformar o sistema político no sentido de lhe conferir mais 

legitimidade popular, sempre incompleta e inacabada. 

As novas mudanças de paradigma no contexto ambiental exigem gestão 

descentralizada e compartilhada para executar ações inerentes ao uso sustentável dos recursos 

naturais e realizar medidas administrativas previstas na legislação ambiental (BRITO; 

CÂMARA, 1998). 

Os recursos naturais são os bens existentes na natureza aproveitáveis pelo homem, 

como as plantas, os animais, as águas superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar, o solo e 

o subsolo, o carvão vegetal e mineral, o ouro, o ferro, o calcário, o petróleo e outros 

elementos existentes na natureza. 

Estes são as maiores fontes de riqueza de um país. Quando mal utilizados, geram 

uma série de consequências danosas ao meio ambiente, como a erosão do solo, a perda da 

fertilidade da terra, o assoreamento e poluição dos corpos d´água, deterioração das terras para 

cultivo e/ou pastagens, entre outros graves problemas causados à natureza. 

A tendência da nova concepção de meio ambiente é que novos paradigmas de 

desenvolvimento contemplem equidade social, econômica, política e meio ambiente, com 
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vistas a conciliar as necessidades econômicas à disponibilidade limitada dos recursos naturais 

e sua proteção. Os novos paradigmas compatibilizam os interesses econômicos e sociais com 

a proteção ambiental, dentro de um processo de desenvolvimento sustentável, transformando 

o meio ambiente em fator de desenvolvimento, sem, contudo, causar tantos impactos 

(BRITO; CÂMARA, 1998). 

O descaso com o meio ambiente é um grave problema que precisa ser cuidado, 

orientado, revertido pela educação, de forma participativa, para se garantir a sobrevivência 

das espécies. Como descrito no livro “Nosso Futuro Comum”, meio ambiente e 

desenvolvimento são inseparáveis. O que se torna imprescindível é que sejam adotadas 

estratégias e criados instrumentos de desenvolvimento sustentáveis para assegurar o progresso 

humano e a qualidade de vida, bem como a proteção e conservação dos recursos naturais 

(florestas, rios, solos férteis, corpos d´água em condições de uso e consumo humano, entre 

outros constituintes dos ecossistemas e biomas). 

As ações antrópicas alteram cada vez mais o meio ambiente – flora (vegetação), 

fauna (animais), o solo, a água, o ar – porque precisam satisfazer às necessidades 

socioeconômicas e culturais. Essas modificações podem ser minimizadas com informações, 

tecnologias apropriadas, conscientização para tomar atitudes que ajudem a preservar o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, reflorestando com espécies nativas, controlando 

processos erosivos, reaproveitando materiais, despoluindo corpos d´água e evitando a 

poluição das águas subterrâneas. 

As mudanças de paradigma para o setor ambiental exigem transformações de velhos 

hábitos por novos e estruturas burocráticas por organizações mais flexíveis e adaptáveis ao 

momento atual. Nesse sentido, três fatores precisam ser considerados: criatividade, 

fortalecimento institucional, motivação e formação de pessoal para a gestão ambiental 

participativa, porque é fundamental que um gestor de meio ambiente, se relacione bem com as 

técnicas de administração, planejamento, organização, coordenação e direção de pessoal. 

Estes fatores continuam sendo os pilares da democratização de fato. 

Um exemplo interessante da prática de um processo participativo de discussão é um 

processo democrático, utilizando-se o saber tradicional, para atender à realidade local. Essa 

característica é compatível e necessária para a construção de sistemas sustentáveis de 

produção. É na identificação dessas unidades/estratos que se encontra a base para um 

planejamento agroambiental especializado que vise à exploração sustentável de uma área a ser 

destinada à criação de um projeto de assentamento rural.   
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O princípio da participação popular também é visto sob o ponto de vista do direito à 

informação e à participação propriamente dita, sendo conhecido também por princípio 

democrático, por assegurar ao cidadão o direito pleno de participar na elaboração das políticas 

públicas ambientais. 

Nesse processo, é indispensável a participação das populações mais atingidas pela 

degradação ambiental, que devem exercer certa pressão política para que os governantes, em 

suas esferas, intensifiquem a fiscalização sobre as diversas atividades poluidoras, para que 

seja o poluidor aquele que, efetivamente, pague pelo dano ambiental que provocou. 

Sabe-se que a degradação das condições ambientais e sociais, afeta a qualidade de 

vida e o aumento da sensibilidade de indivíduos e de grupos da sociedade para estas questões 

são alguns dos elementos que têm colocado em evidência a crescente necessidade da gestão 

ambiental como parte do processo para a consecução de sociedades sustentáveis. A temática 

ambiental foi definitivamente consolidada em vários meios e escalas. 

De conferências internacionais, como a da Organização Mundial para o Comércio 

(OMC) em Seattle, no final de 1999, a uma unidade fabril ou até mesmo uma propriedade 

rural, os desafios de melhor gerir os elementos bióticos e abióticos do meio natural vão-se 

tornando requisitos de aferição do desempenho profissional, empresarial, nacional e da 

respectiva responsabilidade social (MACEDO, 1994). 

De fato, a gestão ambiental tem sido entendida como o conjunto de ações sobre o 

meio natural que afeta ou é impactado por uma atividade produtiva ou uma organização. E 

estimulada pelo processo, anterior e posterior, da Conferência da Organização das Nações 

Unidas (ONU) sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO-92), a gestão ambiental 

tornou-se ainda, para muitos, sinônimo de desenvolvimento sustentável que, por ser 

ecologicamente correto, socialmente justo, economicamente viável e politicamente 

democrático, levaria à obtenção de sociedades sustentáveis (CARNEIRO, 2003). 

Não menos importante para compreender as diversas formas de gestão ambiental é a 

abordagem que fundamenta a adoção “voluntária” de mecanismos e indicadores de 

desempenho em questões ambientais e sociais. Por real necessidade ambiental ou competitiva 

e, em alguns casos, somente por oportunidade de marketing, os agentes econômicos e sociais 

têm-se mobilizado para adotar sistemas de gestão do meio ambiente (CABRAL; SOUZA, 

2002). 
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Assim, a adoção de sistema de coleta e destinação de resíduos, na unidade fabril ou 

em um assentamento humano, passou a ser chamada também de gestão ambiental. Reciclar 

resíduos, coletar e tratar os esgotos, cuidar da paisagem, repor, por meio de reflorestamento, o 

estoque madeireiro utilizado, buscar a eficiência do uso dos recursos naturais, especialmente 

energia, são alguns exemplos de atividades compreendidas na gestão ambiental desta época. 

Tudo isso virou sinônimo de desenvolvimento sustentável. 

À gestão ambiental básica acima indicada, têm-se incorporado outros instrumentos 

como a certificação ambiental de produtos e processos – destacando-se a certificação de 

gestão das normas da Organização Internacional para Padronização - ISO 14000 (em que se 

busca aferir a constância do sistema em relação a metas auto-adotadas e não com as reais 

necessidades legais ou ambientais) – com os quais se procurou sinalizar, ao mercado, atitudes 

das organizações produtivas que se consideram socialmente responsáveis. 

Observa-se que, na escala pública, ampliam-se os debates e as propostas para a 

incorporação de instrumentos de cunho econômico para tornar mais efetiva gestão ambiental. 

A cobrança pelo uso da água ou o pagamento por licenças de cotas de poluição (a emissão de 

carbono à atmosfera) já estão presentes nos sistemas legais, nacionais e internacionais.  

Tudo isso é extremamente necessário e relevante para a promoção da qualidade 

ambiental e de vida. A sustentabilidade ambiental das sociedades depende de um variado 

conjunto de ações e esforços, que se estendem da educação fundamental à inovação 

tecnológica, passando, como exemplo, por mudanças nos sistemas de transporte, no desenho 

institucional de organizações privadas e públicas, pela mudança de padrões de consumo e 

produção e, especialmente, pela participação e mobilização de indivíduos e grupos da 

sociedade nas decisões e ações pertinentes aos programas e políticas que afetam a qualidade 

do ambiente em que se vive. 

Assim, do ponto de vista dialético, são enormes ainda os desafios para a gestão 

sustentável do ambiente humano, estendendo seus efeitos para além das ações sobre o 

ambiente natural. Não se pode pensar em desenvolvimento sustentável com os mesmos 

critérios e preocupações que acompanharam as experiências de desenvolvimento do passado, 

quando é necessário rever os fins e os meios para se alcançar um outro desenvolvimento.  

De acordo com Sachs (1993), o que está sendo construído é um novo paradigma de 

desenvolvimento. O conceito de sustentabilidade não pode se limitar apenas à visão 

tradicional de estoques e fluxos de recursos naturais e de capitais. É necessário considerar, 

simultaneamente, as seguintes dimensões: 1) Social, com o objetivo de melhorar 
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substancialmente os direitos e as condições de vida das populações e reduzir as distâncias 

entre os padrões de vida dos grupos sociais; 2) Econômica, viabilizada por uma alocação e 

gestão eficiente dos recursos, avaliada muito mais sob critérios macrossociais do que 

microempresarial e por fluxos regulares de investimentos públicos e privados; 3) Ecológica, 

envolvendo medidas para reduzir o consumo de recursos e a produção de resíduos, medidas 

para intensificar as pesquisas e a introdução de tecnologias limpas e poupadoras de recursos e 

para definir regras que permitam uma adequada proteção ambiental; 4) Espacial ou 

geográfico, contemplando uma configuração mais equilibrada da questão rural-urbana e uma 

melhor distribuição do território, envolvendo, entre outras preocupações, a concentração 

excessiva das áreas metropolitanas; e 5) Cultural, para se buscar concepções endógenas de 

desenvolvimento que respeitem as peculiaridades de cada ecossistema, de cada cultura e de 

cada local. Para se alcançar essas dimensões de sustentabilidade, é necessário obedecer 

simultaneamente aos seguintes critérios: equidade social, prudência ecológica e eficiência 

econômica. 

As mudanças de situação, pela introdução de legislação ou criação de mecanismos 

institucionais, não podem ser consideradas avanços ou mudança de paradigma/modelos. São 

reações a pressões ou causas externas.  

A luta pela conquista de terras para aumentar a participação social é, sem dúvida, um 

dos aspectos mais desafiadores para a análise sobre os alcances da democracia. Os 

movimentos sociais organizados, apesar dos argumentos em torno da sua fragmentação, 

dispersão e fragilidade, colocaram na agenda da democratização a necessidade de garantir 

direitos sociais básicos como parte componente da conquista de cidadania.  

A constituição de cidadãos consubstancia-se a partir da mudança das práticas sociais 

existentes e na sua substituição por novas formas de referências, que têm na participação um 

componente essencial. Isto ocorre, na medida em que o impacto dessas práticas na 

constituição de uma arena societária em expansão permite, aos sujeitos sociais ativos, 

perceber que a multiplicação de práticas democratizantes pode gerar mudanças nas suas vidas 

cotidianas (JACOBI, 2000). 

A participação é um processo que gera a interação entre diferentes atores sociais na 

definição do espaço comum e do destino coletivo. Em tais interações, como em quaisquer 

relações humanas, ocorrem relações de poder que incidem e se manifestam em níveis distintos 

em função dos interesses, valores e percepções dos envolvidos.  
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O uso dos recursos naturais pela população, combinando atividades econômicas com 

a proteção e conservação ambiental é uma forma ideal para garantir um desenvolvimento 

sustentado de uma determinada região. Mas essa harmonização de atividades antrópicas com 

a proteção só é conseguida mediante um conjunto de conhecimentos e práticas educativas 

desenvolvidas com a comunidade local. 

As questões ambientais são reconhecidamente complexas. Exigem-se uma série de 

medidas e discussões entre o poder público, a iniciativa privada, a classe política, as 

organizações não governamentais e a sociedade como um todo, a fim de se buscar, em 

conjunto, as soluções para os problemas do meio ambiente nas três esferas de governo: local, 

regional e nacional. 

Cada vez mais se observa a necessidade de melhorar e ajustar os modelos de 

participação da sociedade na promoção das políticas públicas para o meio ambiente. Assim, 

neste limiar do século XXI, quando a globalização é uma realidade, os Governos Federal, 

Estadual e Municipal têm como meta prioritária alcançar o desenvolvimento sustentável, ou 

seja, produzir sem agredir o meio ambiente. 

Para isso, faz-se necessário compatibilizar as iniciativas produtivas com a proteção e 

conservação do meio ambiente, proporcionando, ainda, a ampliação dos conceitos existentes 

sobre desenvolvimento sustentável, abrindo espaços para o aprofundamento das discussões 

sobre a necessidade de manutenção dos ecossistemas dos quais depende a humanidade. 

Governo e Sociedade juntos devem agir na proteção do meio ambiente e enfrentar as 

evidentes ameaças ao Planeta. 
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2 RELAÇÃO HOMEM-NATUREZA EM ASSENTAMENTOS RURAIS 

 

2.1  BREVE CARACTERIZAÇÃO DA MATA MERIDIONAL PERNAMBUCANA 

 

O Brasil está dividido com base em critérios desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), que estabelece o conceito de macrorregiões, fundamentado 

na combinação de características econômicas, demográficas e naturais (clima, vegetação, 

estrutura geológica, hidrologia e relevo), considerando as formas de organização e as 

características gerais do espaço geográfico (ANDRADE, 2009). Baseados nessa perspectiva, 

os 26 Estados e o Distrito Federal, foram distribuídos em cinco grandes regiões: Norte, 

Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, como podem ser observados na Figura 09.  

 

FIGURA 09: Divisão do Brasil em Macrorregiões e Estados  

 

  Fonte: www.mundoeducacao.com.br. 

  

Destaca-se aqui o Nordeste brasileiro que tem uma área de aproximadamente 

1.554.257,00 km², equivalente a 18% do território nacional, composta por uma população de 
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aproximadamente 53.591,197 habitantes, com densidade demográfica estimada em 34,48 

hab./km², (Tabela 01) distribuída nos seus 09 Estados (PERNAMBUCO, 2009).  

 

TABELA 01: População, Área e Densidade do Brasil, do Nordeste e do Estado 

TERRITÓRIOS POPULAÇÃO ÁREA (KM²) 

DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

(HAB/KM²) 

Brasil 191.480.630 8.514.876,60 22,49 

Nordeste 53.591.197 1.554.257,00  34,48 

Pernambuco 8.810.256 98.311,616 89,62 

  Fonte: PERNAMBUCO, 2009. 

 

Entretanto, a divisão em macrorregiões ainda era muito genérica para as 

necessidades de planejamento, por isso o IBGE, na década de 1960, realizou uma divisão 

regional mais detalhada (ANDRADE, 2005), identificando as mesorregiões geográficas, 

considerando a estrutura produtiva e as características marcantes do espaço natural e dividiu o 

Brasil em 136 mesorregiões geográficas. 

Partindo dessas regiões intermediárias, o IBGE procedeu a uma análise mais 

detalhada do território brasileiro e identificou as microrregiões geográficas que se 

diferenciam, basicamente, pela influência dos centros urbanos e pelos tipos de uso do solo 

dominantes, dividindo o país em 547 microrregiões.  

Nessa divisão do território nacional, a macrorregião Nordeste participa com nove 

Estados. Dentre eles, encontra-se o Estado de Pernambuco, que compartilha cinco 

mesorregiões geográficas: a do Sertão Pernambucano, a do São Francisco Pernambucano, a 

do Agreste Pernambucano, a da Mata Pernambucana e a Metropolitana do Recife. Essas 

mesorregiões são constituídas por 19 microrregiões geográficas, que equivalem a, 

aproximadamente, 12% da área territorial do país, distribuídas em 185 municípios, incluindo-

se o distrito de Fernando de Noronha (PERNAMBUCO, 2009).  

De forma genérica, a vegetação da macrorregião nordestina é bastante rica e 

diversificada, caracterizada por espécies vegetais que, no Estado de Pernambuco, configuram 

biomas como a Mata Atlântica que se estendia, originalmente, do Rio Grande do Norte até o 

Rio Grande do Sul e sofreu grande redução em consequência dos desmatamentos que, no 
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Nordeste, ocorreram em função, principalmente, da indústria açucareira. Atualmente, só resta 

cerca de 5% da vegetação original, dispersa em fragmentos.  

A Caatinga, bioma típico do Sertão, também aparece no Estado, com vegetação 

formada de xerófitos (vegetais de regiões secas), mas muito rica ecologicamente, além de 

ecossistemas como os manguezais e as restingas, que possuem fauna e flora exuberantes, 

diversas espécies endêmicas, uma boa parte da vida no Planeta e, ainda, animais ameaçados 

de extinção. 

Na agricultura nordestina, a cana-de-açúcar é o principal produto agrícola da região, 

produzido principalmente por Alagoas, seguido por Pernambuco e Paraíba. Vale destacar 

também os plantios de tabaco (Bahia) e caju (Paraíba e Ceará), uvas finas, manga, melão, 

acerola e outros frutos para consumo interno e exportação (Pernambuco e Rio Grande do 

Norte). No Sertão, predomina a agricultura de subsistência, prejudicada pelas constantes 

estiagens (ANDRADE, 2005). 

Na região nordeste, a pecuária se desenvolve principalmente com a criação de gado. 

Os maiores rebanhos bovinos estão na Bahia, Pernambuco e Ceará, enquanto que, no Sertão, 

os produtores têm sempre prejuízo devido às secas periódicas. Também é comum a criação de 

caprinos, que são mais resistentes, bem como de suínos e ovinos. 

Nesse contexto do Nordeste brasileiro, está inserido o Estado de Pernambuco que se 

localiza na extremidade oriental dessa macrorregião e possui uma configuração espacial 

estreita no sentido norte-sul e alongada na direção leste-oeste. Limita-se ao norte, com o 

Ceará e a Paraíba; a oeste, com o Piauí; ao sul, com Bahia e Alagoas; e a leste, com o Oceano 

Atlântico. Desfruta de posição geográfica privilegiada regional e nacionalmente.  

Pernambuco apresenta uma população de, aproximadamente, 8.796.448 habitantes, 

distribuídos num território de 98.146.315 km², com densidade demográfica de 89,63 hab/km², 

dispersos em 185 municípios. A população se divide ainda por sexo de acordo com os dados 

do Censo Demográfico do IBGE (2010a), conforme mostrado na tabela 02 a seguir:  

 

TABELA 02: População Residente do Estado, por situação de domicílio e sexo - 2010 

POPULAÇÃO TOTAL 
URBANA RURAL 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

Pernambuco 8.796.448 3.334.440 3.717.770 896.241 847.997 

Fonte: IBGE, 2010a. 
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Para regionalizar o espaço pernambucano, Sette (1949, apud ANDRADE, 2009), 

considerando apenas os aspectos físicos, dividiu o Estado em três regiões fisiográficas bem 

distintas, quais sejam: Litoral e Mata, Agreste e Sertão (Figura 10). 

 

 

FIGURA 10: Regiões Fisiográficas do Estado de Pernambuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: PERNAMBUCO, 2009. 

 

 

 

O Estado é marcado por paisagens naturais, diferenciadas quanto às condições 

climáticas das regiões fisiográficas, sendo o Litoral e a Mata as mais úmidas; a região do 

Agreste, área de transição; e a região do Sertão, a área mais seca, onde a localização e as 

características de clima, solo, relevo e recursos hídricos são fatores fundamentais para a 

existência da rica diversidade de flora e de fauna (Quadro 01).  

O clima pernambucano é tropical com duas estações bem definidas: uma chuvosa, de 

janeiro a agosto, e uma seca no restante do ano. As maiores pluviosidades acorrem de março a 

julho, com valores médios em torno de 2.000 mm. A temperatura média é de 25°C, sendo os 

meses de janeiro a março os mais quentes. A umidade relativa do ar situa-se em torno de 

81,5%, com pouca variação, em face de sua característica tropical (PERNAMBUCO, 2009). 
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QUADRO 01: Aspectos Físicos do Estado de Pernambuco 

ASPECTOS 

FÍSICOS / 

REGIÕES 

FISIOGRÁFICAS 

SERTÃO 

(Moxotó, Pajeú, 

Itaparica, Central, São 

Francisco, Araripe) 

AGRESTE 

(Setentrional, Central e 

Meridional) 

MATA/LITORAL 

(Metropolitana, 

Norte e Sul) 

CLIMA Tropical, quente e 

seco, com 

temperatura, média 

anual em torno de 

26°C e grande 

amplitude térmica, 

precipitações pluvio-

métricas escassas e 

mal distribuídas, entre 

350 mm a 800 mm. 

Tropical, quente e 

úmido a semiárido, com 

precipitações 

pluviométricas escassas 

(500 mm a 1000 mm) e 

temperaturas hetero-

gêneas, em função das 

diferenciações do relevo 

e de outros fatores. 

Tropical, quente e 

úmido, com 

temperatura, média 

anual em torno de 

24°C e precipitações 

pluviométricas va-

riando de 800 mm a 

2.500 mm. 

RELEVO Várias superfícies 

pediplanizadas, 

apresentando maiores 

elevações ao norte 

(Chapada do Araripe 

e Serra da Baixa 

Verde). 

Várias superfícies 

pediplanizadas. 

Planície costeira até 

morros e tabuleiros. 

SOLO Raso apresentando 

grandes afloramentos 

de rochas. 

Raso com grandes 

afloramentos de rochas. 

Arenoso na faixa 

litorânea e argiloso 

nos morros e colinas. 

Fonte: PERNAMBUCO, 2009. 

 

 

Quanto à diversidade vegetal, o Estado possui os biomas Mata Atlântica e Caatinga, 

apresentando uma diversidade ímpar de ecossistemas, inclusive, costeiros e marinhos que 

abrigam cerca de 90 mil espécies de organismos. As variações climáticas, de vegetação, dos 

fatores edáficos e da topografia contribuem para essa diversidade. 

Nesse ambiente natural, a principal atividade econômica é a agricultura e esta, é 

representada pelo secular cultivo de cana-de-açúcar. Conforme afirmam Vergolino e Monteiro 
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Neto (2002, p. 29): “A economia pernambucana por cerca de quatro séculos – de 1500 a 1900 

– esteve fundamentada na exploração e desenvolvimento da atividade açucareira”. 

No início do processo de ocupação do Estado, esse foi o principal fator gerador de 

impacto negativo ao ambiente natural, como atividade econômica para a produção do açúcar, 

vindo em seguida a exploração da pecuária e, de forma mais intensa, nos últimos 50 anos, a 

ocupação urbana (ANDRADE, 2005).  

Ainda de acordo com Vergolino e Monteiro Neto (2002), foi a cultura da cana-de-

açúcar que deu enorme impulso ao desenvolvimento e à ocupação econômica do território 

pernambucano nos anos iniciais do povoamento da região e conduziu o Estado a um estágio 

de proeminência no ambiente geral da política e da socioeconomia nacionais.  

Esses processos de desenvolvimento continuam modificando, sobretudo, a Mata 

Atlântica e seus ecossistemas associados, comprometendo, progressivamente, sua diversidade 

biológica e criando vulnerabilidade e fragilidade ambiental. 

Alguns desastres que ocorrem no Estado relacionam-se, principalmente, aos 

fenômenos climáticos, potencializados pela ação antrópica. Esses fenômenos são associados 

ao uso impróprio dos recursos naturais, aos processos de degradação de áreas frágeis, com 

maior suscetibilidade natural, agravado pelo desmatamento e pela ocupação irregular, 

destacando-se, ainda, deslizamento de encostas, inundação e seca. 

Todas as regiões fisiográficas do Estado mostram cenários de degradação, em 

consequência de aterros de manguezal (no litoral), de mananciais e de outras áreas alagáveis 

(no litoral e na mata), de desmatamentos, da ocupação de áreas protegidas e de práticas 

inadequadas que vêm sendo adotadas na mineração, na agricultura e na pecuária (em todas as 

regiões do Estado).  

Um dos maiores e mais importantes desafios dos gestores públicos e de toda a 

sociedade consiste em promover o desenvolvimento sustentável, recuperar e conservar o 

patrimônio ambiental. De igual importância é criar políticas e mecanismos de controle e 

prevenção aos danos e aos impactos reais na agricultura e nos recursos hídricos. 

Para minimizar os impactos e manter a sustentabilidade, ao longo dos últimos anos, o 

Governo Estadual, tomando por base a Teoria de Pólos de Crescimento, principalmente 

quanto aos fundamentos da política de desenvolvimento e adequação às comunidades locais 

(PERNAMBUCO, 2009), passou por diversos processos de regionalização. Isto, com a 

finalidade de implantar um processo de planejamento descentralizado e participativo, 

justificado pela identidade (cultural, política, territorial e econômica) entre os municípios não 
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contemplados nas divisões territoriais elaboradas anteriormente que levavam em consideração 

apenas os aspectos físicos (relevo, estrutura geológica, clima, hidrografia e vegetação natural).   

Principalmente pela sua diversidade, seja ambiental, funcional, social, cultural ou 

econômica, com essa regionalização o Estado visava à facilitação do planejamento e da 

implantação de políticas de gestão participativa e espacializada.  

Essa estratégia de gestão possibilitou a reelaboração de orçamentos regionalizados, 

com a participação da sociedade, atendendo às necessidades, potencialidades e peculiaridades 

de cada região, permitindo que as ações do governo possam ser realizadas de forma 

descentralizada, integrada e interiorizada. Assim, o território de Pernambuco está dividido 

politicamente em 12 Regiões de Desenvolvimento (RD’s), conforme ilustrado na Figura 11, 

de acordo com suas características socioeconômicas e geográficas (localização, clima, relevo 

etc.) mais fortes. Esta divisão é estratégica para a aplicação de políticas públicas e tem 

apresentado resultados satisfatórios, também, para a iniciativa privada, pois cada área possui 

distintas e diversificadas vocações econômicas e boa parte das condições necessárias para a 

instalação e sucesso de negócios (PERNAMBUCO, 2009). As chamadas RD´s são dotadas de 

infraestrutura, em variados graus, a exemplo de oferta de rodovias, ferrovias, aeródromos, 

centros de formação e intermediação profissional, fornecedores de insumo, rede de serviços 

(habitacionais, de educação, de saúde etc).  

 

FIGURA 11: Regiões de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco 

 
Fonte: PERNAMBUCO, 2009. 
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Os espaços territoriais das regiões de desenvolvimentos – RD´s, delimitadas pelo 

Governo do Estado, descritas em Pernambuco (2009) como RD Mata Norte e RD Mata Sul, 

coincidem, em parte, com os limites físicos das microrregiões delimitadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como Mata Setentrional Pernambucana e Mata 

Meridional Pernambucana. Essas microrregiões também foram descritas por Andrade (2009), 

como Mata Úmida (a Zona da Mata Sul) e Mata Seca (Zona da Mata Norte).  

O ecólogo e botânico Vasconcelos Sobrinho (2005) dividiu o Estado em regiões 

fitogeográficas, usando critérios variáveis tais como vegetação, bacia hidrográfica, 

localização e relevo, definindo duas zonas: a da Mata (marítima e continental) e a das 

Caatingas (subzonas Agreste e Sertão).  

No Estado de Pernambuco, destaca-se a Mesorregião da Mata Pernambucana, por 

apresentar maior abundância de recursos hídricos, de vegetação e de perspectiva econômica 

para o desenvolvimento sustentável dessa região (ANDRADE, 2005).  

Das mesorregiões do Estado de Pernambuco, a da Mata Pernambucana tem uma área 

de 8.827,6 km
2
, ocupa cerca de 9,0% do território do Estado e compreende 43 municípios e 3 

microrregiões: a microrregião da Mata Setentrional Pernambucana, a microrregião de Vitória 

de Santo Antão e a microrregião da Mata Meridional Pernambucana (ANDRADE, 2009). 

Essa mesorregião compreende uma estreita faixa de terra, situada na porção oriental 

do Estado, limitada ao norte pelo Estado da Paraíba; ao sul pelo Estado de Alagoas; a leste 

pela mesorregião Metropolitana do Recife e o Oceano Atlântico; e a oeste pela mesorregião 

do Agreste Pernambucano e o Estado da Paraíba. 

Segundo o IBGE (apud ANDRADE, 2009), em 2007, a população residente da Mata 

Pernambucana era de 1.221.445 habitantes e correspondia a 14,6% do total do Estado, ficando 

atrás das mesorregiões Metropolitana do Recife que concentra maior número de habitantes e 

do Agreste Pernambucano. Atualmente, essa mesorregião conta com população residente de 

1.310.638 habitantes (Tabela 03), o que representa crescimento de 7,3% entre 2007 e 2010. 
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TABELA 03: População Residente das Mesorregiões Pernambucanas em 2007 e 2010 

UNIDADE DA 

FEDERAÇÃO E 

MESORREGIÕES 

POPULAÇÃO 

RESIDENTE (2007) 

POPULAÇÃO 

RESIDENTE (2010) 

Metropolitana do Recife 3.361.119 3.693.177 

Mata Pernambucana 1.221.445 1.310.638 

Agreste Pernambucano 2.098.617 2.217.600 

 

Sertão Pernambucano 964.049 996.830 

São Francisco Pernambucano 540.156 578.203 

Pernambuco 8.345.386 8.796.448 

  Fonte: IBGE, 2007 e 2010b. 

 

Nessa mesorregião, é possível ainda observar que, em 2010, a população residente 

urbana (979.650 habitantes) é superior à população que reside na zona rural (330.988 

habitantes), sendo a taxa de urbanização de 74,7%, a qual difere significativamente apenas da 

mesorregião Metropolitana do Recife, onde 97,3% da população residem em área urbana 

(Tabela 04). 

 

TABELA 04: População Residente Rural e Urbana, segundo as Mesorregiões do Estado 

- 2010 

MESORREGIÕES 
POPULAÇÃO RESIDENTE 

Urbana Rural Total 

Metropolitana do 

Recife 
3.591.806 (97,3%) 101.371 3.693.177 

Mata Pernambucana 979.650 (74,7%) 330.988 1.310.638 

Agreste 

Pernambucano 
1.526.963 (68,4%) 

690.637 

 
2.217.600 

Sertão Pernambucano 590.850 (59,3%) 405.980 996.830 

São Francisco 

Pernambucano 
362.941(62,8%) 215.262 578.203 

Pernambuco 7.052.210 (80,2%) 1.744.238 8.796.448 

Fonte: IBGE, 2010a. 
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A desigual repartição da população absoluta pode ser explicada pela presença de 

condições naturais mais favoráveis nas áreas de maior adensamento, bem como pela ocupação 

do território a partir do Litoral e da Mata, pelo dinamismo das atividades econômicas e pela 

presença da capital na porção oriental do Estado. 

Concentrado na mesorregião da Mata Pernambucana, o setor sucroalcooleiro, que já 

representou 56% das exportações brasileiras, continua tendo um papel de destaque na 

economia de Pernambuco (ANDRADE, 2009). Essa realidade também foi constatada por Lins 

(2002, p. 25) ao afirmar que: 

 

A Zona da Mata de Pernambuco é uma faixa territorial historicamente 

marcada pelo domínio da monocultura canavieira, cuja organização 

socioeconômica tem como uma de suas principais características a forte 

concentração de terra, de capital, da renda e do poder nas mãos de muito 

pouco de seus habitantes. 

  

O clima é um recurso natural que favorece a agricultura da Mata Pernambucana, 

sobretudo, a monocultura canavieira. Trata-se de clima quente e úmido, com temperaturas 

médias anuais superiores a 24°C e cotas pluviométricas elevadas, tornando-se uma região 

propícia para a cultura da cana-de-açúcar, que, desde o início da colonização, monopolizou o 

uso do solo no Estado de Pernambuco. 

Do ponto de vista climático, de acordo com Andrade (2009) é possível notar dentro 

da mesorregião da Mata Pernambucana, duas zonas distintas: uma ao sul, mais exposta aos 

ventos úmidos de sudeste (a Mata Sul ou Mata Úmida) e outra ao norte, onde o grau de 

umidade é bem menor (Mata Norte ou Mata Seca). Em consequência da maior umidade na 

Mata Sul, essa área apresenta uma vegetação mais abundante com a presença de vários 

resquícios de Mata Atlântica. 

Na região da Mata Pernambucana são encontrados fragmentos de florestas nativas, 

de variados tipos, tais como: a floresta estacional semidecidual e as florestas ombrófilas 

aberta e densa. Com clima tropical úmido, a região possui solos férteis e relevos acidentados 

de tabuleiros, morros e colinas que se estendem da escarpa da Borborema (a oeste e a 

nordeste) até o litoral, numa faixa contínua em toda a extensão norte-sul, ao longo da faixa 

costeira de Pernambuco. A Zona da Mata ocupa mais de 10% de extensão territorial total do 

Estado (ANDRADE, 2009). As meso e microrregiões do Estado de Pernambuco podem ser 

visualizadas na Figura 12 a seguir. 
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FIGURA 12: Meso e Microrregiões do Estado de Pernambuco 

 

    Fonte: PERNAMBUCO, 2009. 

 

Dentre as 19 microrregiões do Estado de Pernambuco, salienta-se especificamente a 

microrregião da Mata Meridional Pernambucana (Figura 13), tendo em vista que os 

assentamentos rurais estudados nesta dissertação estão situados no Município de Tamandaré, 

que faz parte da citada microrregião.  

 

FIGURA 13: Localização da Mata Meridional no Estado de Pernambuco 

 

   Fonte: PERNAMBUCO, 2009. 
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A microrregião da Mata Meridional Pernambucana está localizada no sudeste de 

Pernambuco, limitando-se ao sul com o Estado de Alagoas, a leste com o Oceano Atlântico e 

com a Região Metropolitana do Recife, ao norte com a microrregião de Vitória e a oeste com 

as microrregiões Vale do Ipojuca, Brejo Pernambucano e Garanhuns. 

Sua população é de 559.290 habitantes, que equivale a 6,4% da população de 

Pernambuco e sua área territorial é de 4.515,30 km², correspondendo a 4,60% do território 

Estadual e apresentando uma densidade demográfica de 123,87 hab/km² (IBGE, 2010b). Essa 

microrregião é composta por 21 municípios e abrange tanto as formações vegetais da zona 

costeira quanto o bioma Mata Atlântica.  

O relevo da Mata Meridional, também chamada Mata Úmida, é bem mais 

movimentado que o da Mata Setentrional, também chamada Mata Seca (ANDRADE, 2009). 

Essa diferenciação pode ser explicada por dois fatores significativos: a estrutura geológica 

(rochas cristalinas ígneas e metamórficas) e os índices pluviométricos anuais que 

proporcionam à área em apreço, condições climáticas mais úmidas. 

As características de clima e solo da Mata Meridional favorecem o desenvolvimento 

do cultivo da cana-de-açúcar que antes se restringia ao fundo dos vales e tem-se expandido 

para a encosta e os topos dos morros. 

A Mata Meridional apresenta predominantemente terrenos cristalinos e não dispõe de 

importantes lençóis subterrâneos, o que torna ainda mais necessária à preservação de suas 

cabeceiras de drenagem. As principais bacias hidrográficas dessa microrregião são as dos rios 

Ipojuca, Sirinhaém e Una. 

Nessa região o clima predominante é tropical quente e úmido, com temperatura 

média anual em torno de 24°C. As chuvas são mais abundantes, com precipitações 

pluviométricas que variam de 800 mm a 2.000mm anuais, possuindo uma vegetação mais 

exuberante e algumas áreas com solo apropriado para cultivo permanente e outras não 

recomendáveis para uso produtivo, servindo apenas para refúgio de vida silvestre ou para 

pecuária (PERNAMBUCO, 2009).   

As terras agricultáveis dessa região correspondem à chamada faixa úmida, ou seja, 

terras até 150 km a partir da costa, considerada a porção mais fértil do Estado, onde se 

concentram, historicamente, o sistema da monocultura açucareira e sua tradicional estrutura 

fundiária, o latifúndio (SICSÚ; SILVA, 2001).  

Nessa região os principais desafios são o combate e recuperação das áreas 

degradadas pelo uso inadequado do solo e pelos desmatamentos, o combate às poluições 
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hídrica dos rios e atmosférica (pela queima da cana-de-açúcar), o combate à pesca predatória, 

o controle do uso indiscriminado de agroquímicos, fertilizantes e defensivos agrícolas e a 

prevenção e controle de enchentes, sobretudo na bacia do rio Una. 

Aliado aos processos de erosão e assoreamento dos corpos d´água, provocados pela 

mineração de argila e areia, ressalta-se ainda, o fato da cobertura vegetal da floresta Atlântica 

ter sido fortemente suprimida no processo de ocupação, contribuindo para a degradação da 

biodiversidade dessa área. Com isso, acentuou-se a erosão e a sedimentação de várzeas, 

contribuindo para a menor produtividade da cana associada ao cultivo da mesma em terrenos 

acidentados, além de outros efeitos como as enxurradas, que provocam cheias de grande 

porte. Devido à degradação dos recursos ambientais da Zona da Mata ocorre perda da 

biodiversidade da Mata Atlântica, esgotamento dos solos e desaparecimento de espécies 

(CAVALCANTI et al., 2002). 

O Estado de Pernambuco já possuiu 24 Usinas, das quais apenas 21 encontravam-se 

em operação, em 2008. Entre essas, existem, atualmente, cerca de onze usinas operando 

ativamente, algumas com destilarias anexas, na Mata Meridional, cuja produção escoa pelas 

rodovias BR 101-Sul e BR-232 e pelas PE-60, PE-96, PE-126, PE-085 e PE-120 

(MOMESSO, 2011).  

Essa Microrregião é caracterizada pela civilização do açúcar, possui um rico 

patrimônio histórico-cultural, constituído por inúmeros engenhos, proporcionando um grande 

acervo arquitetônico, formado pelo conjunto de casas grandes, capelas, senzalas, moitas e pela 

diversidade e beleza do mobiliário antigo das residências dos senhores de engenhos. Em 

alguns desses engenhos, ainda são produzidos cachaça, doce e mel de engenho, fabricados de 

modo artesanal. 

Quanto aos aspectos econômicos da região, a Mata Meridional é destaque não só pela 

produção sucro-alcooleira, mas também pelo turismo existente, devido à procura pelas praias 

do litoral sul de Pernambuco, dentre as quais se destacam as praias situadas nos municípios de 

Tamandaré, Sirinhaém, Barreiros e São José da Coroa Grande e, ainda, os “bancos de corais”, 

importante ecossistema marinho, o que tem causado a intensificação do turismo durante os 

meses de veraneio. 

Acerca desse segmento, merece destaque o turismo rural como atividade que vem 

sendo incrementada aos poucos, na Mata Meridional, onde alguns proprietários de antigos 

engenhos de açúcar têm elaborado projetos para explorar o potencial existente, visando 

atender a uma demanda crescente de turistas que buscam o espaço rural e se interessam pela 
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cultura do homem do campo. Ademais, estabelecimentos do tipo hotéis-fazenda surgem como 

uma alternativa à decadente monocultura da cana-de-açúcar.  

Segundo Andrade (2005), a agropecuária da região, que é a 2ª maior produtora de 

cana-de-açúcar e a 3ª de produtos da horticultura, é responsável por 9,6% do PIB estadual. No 

setor industrial o destaque vai para a indústria de transformação com a produção de alimentos 

(açúcar), bebidas, química (álcool) e de minerais não metálicos (vidro). 

Nessa microrregião encontra-se o maior número de assentamentos rurais do Estado. 

Historicamente, a Zona da Mata Pernambucana tem sido cenário de disputas acirradas entre 

trabalhadores e grandes proprietários pelo acesso à terra. Nos últimos vinte anos, as situações 

de conflito têm dado lugar a processos de negociação coletiva por melhores condições de 

trabalho por parte dos assalariados da lavoura canavieira, intermediados pelo Movimento 

Sindical de Trabalhadores Rurais – MSTR (CAVALCANTI et al., 2002). 

Progressivamente, as grandes propriedades têm sido desapropriadas ou oferecidas em 

troca de dívidas, especialmente de natureza fiscal e trabalhista. Como resultado desse 

processo, têm se ampliado os assentamentos de reforma agrária em Pernambuco, 70% dos 

quais se situam na Zona da Mata. O parcelamento de terras de usinas como Catende e Central 

Barreiros contribuem para um acréscimo significativo no contingente de novos assentamentos 

rurais, nos últimos anos.  

Segundo Andrade (2005), a desestruturação da fonte do poder 

patrimonialista/latifundiário instaurou confrontos, disputas, violências, e conflitos sociais. 

Essas transformações estruturais geraram novas referências valorativas, éticas e de convívio 

social, recriando um ambiente favorável para a democratização do acesso a terra.  

O espaço socioeconômico formado e desenhado ao longo dos anos na zona 

canavieira foi o resultado da estrutura agrária e fundiária existente, onde os meios de 

produção estão sob o domínio de poucos, o que resulta numa estrutura social deficitária.  

Esses sistemas reorganizaram a estrutura espacial da Zona da Mata, desenhando um cenário 

sócio-político-cultural e econômico típico (PERNAMBUCO, 2009).  
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2.2 OS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA NA ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL (APA) DE GUADALUPE 

 

O trecho da Mata meridional onde se localizam os assentamentos de reforma agrária 

abordados no presente estudo corresponde à APA de Guadalupe, Unidade de Conservação de 

Uso Sustentável, criada pelo Decreto Estadual 19.635/1997, tendo como principal 

instrumento normativo o Decreto Estadual 21.135/1998, que define, caracteriza e disciplina as 

atividades praticadas em cada zona da APA. Os projetos de assentamentos rurais localizados 

na APA em sua maioria estão inseridos na Zona Rural Diversificada, na Área de Policultura e 

alguns na Zona Agrícola Diversificada (CPRH, 2006). 

As paisagens naturais existentes na APA de Guadalupe resultam da conjugação dos 

elementos geoecológicos: relevo, clima, rios, mar, geologia, flora, fauna e etc. A APA é 

drenada por rios perenes utilizados para abastecimento das cidades e vilas e para a produção 

agropecuária. O corpo hídrico superficial de maior representatividade na APA de Guadalupe é 

o sistema estuarino do rio Formoso formado por ele e pelos rios Ariquindá, Lemenho e Passos 

(COMPESA, 2006).  

O território da APA de Guadalupe abrange a planície costeira e parte da área 

marcada pela predominância de morros e colinas, cujas altitudes variam de 30 a mais de 400 

metros e de 12 a pouco mais de 50 metros, respectivamente, configurando um plano 

ascendente que se eleva dos limites da Planície Costeira para a extremidade oeste da 

microrregião onde adquire feição de relevo montanhoso (CPRH, 1998).  

A Planície Costeira tem origem sedimentar e altitude que oscila entre 0 e 10 metros. 

Separa as colinas e os morros da linha de costa. Possui feições onde sobressaem praias, 

restingas, manguezais, várzeas fluviais e terraços que margeiam o curso dos rios cujas 

desembocaduras interrompem praias e restingas e permitem o fluxo e refluxo das marés 

através do leito fluvial, responsável pela ocorrência de extensos manguezais.  

Os rios litorâneos, embora de dimensão reduzida, desempenham importante papel na 

manutenção dos ecossistemas e das comunidades em apreço. Incluem-se nessa categoria, os 

rios Formoso, Ilhetas e Mamucabas, cujas bacias estão localizados nos municípios de Rio 

Formoso, Tamandaré e Barreiros que integram a referida UC. 

Os rios Mamucabas e Ilhetas localizam-se, na quase totalidade, no Município de 

Tamandaré. O Mamucabas, bem menor que o Ilhetas, nasce a oeste da Reserva Biológica de 

Saltinho, próximo ao Engenho Barro Branco e abriga em sua bacia os assentamentos rurais 
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Engenho Brejo e Engenho Laranjeiras, objetos de estudo dessa dissertação. Ao penetrar na 

citada Reserva, é represado para formar o reservatório que abastece a cidade de Tamandaré. 

Da nascente até a Planície Costeira, que atinge nos arredores do núcleo urbano, o Mamucabas 

corre no sentido noroeste-sudeste, tomando a direção sul na qual se mantém até a 

desembocadura, onde encontra o rio Ilhetas e deságuam no Pontal (CPRH, 2002).  

O principal remanescente de Mata Atlântica da área é a Reserva Biológica (REBIO) 

de Saltinho. A REBIO de Saltinho foi instituída a nível federal, integrando o Grupo das 

Unidades de Proteção Integral, categoria que tem como objetivo a preservação integral da 

biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta 

ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas 

alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a 

diversidade biológica e os processos ecológicos naturais (PERNAMBUCO, 2009). 

A Reserva Biológica de Saltinho está situada às margens da PE-60, na entrada da via 

de acesso à cidade de Tamandaré, a PE-076, no Litoral Sul de Pernambuco, a 60 km do 

Recife. Saltinho é uma das últimas áreas de preservação da Mata Atlântica.  São 548 hectares 

de floresta, com um perímetro de 29 km, localizados nos municípios de Tamandaré e Rio 

Formoso. De um antigo engenho de cana, a área passou a horto florestal em 1940 e a estação 

experimental florestal em 1967, com o objetivo de pesquisa. Em 1983 foi classificada como 

Reserva Biológica, com a finalidade de conservação integral da flora e fauna, para fins 

científicos, sendo proibida toda e qualquer forma de exploração de seus recursos naturais.  

Os recursos hídricos de superfície desempenham uma dupla função dentro da APA: 

uma função ecológica, servindo de recarga dos estoques hídricos e uma função social 

significativa pelos recursos que oferecem para a manutenção de inúmeras famílias, com a 

pesca e a cata de crustáceos, notadamente nos estuários afogados pelas águas do mar, embora 

sejam alvo de lançamento de resíduos, comprometendo a qualidade da água.  

Os solos de mangue ocupam 5,53% da área da APA e são pouco desenvolvidos, 

apresentam teores de sais e de sedimentos finos elevados, além da matéria orgânica resultante 

da decomposição da vegetação do entorno (EMBRAPA, 2006).  

O arranjo espacial dos recursos naturais, agrícolas e socioeconômicos na APA de 

Guadalupe, representados pelos solos, pela disponibilidade hídrica e pela cobertura vegetal de 

mata e de mangue, serviram de suporte para o desenvolvimento dos sistemas produtivos da 

cana-de-açúcar, da agricultura de subsistência, da pesca e da cata de crustáceos e também dos 

assentamentos urbanos.  
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Considerando as principais feições geomorfológicas que definem as paisagens 

existentes no território da APA, verifica-se que a população se concentra na Planície Costeira, 

nos municípios de Tamandaré e Sirinhaém, sendo as concentrações populacionais mais 

importantes da área constituídas pela cidade de Tamandaré e pela Vila de Barra de Sirinhaém.    

Nos tabuleiros costeiros, ocupados notadamente pela cultura da cana-de-açúcar, a população 

apresenta-se difusa nas propriedades, sítios e assentamentos rurais de reforma agrária, 

desenvolvendo atividades agrícolas.  

Nos últimos 40 anos, surgiu na área um número significativo de assentamentos de 

reforma agrária. De acordo com informações da CPRH (2010a), foram contabilizados, no 

período, 14 projetos de assentamentos rurais, distribuídos em três dos quatro municípios 

integrantes da APA de Guadalupe, totalizando 10.447,38 hectares (Tabela 05). O município 

de Tamandaré detém o maior número de projetos de assentamentos da citada UC que 

representam cerca de 55,0% do total da área ocupada. 

 

TABELA 05: Projetos de Assentamentos Rurais Localizados na APA de Guadalupe  

MUNICÍPIO ASSENTAMENTOS ÁREA (HA) 

ÁREA TOTAL 

DOS PA´s NO 

MUNICÍPIO (HA) 

Tamandaré Brejo 1.183,31 

5.744,86 

Laranjeiras 439,29 

Mascatinho 790,42 

São João 276,68 

Mato Grosso  911,60 

Serra dágua do Una 634,56 

Ilhetas 1.509,00 

Rio Formoso Amaraji 1.023,02 

3.050,44 
Minguito 844,03 

Serra Dágua 417,79 

Mascate 765,60 

Barreiros Baeté 370,40 

1.652,08 Piaba de Baixo 646,60 

Una  635,08 

Total da APA 14 assentamentos 10.447,38 

  Fonte: CPRH, 2010a.. Organizado pela autora.  
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Dentre os municípios que fazem parte da APA de Guadalupe, destacamos 

Tamandaré, pois no mesmo estão inseridos os assentamentos Engenho Brejo e Engenho 

Laranjeiras, objetos de estudo deste trabalho (Figura 14). 

 

FIGURA 14: Localização do Município de Tamandaré e dos Assentamentos Engenho 

Brejo e Engenho Laranjeiras 

 
 

Fonte: IBGE, 2011. 
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2.3 HISTÓRICO E INFRASTRUTURA DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO 

ENGENHO BREJO E ENGENHO LARANJEIRAS  

 

A construção social das histórias dos assentamentos rurais de reforma agrária está 

associada à produção de ideias, de representações, de crenças e valores, identidades, 

territórios e territorialidades, às próprias relações sociais e ao lugar, sobretudo das condições 

materiais de existência dos agricultores. O processo de construção social envolve a produção 

e a reprodução do modo de vida, mediado pelas relações homem-meio (ANJOS, 2000).  

No processo de desenvolvimento social dos assentados os lugares representam um 

complexo social tecido por uma multiplicidade de relações que se realizam no plano vivido. 

Esses lugares podem ser complementares ou opostos 

A propriedade rural é um lugar dominado pelo agricultor através da sua casa na 

agrovila, do seu quintal, da sua parcela, do elo entre o lugar e a construção da identidade que 

originam o sentimento de pertencimento. Já com a área de Reserva Florestal Legal do 

assentamento, o assentado não mantém vínculo de propriedade, mas uma rede de relações 

controladas pelos imperativos legais que determinam e relativizam as próprias relações com a 

reserva. 

Nessa rede de relações, as representações sociais surgem e legitimam o lugar como 

expressão singular das próprias práticas cotidianas (CERTEAU; GIARD; MAYOL, 1996). 

Abordar o lugar dos assentados nos remete as suas respectivas historicidades que são 

determinantes na construção das representações sociais dessa comunidade e de sua área de 

Reserva Legal. 

Na construção social desses assentados (os agricultores) o lugar é a base de 

reprodução da vida, no entanto, cada lugar tem a sua singularidade e todo lugar próprio tem a 

sua particularidade na maneira como é produzida a sua existência social (CARLOS, 1996).  

O Assentamento Engenho Brejo, que será abordado no item 2.3.1, teve origem em 

um processo de pressão social por reforma agrária, na luta dos agricultores pelo acesso à terra 

com o apoio dos movimentos de trabalhadores rurais, como o Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST) e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco 

(FETAPE), que organizaram invasões e acampamentos na propriedade acima mencionada, 

fato que levou também os assentados a adquirirem maior experiência em organização social, 

tendo em vista a sua participação direta nesse processo político. 
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O assentamento Engenho Laranjeiras, que será posteriormente abordado no item 

2.3.2, é resultado da instalação de famílias de trabalhadores rurais que residiam no antigo 

engenho, mas também é proveniente de um processo de pressão social por reforma agrária 

conduzido com o apoio da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 

Pernambuco – FETAPE, envolvendo invasão das terras tidas como improdutivas pelo 

Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), fato que levou também esses 

assentados a participarem diretamente nesse processo político e a adquirirem maior 

experiência em organização social na busca de soluções para as suas condições de 

sobrevivência.  

Apesar de cada projeto de assentamento a ser estudado contar com agricultores com 

experiências de outros lugares, na recomposição de uma dinâmica social e na formação do 

assentamento rural, essas vivências anteriores vão definindo o novo lugar, da mesma forma 

que concorrem para a reelaboração da identidade do novo lugar (CARLOS, 1996).  

 

2.3.1 O Projeto de Assentamento Engenho Brejo  

 

O Projeto de Assentamento Engenho Brejo está situado no Município de Tamandaré, 

no Litoral Sul de Pernambuco, distando cerca de 4,0 km da sede do município e 110 km do 

Recife. Saindo da capital, o acesso se dá através da BR 101-Sul, da PE-60 e da PE-76. Limita-

se ao norte com terras dos engenhos Porto Alegre e Mamucabas, a leste com diversos sítios e 

o engenho Mamucabinhas, ao sul com as terras do engenho Mamucabinhas e a oeste com as 

terras dos engenhos Ilhetas e Mamucabas. Localizado na Área de Proteção Ambiental (APA) 

de Guadalupe, uma UC Estadual do Grupo das Unidades de Uso Sustentável, seus limites 

territoriais estão próximos à Reserva Biológica de Saltinho, uma UC Federal do Grupo das 

Unidades de Proteção Integral.  

O imóvel onde se encontra o assentamento possui uma área de 1.149,50 ha, o que 

totaliza 11,5 módulos fiscais, com área proposta para a averbação da Reserva Legal de 267,29 

há e com capacidade para instalação de 110 famílias, além de áreas comunitárias, áreas de 

preservação permanente, algumas estradas vicinais e a PE-076 que divide o assentamento em 

duas partes (INCRA, 2009a). Atualmente, existem 110 famílias explorando as parcelas, o que 

corresponde a capacidade projetada do assentamento, distribuídas nas moradias das Agrovilas 

I (18 famílias), II (28 famílias) e III (06 famílias), além das 58 famílias que residem em 

parcelas, anteriormente demarcadas como sítios do antigo engenho ( Figura 15 e Anexo I).   
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FIGURA 15: Planta do Projeto de Assentamento Engenho Brejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: INCRA, 2009a. 
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No início do processo, foram cadastradas pelo INCRA 64 famílias que trabalhavam 

no antigo Engenho no momento da desapropriação do imóvel. Entre os trabalhadores, 59 

possuíam carteira assinada e apenas 05 moravam fora do imóvel. Foram cadastrados também 

07 aposentados e 06 moradores sem vínculo empregatício, perfazendo 77 beneficiários 

inscritos com as respectivas famílias, totalizando 407 pessoas. 

Segundo informações dos assentados, em 1996, quando a Usina Central Barreiros foi 

à falência, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco – 

FETAPE incentivou os trabalhadores que já moravam e/ou trabalhavam no antigo Engenho 

Brejo, na cultura da cana-de-açúcar, a tomarem posse da terra. Dos 77 moradores que 

aderiram ao incentivo, 07 desistiram em 1997. 

Em 10 de maio de 1996, houve a ocupação das terras pelo Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), com a vinda de 33 acampados, em clima de muitos 

conflitos, com emboscadas e ameaças de morte, envolvendo os moradores do antigo engenho, 

apoiados pela FETAPE e os novos acampados, apoiados pelo MST. Em 16 de setembro de 

1996, os integrantes do MST montaram novo acampamento. Desta vez, trouxeram mais 07 

acampados, ocorrendo novos conflitos, totalizando 40 pessoas que acamparam nos limites do 

imóvel. 

Nessa época de luta pela terra ocorreram 03 marchas para o Recife, vários encontros 

no Bairro de Normandia, em Caruaru, caminhada pela estrada da Usina Liberdade, vários 

bloqueios nas estradas e fechamento da BR 101, na altura da Fábrica da Coca-cola, em 

Jaboatão dos Guararapes. As reuniões aconteciam separadamente, no acampamento do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e nas casas dos moradores dos sítios do 

antigo Engenho.  

A ocupação ocorreu, efetivamente, com o cadastramento de 110 famílias pelo 

INCRA, dentre elas 40 recrutados pelo MST e 70 pela FETAPE, moradores do antigo 

Engenho. A população beneficiária desse projeto de assentamento constituiu-se de 

trabalhadores rurais sem-terra, assalariados, posseiros e arrendatários com experiência no 

cultivo de cana-de-açúcar. 

A preocupação dos assentados, a partir de então, era a captação de recursos para a 

sobrevivência de suas famílias e a manutenção das atividades agrícolas e pecuárias, apesar de 

terem os meios para a subsistência fornecidos pelo INCRA, a partir do cadastramento dos 

acampados. Dessa forma, foram criadas a cooperativa, com as 40 famílias do MST e a 

Associação, com as 70 famílias da FETAPE, ambas em 1998. 
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Para a divisão das parcelas, as 70 famílias moradoras do Engenho Brejo puderam 

optar por ficarem nos sítios onde residiam e as 40 famílias que foram indicadas pelo MST 

participaram de sorteio para a escolha das parcelas e optarem por morar nas parcelas ou nas 

agrovilas. 

As agrovilas I e II foram construídas a cerca de 10 anos e, recentemente, foi 

construída a agrovila III, na parcela 57, com apenas 06 famílias. Essa parcela pertencia a um 

parceleiro que a vendeu e perdeu o direito de uso da terra perante o INCRA. A área ficou 

disponível para a construção da terceira agrovila e para a construção dos tanques para criação 

de peixes, devido à proximidade com o açude já existente. 

A questão das moradias serem dentro das parcelas é um fator questionado pelos 

parceleiros, pela dificuldade de acesso aos serviços, de transporte de insumos e 

comercialização dos produtos, apesar de terem feito opção na escolha das terras. Outros 

assentados mencionam que a moradia na agrovila dificulta a proximidade do assentado com 

seus cultivos e a vigilância contra o furto dos mesmos por outros assentados, por forasteiros 

do centro urbano e até de municípios adjacentes. 

Apesar de existirem uma associação e uma cooperativa agregando os atuais 

moradores do Assentamento Engenho Brejo, o encaminhamento dos projetos para obtenção 

de recursos para suas atividades, acontece de forma individual. Não existe envolvimento dos 

assentados no trabalho em equipe, nas ações da associação ou da cooperativa.  

Os assentados só se organizam em grupo para a solicitação de recursos, por ocasião 

do encaminhamento de algum projeto de financiamento de atividades em comum, como 

piscicultura e melhoramento da produção de coco ou cana. Entretanto, o recebimento dos 

recursos e o desenvolvimento das atividades ocorrem de forma individual. Não existe uma 

parceria cooperativista ou associativa no desenvolvimento dos projetos. 

No decorrer dos treze anos de existência do Assentamento Engenho Brejo, o 

desenvolvimento das atividades agropecuárias e de rotina dos assentados ocorre como em 

qualquer outra comunidade. Quanto à conquista dos equipamentos e serviços coletivos, 

observa-se a existência de abastecimento d´água (através de perfuração de poço), telefone 

público, campo de futebol e estradas de acesso às parcelas. A malha viária existente no 

assentamento é relativamente boa, no entanto, no período de chuvas mais intensas a qualidade 

dos acessos fica bastante comprometida, tornando vários trechos quase intransitáveis, o que 

dificulta o acesso aos lotes.  
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As 110 moradias do assentamento Brejo são compostas de sala, dois quartos, 

banheiro, cozinha, com área total de aproximadamente 48,87 m². O assentamento não possui 

rede geral de coleta e tratamento do esgoto sanitário e de águas servidas. O esgoto é 

geralmente escoado para fossas rudimentares e as águas servidas da cozinha são lançadas a 

céu aberto, próximo às casas, motivando a proliferação de doenças e a contaminação hídrica, 

em decorrência do escoamento do esgoto para os cursos d´água (Figura 16). 

 

FIGURA 16: Esgoto carreado a céu aberto na agrovila I do Projeto de Assentamento 

Engenho Brejo 

 
Foto: Nicolle Lagos, 2011. 

 

Observa-se a falta de conscientização ambiental dos próprios assentados em sua 

relação com os recursos naturais nas práticas desenvolvidas nas parcelas e/ou nas agrovilas.  

Para suprir a necessidade de assistência técnica dos assentados e sensibilizá-los 

quanto à questão ambiental, o INCRA está contratando a Empresa Via do Trabalho para 

atender aos assentamentos rurais. 

As atividades diárias dos moradores do Projeto de Assentamento Engenho Brejo 

geram resíduos compostos basicamente de sobras de alimentos, papel, papelão, plásticos, 

trapos, couros, madeira, latas, vidros, gases, vapores, poeiras, sabões, detergentes e outras 

substâncias que são descartadas no meio ambiente. A Prefeitura Municipal de Tamandaré faz 

sistematicamente a coleta do lixo em dois pontos do assentamento, no entanto, observa-se a 

disposição inadequada de resíduos sólidos em diversos locais do P.A. (Figuras 17 e 18) 

 



79 

 

FIGURA 17: Lixeira em frente à escola Padre Enzo na Agrovila I do Projeto de 

Assentamento Engenho Brejo 

 
Foto: Nicolle Lagos, 2011. 

 

FIGURA 18: Lixo exposto para coleta pública, próximo ao campo de futebol da 

Agrovila II do Projeto de Assentamento Engenho Brejo 

 
Foto: Nicolle Lagos, 2011. 

 

De acordo com as informações dadas pelos assentados, até o momento, nenhum 

deles obteve o título de propriedade da parcela, constando apenas na Relação de Beneficiários 

de Reforma Agrária – RB.  

Em relação às áreas verdes do Assentamento Brejo, existe um passivo ambiental no 

tocante à área de Reserva Legal, visto que dos 235, 36 ha de floresta exigidos pelo Código 

Florestal, correspondente a 20% de qualquer propriedade rural, só existem 191,76 ha 

destinados a esse fim.  Já as Áreas de Preservação Permanente (APP) totalizam cerca de 
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160,67 ha e, desse total, aproximadamente 85,95 ha encontram-se desmatados, contrariando o 

que determina a lei 4.771/65, alterada e acrescida pela MP nº 2166-67/01 e as resoluções do 

CONAMA números 302/2002 e 303/2002 (INCRA, 2009a).  

Segundo a avaliação do INCRA quanto à conservação dos recursos naturais, no 

momento da desapropriação do Engenho Brejo grande parte da área do imóvel se encontrava 

degradada, devido ao cultivo da cana-de-açúcar praticado há vários anos na região. 

Entretanto, existiam algumas áreas preservadas com Mata Atlântica e, especialmente, a 

vegetação de mangue e outras espécies aquáticas, nos cursos d´água que drenam o trecho da 

planície costeira inserido no assentamento.  

Para a regularização ambiental do Assentamento Brejo, perante o Órgão Ambiental 

do Estado, a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), o processo iniciou-se com a 

solicitação pelo INCRA da Licença Prévia (LP), em 21 de outubro de 2009, através do 

Protocolo CPRH N° 11180/2009, que foi emitida em 29 de outubro de 2009, sob o n° 

02.09.10.015221-7. Em 27.09.2010, foi iniciado o processo de solicitação da Licença de 

Instalação (LI), protocolado na CPRH sob o N° 11.696/2010 e ainda não foi emitida até o 

presente. Isto, porque, para a liberação dessa fase de licenciamento, faz-se necessário que o 

INCRA já tenha regularizado, também perante a CPRH, as áreas de Reserva Legal do 

assentamento, exigência citada no texto da LP como um dos condicionantes para a liberação 

da LI. 

De acordo com o Departamento Florestal da CPRH, a Licença de Instalação 

solicitada pelo INCRA à CPRH, através do Processo N° 12432/2010, está aguardando a 

averbação da área de Reserva Legal do Assentamento, para, então, ser liberada a referida 

Licença. 

Quanto ao apoio financeiro, os assentados obtiveram financiamento: do INCRA na 

modalidade fomento para banana; do PRONAF B para produção agrícola e construção de 

casas e escola; PRONAF A para coco, maracujá, compra de estaca, arame e vaca, para 

perfuração de poço e instalação de caixa d água, para criação de galinha e cabra; do Programa 

Luz Para Todos e do Programa de Recuperação de Estradas. Entretanto, a ausência ou 

ineficiência da assistência técnica para o acompanhamento da aplicação desses recursos, 

comprometem a eficácia dos mesmos, na promoção da sustentabilidade dos assentados. 

Mesmo com a criação da cooperativa e da associação em 1998, os assentados só conseguiram 

financiamento externo a partir do ano de 2000, tal como apresentado na Matriz Institucional 

Histórica de Políticas Públicas do Assentamento Engenho Brejo (Quadro 02).  
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QUADRO 02: Matriz Institucional Histórica de Políticas Públicas de Apoio ao Projeto de Assentamento Engenho Brejo – 2011 

 MATRIZ INSTITUCIONAL HISTÓRICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO AO ASSENTAMENTO ENGENHO BREJO - 2011 

PROGRAMA E PROJETOS 
ORIGEM DOS 

RECURSOS 
ANO 

PRODUTORES 

ATENDIDOS 
PROBLEMAS ENFRENTADOS SOLUÇÕES 

Fomento (banana) 
INCRA 1998/ 1999 110 assentados Muita chuva e falta de assistência 

técnica 

Foi encerrado em algumas 

propriedades e em outras continua 

Construção de casas/escola 

INCRA 1999/ 2003 108 assentados Muitas rachaduras nas construções Aguardam outro projeto já em 

andamento para recuperação das 

casas e da escola 

Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar - PRONAF A 

(coco, maracujá, estaca/arame, vaca). 

BNDES  2000/ 2002 16 assentados Projeto mal elaborado, sem 

assistência técnica; falta de insumos  

Foi encerrado em algumas 

propriedades e em outras 

continuou com recursos de outros 

projetos  

Abastecimento de Água (perfuração 

de poço e instalação de caixa de água) 

PRORURAL 2004 110 assentados A agrovila I foi beneficiada 

diretamente. As Agrovilas II e III 

têm dificuldade de acesso e de 

transporte da água 

Convivem com as dificuldades 

Criação de galinha, cabra 
Pastoral da Igreja 

Católica 

2005 18 assentados Não teve interesse do grupo para 

continuar 

Não solucionado 

Usina de Reciclagem PROMATA 2006/ 2007 Ninguém Projeto não efetivado Não solucionado 

PRONAF B (produção agrícola) 
Banco do Brasil 2007 03 assentados Sem problemas Foi finalizado com sucesso e se 

desenvolve até os dias atuais 

Programa Luz Para Todos Governo Federal 2007 90 assentados Não atendeu a todos Procuram outros Projetos 

Recuperação de Estradas 

INCRA 2008 70 assentados Cercamento de parcelas aterradas 

com material de construção, obra 

inacabada 

Alguns assentados resolveram seu 

problema e outros convivem com 

os problemas até hoje 

Produção Agroecológica Integrada e 

Sustentável (verduras/galinhas) 

BNDES/Fundação 

Banco do Brasil 

2010/ 2011 31 assentados Falta ou má qualidade de insumos 

(muitos pintos ao invés de galinha) 

O projeto se desenvolve 

atualmente com dificuldades 

Fonte: Pesquisa de campo, realizada em novembro e dezembro de 2011. 
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 Principais projetos desenvolvidos no P.A. Engenho Brejo: 

1. Produção Agrícola Familiar Rural em Sistema Mandalla. Nas áreas do projeto de 

assentamento Engenho Brejo existem dez unidades de Mandalla. A utilização dessa 

técnica foi financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BNDES/Fundação Banco do Brasil, para 31 assentados. O Projeto é intitulado PAIS-

Produção Agroecológica Integrada e Sustentável. Cada unidade de mandalla ocupa uma 

área de 400 m², que é composta por um círculo que se encontra no centro da área e que 

possui dois metros de raio (Figura 19). Esse círculo encontra-se conectado, através de um 

túnel de 10 metros, a uma área cercada de 20m x 20m. Nessas áreas são criadas galinhas 

que comem os restos culturais produzidos na unidade de produção familiar rural, prática 

que elimina os desperdícios, gera maior produção, diminui os custos, além de ser uma 

alternativa ecologicamente correta; e, nove círculos de produção de diversas culturas 

consorciadas onde os três primeiros são destinados à alimentação da família, os cinco 

círculos seguintes são destinados à produção para o mercado e o último círculo destina-se 

ao equilíbrio ambiental (cultivo de culturas de maior porte para formação de uma barreira 

de proteção contra o excesso de vento, integração com o ambiente e também para 

alimentação animal como as forrageiras). Algumas dessas unidades estão sendo 

desativadas por ineficiência do projeto, deficiência no fornecimento dos insumos e 

ausência ou falta de assistência técnica para orientar na continuidade dos projetos. Estes 

projetos deveriam atender a 31 famílias. Alguns assentados não aceitaram ou não 

receberam os insumos. O Projeto foi elaborado para criação de galinhas e o fornecimento 

de ração, entretanto, só foram fornecidos pintos e para alguns parceleiros também não foi 

fornecida a ração.  

FIGURA 19: Atividade agropecuária desenvolvida com a técnica de Mandalla no 

Projeto de Assentamento Engenho Brejo 

 
Foto: Nicolle Lagos, 2011. 
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2. Piscicultura. Na parcela 57, onde também foi edificada a agrovila III, foram construídos 

tanques para criação de peixes tilápia (Figura 20). A piscicultura vem sendo desenvolvida 

no projeto de assentamento Engenho Brejo, atualmente com sete viveiros sem 

turbilhonamento. A atividade foi financiada pelo PRONAF A, através do BNDES. A água 

que abastece os viveiros é oriunda da barragem (Figura 21) e é distribuída para o canal de 

abastecimento que, através de comportas, segue para os viveiros por gravidade. A 

piscicultura nesse assentamento encontra-se em condições deficitárias e os assentados se 

queixam de falta de orientação técnica. Apenas 05 assentados desenvolvem essa atividade. 

 

FIGURA 20: Viveiros de peixes localizados na parcela 57 do Projeto de Assentamento 

Engenho Brejo 

 
Foto: Marilourdes Guedes, 2011. 

 

FIGURA 21: Reservatório artificial que abastece os viveiros de peixes do Projeto de 

Assentamento Engenho Brejo 

 
Foto: Marilourdes Guedes, 2011. 
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3. Meliponicultura. Um outro projeto desenvolvido no assentamento Engenho Brejo é a 

exploração racional de abelhas nativas, tais como jataí e uruçu (Figura 22). A atividade foi 

financiada pelo PRONAF A, através do BNDES e tem como objetivo incrementar a renda 

do assentado, bem como contribuir com o aumento da biodiversidade através da ação das 

abelhas como polinizadoras da flora nativa. Nessa atividade, não precisa desmatar, 

queimar, nem usar insumos agrícolas ou utilizar agrotóxicos para o seu pleno 

desenvolvimento. Os assentados procuram orientação para essa atividade com instituições 

ligadas à criação de abelhas. No assentamento, existem 10 famílias que desenvolvem essa 

atividade.  

 

FIGURA 22: Estrutura física para criação de abelhas do Projeto de Assentamento 

Engenho Brejo 

 
Foto: INCRA, 2009a. 

 

 

2.3.2 Projeto de Assentamento Engenho Laranjeiras 

 

O Projeto de Assentamento Laranjeiras está situado no Município de Tamandaré, no 

Litoral Sul de Pernambuco, distando cerca de 17 km da sede do município. O acesso ao 

mesmo se dá através do Engenho Paquevira. Limita-se ao norte com a Reserva Biológica de 

Saltinho, o córrego Saltinho e o Engenho Barro Branco, a leste com o sítio Três Canoas, ao 

sul com as terras do Engenho São João e a oeste com as terras do Engenho Duas Bocas 

(Figura 23).  
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FIGURA 23: Planta do Projeto de Assentamento Engenho Laranjeiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INCRA, 2009b. 
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Sua área também se encontra inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Guadalupe e seu limite territorial, em um pequeno trecho, é contíguo à Reserva Biológica de 

Saltinho (Unidade de Conservação Federal, da Categoria de Proteção Integral). Esse 

assentamento também está situado na Zona Rural Diversificada, mais especificamente na 

Subzona de Policultura da APA de Guadalupe, de acordo com o Zoneamento Ecológico 

Econômico (ZEE) da APA de Guadalupe (CPRH, 1999), aprovado através do Decreto 

Estadual N° 21.135/98.  

O imóvel onde se encontra o assentamento possui uma área total de 439,29 hectares, 

sendo 96,29 ha destinados a APP´s (8,44 ha) e à área da Reserva Legal (87,85 ha), e para 

instalação de 38 parcelas individuais a área de 326,71 ha (INCRA, 2009b) (Tabela 06). 

 

TABELA 06: Discriminação das Áreas do Projeto de Assentamento Engenho 

Laranjeiras 

DISCRIMINAÇÃO DAS ÁREAS QUANTIDADE ÁREA 

Parcelas individuais 38 326,71  

Áreas comunitárias (parcelas 39 e 42) 02 11,99 

Áreas de APP´s e Reserva Legal (parcelas 40, 41 e 

parte da parcela 12) 
02 96,29 

Estradas Carroçáveis - - - 4,30 

TOTAL 42 439,29 

Fonte: INCRA, 2009b. 

 

Atualmente existem 37 famílias explorando as parcelas com residência em uma única 

agrovila. A área das parcelas varia de 03 e 11 hectares, sendo que as menores pertencem aos 

parceleiros aposentados. No momento da imissão de posse pelo INCRA, das 38 famílias que 

ocupavam a área, 07 pessoas eram aposentados, 03 pensionistas e 18 recebiam salário do 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, entre outros sem renda, perfazendo um 

total de 179 pessoas.  Apenas 38 famílias foram assentadas.  

Segundo informações dos assentados, em 1996, quando o proprietário do Engenho 

faliu, deixando as contribuições, os encargos sociais e os salários dos trabalhadores em débito, 

a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE) 

incentivou e apoiou os 38 moradores que já trabalhavam no antigo Engenho Laranjeiras com 

a cultura da cana-de-açúcar a tomarem posse da terra. Destes, apenas um desistiu em 1997.  

Ainda em 1996, houve a ocupação das terras do Engenho Laranjeiras, pelo 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), com a vinda de 40 acampados, apoiados 
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por esse movimento social. A ocupação das terras foi pacífica e não houve clima de conflito. 

Logo em seguida, outros imóveis foram sendo ocupados pelo MST, a exemplo do Engenho 

Mascatinho, para onde foram transferidos os acampados que participaram da ocupação do 

Engenho Laranjeiras. 

Nessa época, as reuniões dos moradores do engenho aconteciam na casa grande e nas 

casas dos moradores dos sítios do antigo engenho, com o apoio da FETAPE e, no campo ou 

embaixo das árvores, as reuniões dos acampados apoiados pelo MST. 

A ocupação ocorreu, efetivamente, com o cadastramento de 38 famílias pelo INCRA, 

sendo que apenas 01 pessoa entre os moradores/trabalhadores do antigo engenho não se 

adequou aos critérios adotados no cadastramento e desistiu da posse da terra. 

Após o registro dos 37 assentados, o INCRA repassou o recurso inicial para as 

atividades agropecuárias e a subsistência dos assentados, dirimindo, a partir de então, a 

preocupação dos assentados com a captação de recursos para a sua sobrevivência e de suas 

famílias. Em 22 de junho de 1999, foi criada a Associação dos Parceleiros do Engenho 

Laranjeiras – APEL, com o intuito de obter recursos financeiros de outras instituições. 

Por ocasião da divisão das parcelas, os antigos moradores do Engenho Laranjeiras 

puderam optar por permanecerem em suas residências ou na agrovila e escolherem as parcelas 

em que já trabalhavam. Assim, 32 assentados optaram por morar em agrovila, enquanto que 

05 optaram por morar nas parcelas. A delimitação das parcelas foi efetuada pelo Exército 

através de acordo com o INCRA. 

Na agrovila, recentemente, foi construída a Escola de 1ª a 4ª série do ensino 

fundamental para os filhos dos moradores. A parcela pertencente ao assentado que desistiu da 

posse da terra, com cerca de 12 hectares, foi destinada pelos parceleiros à área regeneração 

natural. 

Devido às condições precárias do acesso e das moradias da agrovila existente, houve 

a tentativa de construção de outra agrovila, o que, entretanto, foi impedido de efetivar-se por 

uma ação conjunta do INCRA, do IBAMA e da CPRH, uma vez que os impactos à vegetação 

nativa e à zona de amortecimento da Reserva Biológica de Saltinho não permitiam esse tipo 

de uso da referida área. Como alternativa de solução do problema, o INCRA reformou as 

construções existentes e reparou o acesso à antiga agrovila. 

Quanto aos serviços e equipamentos coletivos, o assentamento possui abastecimento 

d´água (de poços e de uma nascente, tipo cacimba, do antigo engenho), igreja evangélica, 

sistema de rádio amador, telefone público, campo de futebol, 01 escola de 1° a 4° série (os 

alunos do ensino secundário se deslocam para Tamandaré ou para a Vila de Santo André) e 
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estradas de acesso às parcelas. A malha viária existente no assentamento é relativamente boa, 

no entanto, no período de chuvas a qualidade dos acessos fica bastante comprometida, 

tornando vários trechos intransitáveis, dificultando e, algumas vezes, impossibilitando o 

acesso aos lotes.  

As 37 casas do assentamento Laranjeiras possuem sala, dois quartos, banheiro e 

cozinha. O assentamento não tem sistema adequado de tratamento do esgoto sanitário e de 

águas servidas. O esgoto sanitário é geralmente escoado para fossas rudimentares e as águas 

servidas da cozinha ou são lançadas a céu aberto próximo das casas, possibilitando a 

proliferação de doenças ou nos cursos d´água que, nesse caso, alimentam o açude de Saltinho, 

que abastece a cidade de Tamandaré.  

A Prefeitura Municipal de Tamandaré não tem infraestrutura para o recolhimento do 

lixo, devido à distância física e as condições da malha viária de acesso ao assentamento, por 

isso, ocorre a disposição inadequada do mesmo em vários locais ou a queima de resíduos por 

alguns parceleiros. 

A exemplo do que ocorre com os assentados do Projeto de Assentamento Engenho 

Brejo, até o momento, nenhum parceleiro recebeu o título de propriedade do lote, constando 

apenas na Relação de Beneficiários de Reforma Agrária (RB).  

Segundo a avaliação do INCRA (2010) quanto à conservação dos recursos naturais, 

no momento da desapropriação do Engenho Laranjeiras grande parte da área do imóvel se 

encontrava degradada, devido ao cultivo da cana-de-açúcar, praticado há vários anos na 

região, embora existissem algumas áreas com resquícios de Mata Atlântica, em estágio inicial 

de regeneração, que ainda permanecem. Entretanto, essas são Áreas de Preservação 

Permanentes (APP) de margem de rios e de elevações, não podendo, portanto, serem 

consideradas Áreas de Reserva Legal, de acordo com o Código Florestal. 

Em relação às áreas verdes do assentamento Laranjeiras, existe um passivo ambiental 

tanto nos 20% da área da propriedade, exigidos pelo Código Florestal para comporem a Área 

de Reserva Legal, como nas Áreas de Preservação Permanente (APPs), que a vegetação 

encontra-se em estágio inicial de regeneração, contrariando o que determina a lei 4.771/65, 

alterada e acrescida pela Medida Provisória - MP nº 2166-67/01.  

Para a regularização do Assentamento Laranjeiras perante o Órgão Ambiental do 

Estado, a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), o INCRA entrou com a solicitação da 

Licença Prévia (LP), em 18 de janeiro de 2010, através do Protocolo CPRH N° 0588/2010, a 

qual ainda não foi emitida. Entretanto, para a liberação da Licença Prévia e da Licença de 

Instalação (LI) faz-se necessário que o INCRA apresente à CPRH a averbação em cartório das 
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áreas de Reserva Legal do assentamento, o que, de acordo com o Departamento Florestal da 

CPRH, ainda não ocorreu, razão pela qual a LP e a LI do referido assentamento ainda não 

foram liberadas. 

Com o cadastramento, os 37 assentados da Relação de Beneficiários de Reforma 

Agrária, passaram a contar com os recursos de fomento inicial, disponibilizados pelo INCRA. 

Apesar da criação da Associação dos Parceleiros do Engenho Laranjeiras (APEL), em 1999, 

os assentados só conseguiram financiamento externo a partir do ano de 2004.  

O apoio financeiro aos assentados se deu através de Programas e Projetos tais como: 

Fomento Inicial do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, para 

compra de animal, equipamentos, insumos, alimentação; Programa de Apoio ao Pequeno 

Produtor Rural de Pernambuco (PRORURAL) para compra de kit irrigação; Produção 

Agroecológica Integrada e Sustentável - PAIS (Projeto Mandalla); Distribuição de Sementes 

de milho e feijão pelo Instituto de Pesquisa Agronômica (IPA); PRONAF B, para compra de 

gado; PRONAF A, para produção agrícola; e Compra Direta da Agricultura Familiar, da 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), para compra antecipada de mandioca. 

Esses Programas e Projetos forneceram a infraestrutura necessária para o assentamento. 

Entretanto a ausência ou ineficiência da assistência técnica para o acompanhamento da 

utilização desses financiamentos comprometem o êxito da aplicação dos mesmos. 

Vale destacar que a elaboração dos projetos de financiamento sem o conhecimento 

da realidade dos assentamentos pelos gestores públicos e a utilização dos recursos sem a 

assistência técnica adequada, em geral, resultam na inadimplência, entre outros problemas 

geradores de conflitos entre os assentados, o INCRA e o órgão de financiamento dos projetos, 

tal como pode ser visto no Quadro 03. Um exemplo dos problemas enfrentados e das soluções 

precariamente adotadas pelos assentados é o caso dos kits de irrigação, em que pela falta de 

assistência técnica e de infraestrutura para o desenvolvimento da atividade financiada, os 

assentados adotaram como solução a guarda dos kits, quando deveriam ser utilizados pelos 08 

beneficiários, assegurando o cultivo ao longo de todo o ano e a elevação da produtividade em 

todos os ciclos produtivos. 

Como consequência dos problemas enfrentados pelos assentados, até o momento 

desta pesquisa, apenas os projetos de Compra Antecipada de Mandioca e do PRONAF A 

foram concluídos. Os outros projetos implantados no assentamento em causa encontravam-se 

encerrados por esgotamento do prazo ou abandonados. 
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QUADRO 03: Matriz Institucional Histórica de Políticas Públicas de Apoio ao Projeto de Assentamento Engenho Laranjeiras - 2011 

MATRIZ INSTITUCIONAL HISTÓRICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PROGRAMAS E 

PROJETOS 

ORIGEM DOS 

RECURSOS 
ANO 

PRODUTORES 

ATENDIDOS 

PROBLEMAS 

ENFRENTADOS 
SOLUÇÕES 

Programa de Saúde da Família Governo Federal 1996 37 assentados Difícil acesso Os agentes de saúde vêm ao assentamento 

andando com dificuldades ou em carro 

traçado (4x4) da Prefeitura 

Programa Bolsa Família Governo Federal 1998  18 assentados Difícil acesso Os beneficiários vão andando até a PE 60 

(cerca de 08 km) para conseguir transporte 

até o centro da cidade 

Fomento Inicial (R$ 1.200,00 para 

comprar animal, equipamentos, 

insumos, alimentação) 

INCRA 1999 37 assentados Recurso insuficiente 

para 01 ano  

Os assentados se desenvolveram com 

dificuldades 

CEMDAP (urucum) Governo Estadual 2004 05 assentados Falta de assistência 

técnica 

Projeto abandonado 

Kit Irrigação PRORURAL 2004 37 assentados Falta de assistência 

técnica  

Maquinário não utilizado por falta de 

capacitação. Guardado no assentamento. 

Compra Antecipada de Mandioca CONAB 2004/ 2006 13 assentados Nenhum Nenhuma 

Semente do IPA (milho, feijão) IPA (sementes) e 

Prefeitura (Trator) 

2006/ 2011 37 assentados 04 anos deu certo, 01 

ano de muita chuva 

Perda completa 

PRONAF A (produção agrícola) INCRA 2009/2011 13 assentados Nenhum Nenhuma 

PRONAF B (gado) (apenas para 

os filhos dos assentados) 

INCRA 2007/ 2009 10 assentados Muita chuva Perda completa, falta de assistência técnica 

Produção Agroecológica 

Integrada e Sustentável - PAIS 

(mandalla) 

Governo Federal 2010 03 assentados Projeto era com 

galinhas, mas só 

forneceram pintos 

Convivem com as dificuldades 

Fonte: Pesquisa de campo, realizada em Novembro e dezembro de 2011. 

 



91 

 

O Projeto de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável - PAIS (Mandalla), do 

Governo Federal, previsto para ser realizado nos anos de 2010 a 2012, estavam em 

andamento, entretanto, em precárias condições, pela falta de assistência técnica. Por isso, foi 

ponto de discussão em oficinas com os assentados a quantidade de projetos implantados, 

desde o acampamento até o ano de 2011 e que não tiveram continuidade por diversas razões. 

 Segundo alguns participantes dos projetos, chegou a haver sobrecarga de tarefas 

para determinadas famílias que estavam envolvidas no regime do trabalho coletivo e que, não 

sabendo como lidar com a situação, decidiram abandonar tais projetos. Projetos estes que 

estavam estruturados para terem a participação dos agricultores e que, se acontecesse 

desistência de alguns, ficaria comprometida a participação dos demais, causando até 

desmotivação e descrença em projetos produtivos. Esses problemas mostram que o êxito do 

assentamento depende da capacidade de organização e mobilização dos parceleiros para a 

tomada de decisões e para conquista de melhores condições de vida. 

 

 

 

2.4 O USO ATUAL DO SOLO E SEUS IMPACTOS NOS RECURSOS NATURAIS DOS 

ASSENTAMENTOS  

 

O conhecimento das características ambientais de uma propriedade é de fundamental 

importância para o planejamento espacial de um projeto de assentamento, pois possibilita 

levá-las em consideração na localização das parcelas e das atividades a serem desenvolvidas 

nas mesmas, podendo servir como instrumento balizador das ações implementadas, 

objetivando a sustentabilidade dos assentamentos de reforma agrária. 

O modelo de distribuição de terra geralmente considera o módulo fiscal da região, o 

número de famílias a serem alocadas, o relevo e as características do solo, dentre outros 

aspectos que devem ser considerados, para compatibilizar o uso do solo com o potencial dos 

recursos naturais, de modo a assegurar a sustentabilidade social e ambiental dos 

assentamentos.   

Embora seja prevista na legislação a consideração de critérios como a localização do 

assentamento e das parcelas em termos de ecossistema, a disponibilidade hídrica, a 

proximidade de Unidades de Conservação e de outros espaços territoriais protegidos, o 

número de famílias a serem assentadas e a dimensão do projeto e dos lotes, no Licenciamento 

Ambiental, na prática, a implantação dos projetos tem considerado apenas a divisão espacial, 
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sem levar em conta outros fatores que podem influenciar na atividade produtiva, mas, 

principalmente, na sustentabilidade.  

No caso dos assentamentos estudados nesta pesquisa, a divisão das parcelas foi 

realizada com a participação direta dos próprios assentados, antigos moradores-trabalhadores 

dos engenhos que foram desapropriados para fins de reforma agrária. Foi discutido entre eles 

e considerado o critério de permanência do antigo morador em seu sítio e a moradia ou não 

em agrovila, utilizando, no caso dos assentados indicados pelo MST, os critérios de sorteio e 

de escolha das parcelas.  

Atendendo os objetivos desta pesquisa, esta seção se propõe a descrever e analisar as 

atividades agropecuárias, as técnicas utilizadas e os impactos das mesmas nos recursos 

naturais e nas condições de vida nos Projetos de Assentamentos Engenho Brejo e Engenho 

Laranjeiras, do Município de Tamandaré-PE.  

 

 

2.4.1 Projeto de Assentamento Engenho Brejo 

 

Para se analisar os impactos ambientais causados pela implantação de um 

assentamento em um imóvel rural deve-se primeiro considerar a situação dos recursos 

naturais da área, antes da desapropriação do imóvel. 

No P.A. Engenho Brejo foram identificadas as ações impactantes no momento de 

instalação dos assentados e no desenvolvimento de suas atividades, tais como supressão da 

vegetação, utilização da prática de queimadas, preparo do solo e plantio de culturas, tratos 

culturais e manejo de animais.  

Com a criação do projeto de assentamento, os parceleiros passaram a desenvolver as 

atividades agrícolas, aumentando o desmatamento nas áreas em regeneração e ampliando a 

demanda por áreas limpas onde pudessem desenvolver as atividades agropecuárias, agora 

como produtores, mas ainda sem orientação adequada. 

A ocupação do projeto e as demandas por infraestrutura dentro do assentamento 

acabaram promovendo alteração na estrutura da cobertura vegetal nativa, na teia trófica e na 

estabilidade dos ecossistemas, causando, portanto, impactos ambientais de caráter 

permanente. 

Analisando-se o meio físico do assentamento observou-se que as terras que foram 

destinadas às culturas possuem baixa fertilidade, o que resultou na utilização de fertilizantes.  
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Alguns assentados têm terras melhores, porém a maioria não conseguiu parcelas com 

potencial para as práticas agrícolas, por essa razão justificam a localização dos cultivos, 

dentro de suas parcelas, em áreas de várzeas, nas encostas dos morros e nas proximidades da 

mata.   

O solo do assentamento Engenho Brejo foi classificado de acordo com o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006). Segundo essa classificação, os solos 

predominantes nesse assentamento são do tipo Argissolos Amarelos, que são propícios para o 

uso agrícola, sendo tradicionalmente utilizados com cultivos de cana-de-açúcar. O segundo 

tipo de solo da área é o Gleissolo, característico das áreas úmidas, o que dificulta o 

desenvolvimento das culturas nas épocas chuvosas, quando há risco de perda dos plantios. Em 

pequena escala, ocorrem na área Latossolos Amarelos (na extremidade oeste do 

assentamento) e solos indiscriminados de mangue (nas extremidades nordeste e sudeste do 

P.A.) (Figura 24 e Quadro 04). 

 

FIGURA 24: Principais Classes de Solo do Projeto de Assentamento Engenho Brejo  

 

Fonte: ZAPE, 2001. 
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QUADRO 04: Tipos de Solos do Projeto de Assentamento Engenho Brejo 

Fonte: INCRA, 2009a. Organizado pela autora. 

 

A conservação e a manutenção da qualidade dos solos são fundamentais não só para 

a produção agrícola, mas também para manter a qualidade do meio ambiente e reduzir a 

poluição. Para tanto, é de fundamental importância o conhecimento das classes de solo 

existentes no assentamento e a adoção de algumas práticas de manejo para reduzir a 

degradação e manter a qualidade desse recurso em níveis desejáveis.   

 A maior parte dos agricultores do Assentamento Brejo utiliza práticas agrícolas 

tradicionais e rudimentares cujo conhecimento é repassado através de gerações. Entretanto, os 

assentados não dispõem de orientação e/ou assistência técnica para o manejo da área e da 

cultura, o que favorece a degradação dos recursos naturais do assentamento.   

 Ademais, nas observações de campo e nas oficinas com os assentados, foi 

mencionado o uso, na agricultura, de inseticidas, herbicidas e/ou fertilizantes minerais que são 

responsáveis pela poluição do solo e das águas por ocasião do plantio, mesmo que tal uso seja 

considerado pelos assentados, como uma necessidade para obter maior produção das culturas. 

Questionados sobre as técnicas de preparo do terreno e de plantio, bem como sobre a 

quantidade dos produtos químicos utilizados nas culturas, os assentados responderam que 

“trabalham o solo e aplicam os produtos de acordo com a vivência e experiência próprias e o 

SOLOS CARACTERÍSTICAS 

Argissolos  São recomendados para uso em sistemas que adotem medidas conservacionistas 

e que utilizam cobertura vegetal permanente. 

Latossolos  

 

São solos que possuem propriedades morfológicas e físicas que facilitam o 

manejo agrícola, a aplicação de corretivos e fertilizantes que garantam elevada 

produtividade.    

Gleissolos  

 

Esse tipo de solo se desenvolve próximo aos cursos de água. A limitação 

principal desse tipo de solo decorre do excesso de água e da consequente 

deficiência de oxigênio.   

Solos de 

Mangue 

 

Caracterizam-se por serem úmidos, pobres em oxigênio e muito ricos em 

nutrientes. Por possuirem grande quantidade de matéria orgânica em 

decomposição, por vezes apresentam odor característico, mais acentuado se 

houver poluição. Essa matéria orgânica serve de alimento a uma extensa cadeia 

alimentar, como por exemplo, crustáceos e algumas espécies de peixes. 
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que já aprenderam com seus pais e vão ensinando a seus filhos e com a necessidade de 

sobrevivência”. 

Os assentados não se organizam em mutirões ou em suas associações e/ou 

cooperativas com os outros assentados e/ou com assentados de outras comunidades para 

viabilizar o recurso a técnicos que lhes deem orientações e assistência técnica quanto aos 

tratos culturais, ao plantio e à colheita.  

Quando perguntados: “vocês recebem ajuda de outros assentados ou de produtores de 

outros assentamentos na época da safra dos produtos?” obtivemos como resposta: “nós 

pagamos para ter ajuda de outros assentados, quando não damos conta de nossas tarefas”, 

evidenciando a ausência de cooperativismo e associativismo no assentamento Engenho Brejo. 

O produto da atividade agrícola dos assentados e suas famílias assegura a 

subsistência e a renda dos mesmos, com a comercialização dos produtos excedentes no centro 

urbano municipal. Quanto à atividade agrícola como fonte de renda, a maioria dos assentados 

tira da mesma o sustento de suas famílias. Alguns assentados recorrem também a outras 

formas de obtenção de renda complementar, como aposentadoria, Programa Bolsa Família e 

trabalhos temporários na cidade, como pedreiro ou serviços gerais, pela proximidade do 

assentamento com o centro urbano de Tamandaré.   

Em virtude do relevo acidentado, da elevada precipitação pluviométrica e da falta de 

práticas adequadas de conservação do solo, o assentamento apresenta diversos pontos 

afetados pela erosão, principalmente nas áreas com relevo ondulado, forte ondulado e 

montanhoso. 

No P.A. Engenho Brejo, as áreas com relevo ondulado, ocupam cerca de 42,0% e as 

de relevo forte ondulado perfazem 33,0% da superfície do assentamento.  Essas áreas 

acrescidas de mais 5,0% daquelas com relevo montanhoso totalizam 80,0% da área do 

assentamento, dificultando ou, até mesmo, impossibilitando o plantio em alguns trechos do 

mesmo (INCRA, 2009a). 

No relevo montanhoso a declividade situa-se entre 25° e 45°, o que representa forte 

restrição para o cultivo, visto que áreas com declividade acima de 45° são consideradas de 

Preservação Permanente - APP, nas quais, pelo código Florestal em vigor, é proibida a 

retirada de vegetação e, portanto, o plantio agrícola, fato esse desconsiderado em alguns 

trechos do assentamento. 

No relevo forte ondulado, que apresenta declividades entre 10° e 25°, nos trechos 

mais inclinados desse intervalo, é difícil a instalação de culturas e próximo de 25° existe o 

risco de perda do plantio por erosão do terreno, dependendo da prática e da cultura utilizada. 
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Já no relevo montanhoso, cuja declividade se apresenta entre 25° e 45° o plantio torna-se 

inviável. Essas duas classes de áreas somam 39,0%, ou seja, 467,30 ha, da área total do 

assentamento que é 1.149,40 ha (Tabela 07). 

 

TABELA 07: Classes de Relevo do Projeto de Assentamento Engenho Brejo 

CLASSE 
DECLIVIDADE ÁREA 

Graus Porcentagem Hectares Porcentagem 

Plano Até 2º Até 3% 78,16 7,0 

Suave Ondulado Entre 2 e 5º Entre 3 e 8%  126,69 13,0 

Ondulado Entre 5 e 10º Entre 8 e 20% 477,35 42,0 

Forte Ondulado Entre 10 e 25º Entre 20 e 45% 398,08 33,0 

Montanhoso Entre 25 e 45º Entre 45 e 75% 69,22 5,0 

  Fonte: INCRA, 2010. 

 

As demais classes de relevo do Assentamento Brejo, ou seja, as áreas de relevo suave 

ondulado representam 13,0% (126,69 ha) e as de relevo plano, perfazem 7,0% (78,16 ha), 

totalizando mais de 20%, constituem as áreas mais apropriadas para o plantio das culturas 

destinadas à subsistência e à venda (Figuras 25 e 26). 

 

FIGURA 25: Unidades de Relevo do Projeto de Assentamento Engenho Brejo 

 
Fonte: INCRA, 2010. Elaborado pela autora. 
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FIGURA 26: Classificação das Unidades do Relevo no Assentamento Engenho Brejo  

 
Fonte: INCRA, 2010. 

 

Alguns entrevistados afirmam que durante o verão é melhor plantar na várzea, mas, 

no inverno, quando a várzea alaga, é melhor plantar no morro.  Neste, no entanto, dependendo 

da declividade, os plantios ocupam Áreas de Preservação Permanentes (APP´s). Apesar das 

restrições que ocorrem em muitas áreas, esse assentamento dispõe de grande potencial 

hídrico, pois é cortado por vários riachos e nascentes e possui um açude com barragem de 

terra compactada que abastece os plantios no período de irrigação.  



98 

 

 

O Projeto de Assentamento Engenho Brejo tem uma rede hidrográfica bastante 

significativa. O rio Mamucabas é o principal representante dessa rede hidrográfica.  Esse rio 

nasce a oeste da Reserva Biológica de Saltinho, próximo ao engenho Barro Branco, atravessa 

o Assentamento Engenho Brejo e segue em direção ao centro urbano de Tamandaré. Essa 

água é utilizada pelos assentados para a irrigação do plantio, para dessedentação de animais e 

para lavar roupa, entre outras utilizações domésticas. A água é sempre avermelhada e essa 

coloração só se altera no período das chuvas, depois volta ao seu estado normal (Figura 27).  

 

FIGURA 27: Vista da água avermelhada do rio Mamucabas, no Projeto de 

Assentamento Engenho Brejo 

 
Foto: Marilourdes Guedes, 2011. 

 

 

As chuvas ocorrem em maior quantidade no mês de junho, isto é, no final do outono 

e início do inverno. Nos meses chuvosos, conjuntura favorável ao cultivo de plantas de ciclo 

curto como feijão e milho, os assentados conseguem desenvolver esses cultivos e o de outras 

culturas. Já nos meses de estiagem, os assentados sofrem com a diminuição e até a falta de 

água para irrigação de suas culturas. A água utilizada no assentamento é proveniente do poço 

artesiano, perfurado na Agrovila I e estocada em caixa d´água, abastecendo as 03 agrovilas 

(Figura 28). 
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FIGURA 28: Agrovila I do Projeto de Assentamento Engenho Brejo. Detalhe da caixa 

d´água que abastece as 03 agrovilas 

 
Foto: Nicolle Lagos, 2011. 

 

No P.A. e em suas proximidades não existe nenhuma atividade industrial ou 

agroindustrial poluidora ou com potencial para vir a poluir os mananciais do assentamento. 

Entretanto, o que se observa é a deposição de dejetos humanos e restos orgânicos lançados 

por agricultores nos mananciais, com a consequente contaminação destes, comprometendo a 

qualidade da água utilizada pelos assentados. 

A principal atividade agrícola desenvolvida no assentamento Brejo é o plantio da 

cana-de-açúcar que ocupa 40% das áreas cultivadas, seguido de outras culturas como coco, 

mandioca, banana, outras frutíferas e hortaliças (Figuras 29). O cultivo da cana-de-açúcar 

remonta ao período anterior ao assentamento.  

FIGURA 29: Plantios de banana e coco, tendo ao fundo fragmentos de vegetação nativa 

no Projeto de Assentamento Engenho Brejo 

 
Foto: Marilourdes Guedes, 2011. 

Caixa d´água 

Vegetação Nativa 

Cana-de-açúcar 

Banana 

Coco 
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A sustentabilidade da atividade agrícola está estritamente ligada com os impactos 

ambientais, econômicos e sociais proporcionados pela adoção e uso das tecnologias agrícolas. 

Os agricultores do projeto de assentamento Brejo têm principalmente as seguintes atividades 

produtivas, com suas respectivas áreas cultivadas e assentados envolvidos, conforme descrito 

na Tabela 08.   

 

TABELA 08: Produção Agrícola do Projeto de Assentamento Engenho Brejo - 2011 

CULTURAS 
ÁREA 

CULTIVADA 

ASSENTADOS 

ENVOLVIDOS 

QUANTIDADE 

COMERCIALIZADA 

Cana-de-açúcar 40% 10% 100% 

Coco  30% 80% 100% 

Mandioca 20% 90% 50% 

Frutas  10% 90% 80% 

Milho/feijão 10% 80% 0% 

Verduras 10% 80% 90% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em novembro de 2011. 

 

Essas culturas são produzidas em grande parte sem insumos industriais e com 

equipamentos simples, como carro de mão, foice, enxada, estrovenga, Peia (para colheita do 

coco), roçadeira, pulverizador costal para aplicação de agrotóxicos, carroça e cavador. Apenas 

dois parceleiros do assentamento utilizam trator. O restante (a maioria) utiliza técnica de 

cultivo manual. Entretanto, a prática dessas culturas no assentamento em causa promove 

mudanças ambientais na cobertura vegetal, no sistema hidrológico, no solo e na 

biodiversidade.  

Em termos de importância econômica e social, os cultivos comerciais e de 

subsistência – manga, banana, caju, goiaba, hortaliças, milho e feijão (Figura 30) assumem 

posição importante como atividades que contribuem para a segurança alimentar, gera renda 

(com o excedente comercializado às margens da rodovia) e fixam os assentados no campo. 
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FIGURA 30: Atividade comercial de venda de frutas às margens da Rodovia PE-76, no 

Projeto de Assentamento Engenho Brejo 

 
Foto: Nicolle Lagos, 2011. 

 

Quanto à criação de animais, no assentamento Brejo, os agricultores criam galinhas, 

patos, porcos, bovinos, caprinos e ovinos e peixes que produzem dejetos que são lançados 

diariamente na terra e na água.  Essa atividade pode provocar a eutrofização do rio, que é o 

processo no qual o excesso de matéria orgânica favorece a proliferação de microorganismos, 

que passam a competir com os peixes e outros seres aquáticos pelo oxigênio da água.  

A criação de gado existente no assentamento Brejo foi financiada pelo PRONAF A, 

através do BNDES. Em geral, os assentados reúnem bovinos, cabras e ovelhas, nos quintais 

das casas para o descanso noturno e alimentação suplementar, soltando-os em áreas coletivas, 

para pastarem durante o dia. Também existem casos em que o criador oferece uma melhor 

condição de acomodação do gado em cercados próximos a sua casa. Essa atividade é 

desenvolvida com algumas dificuldades e envolve poucos assentados.  

Nas áreas do projeto existem estradas mal localizadas e um sobrepastoreio que dão 

origem a processos acelerados de erosão.  Onde o gado pisoteia o solo é compactado e isso 

dificulta a absorção de água e facilita o arrasto de material superficial pelo vento e pela água, 

resultando também em processos erosivos.  

Pela ausência de assistência técnica e recursos para investimento na pecuária, os 

animais criados são de baixa qualidade genética, apresentam um baixo desempenho 

zootécnico e não recebem quase nenhum medicamento ou tratamento fitossanitário a não ser 

vacina contra febre aftosa. Por outro lado, a criação de animais serve com fonte de proteínas 

para os assentados, gera renda e aumenta os serviços ligados ao manejo dos animais. 
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Para o desenvolvimento sustentável do assentamento Brejo, os agricultores precisam 

melhorar o nível tecnológico do seu sistema de exploração. Com a adoção de tecnologias, que 

visem aumentar a produtividade da agricultura e da pecuária, as necessidades dos assentados 

serão atendidas com a utilização de uma área menor, minimizando o desmatamento e 

contribuindo para a preservação do meio ambiente.  

Os impactos produzidos pela produção agropecuária no assentamento manifestam-se 

na redução da variedade de espécies de animais e dos produtos agrícolas, no empobrecimento 

do nível cíclico de nutrientes e nas características físicas, químicas e biológicas do solo, assim 

como na contaminação dos outros recursos naturais. Porém, com planejamento e execução 

adequada, a produção agrícola e pecuária podem alcançar os resultados adequados, garantir a 

segurança alimentar dos assentados e suprir o mercado com o excedente produzido sem 

degradar o meio ambiente, garantindo a ascensão social das famílias, sendo, ao mesmo tempo, 

rentável e ambientalmente sustentável.  

 

 

2.4.2 Projeto de Assentamento Engenho Laranjeiras 

 

A instalação de um assentamento humano em um imóvel rural promove grandes 

alterações e impactos no momento da implantação e no desenvolvimento de suas atividades, 

tais como supressão da vegetação, queimadas, preparo do solo e plantio de culturas, criação e 

manejo de animais. Para se analisar essas alterações devem ser considerados os aspectos 

históricos e sociais dos assentados e as características da área antes da desapropriação do 

imóvel. 

A ocupação do móvel e as demandas por infraestrutura no Assentamento Laranjeiras 

acabaram promovendo alteração na estrutura da cobertura vegetal nativa e na estabilidade dos 

ecossistemas, causando, portanto, impactos ambientais de caráter permanente. 

Os assentados ocuparam terras com diferentes declividades e/ou com distintos tipos 

de solos para o plantio de suas culturas, porém alguns parceleiros não conseguiram parcelas 

de terra que servissem às práticas agrícolas, por essa razão eles justificam a realização dos 

plantios nas várzeas, nos topos dos morros e nas proximidades da mata. Prática já utilizada no 

imóvel antes de sua desapropriação e da implantação do assentamento, quando o mesmo era 

cultivado com cana-de-açúcar. 

Quanto à capacidade de uso das terras deste assentamento, salientam-se dois fatores 

que mais limitam a ocupação deste território: o encharcamento das áreas de várzea, a principal 
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delas localizada na várzea do rio Laranjeiras e a declividade acentuada do relevo de uma 

grande parte das áreas. 

Em virtude dessas características, a agricultura do assentamento Engenho Laranjeiras 

tem como base as culturas anuais de milho, feijão, macaxeira e inhame, realizadas no relevo 

plano e suave ondulado e nas áreas mais afastadas lateralmente do rio Laranjeiras 

(principalmente nos locais onde ocorrem os Cambissolos). Estas áreas também são adequadas 

para fruticultura, podendo ser usadas com abacaxí, maracujá, acerola, pitanga, banana e 

mamão (EMBRAPA, 2006).  

Alguns elementos climáticos, como a intensidade e a frequência dos ventos durante o 

ano, podem intervir no desenvolvimento de algumas culturas, principalmente algumas 

frutíferas, como a banana e o maracujá, notadamente, nas áreas localizadas nos topos dos 

morros. Ressaltando-se que, mesmo nessas áreas do relevo é indispensável o uso de práticas 

conservacionistas simples, como o cultivo em curva de nível. 

Os solos adequados para culturas permanentes que oferecem boa proteção ao solo 

são ocupados pelo relevo ondulado e forte ondulado. Práticas conservacionistas como o 

plantio em curva de nível e a manutenção dos restos vegetais em faixas de contenção, durante 

o estabelecimento da cultura, são obrigatórias para que se reduza ao máximo as perdas de solo 

por erosão na fase do plantio até o ponto em que a cultura escolhida ofereça uma boa 

cobertura ao solo.  

As áreas para regeneração da vegetação nativa estão localizadas onde ocorre o relevo 

mais movimentado. Nelas, o risco de erosão é tal que a mínima exposição acarreta graves 

perdas de solos e nutrientes essenciais para a manutenção de uma produção adequada de 

biomassa. Uma vez que a vegetação se recupere pode-se pensar em um manejo sustentável 

sob a supervisão de um engenheiro florestal. Analisando-se o meio físico do assentamento 

observou-se que as terras que foram destinadas às culturas possuem baixa fertilidade, o que 

resultou na utilização de adubos e fertilizantes.  

A classificação do solo do Assentamento Engenho Laranjeiras foi feita com base em 

observação da paisagem e de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - 

SBCS (EMBRAPA, 2006). Segundo essa classificação, o solo predominante nesse 

assentamento é do tipo Latossolo Amarelo Argissolo, propício para o plantio de cana-de-

açúcar e Gleissolos que são áreas úmidas localizadas na extremidade nordeste e contígua ao 

riacho Laranjeiras (Figura 31), e que opõem dificuldade ou perda dos plantios nas épocas 

chuvosas.  
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FIGURA 31: Principais Classes de Solo do Projeto de Assentamento Engenho 

Laranjeiras 

 
Fonte: ZAPE, 2001. 

 

Os agricultores do Assentamento Laranjeiras não dispõem de orientação e/ou 

assistência técnica especializada para o manejo da área e da cultura, o que favorece a 

degradação das áreas do assentamento. Os assentados utilizam práticas agrícolas tradicionais 

e rudimentares cujo conhecimento das técnicas é repassado através de gerações.   

 Nas observações de campo e nas oficinas realizadas com os assentados, foi 

mencionado o uso de inseticidas, herbicidas e/ou fertilizantes que são responsáveis pela 

poluição do solo e das águas por ocasião do plantio, mesmo sendo considerados pelos 

assentados como uma necessidade para correção do solo e melhoria da produção das culturas. 
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Durante a realização das oficinas de construção da matriz produtiva do assentamento, 

quando foram questionados sobre as técnicas de preparo do terreno, para o plantio e sobre a 

quantidade necessária dos produtos químicos nas culturas, os assentados afirmaram: 

“aplicamos as quantidades dos produtos nas culturas, como a gente sempre fez e se der certo a 

gente continua, se não der certo, a gente sabe que não pode mais usar, foi assim que os nossos 

pais fizeram e é assim que ensinamos aos nossos filhos”. 

Também no P.A. Laranjeiras, os assentados não se organizam em mutirões ou em 

associação, com os outros assentados e/ou com assentados de outras comunidades, para 

buscarem o apoio de técnicos que lhe deem orientações sobre o plantio, os tratos culturais e a 

colheita, caracterizando a ausência de práticas coletivas que contribuam para a solução desse 

e de outros problemas. 

Em virtude do relevo acidentado e da falta de práticas adequadas de conservação do 

solo, são encontrados diversos pontos afetados pela erosão, principalmente nas áreas com 

relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso. 

No Assentamento Engenho Laranjeiras as classes de relevo predominantes são o 

ondulado, em cerca de 28% do assentamento, e forte ondulado que ocorre em, 

aproximadamente, 24% da área.  Essas áreas acrescidas de mais 12% do relevo montanhoso 

totalizam 64% do terreno do assentamento, dificultando ou, até mesmo, impossibilitando o 

plantio em alguns trechos desse Projeto de Assentamento (Tabela 09).  

 

TABELA 09: Classes de Relevo do Projeto de Assentamento Engenho Laranjeiras 

CLASSE DE 

RELEVO 

DECLIVIDADE ÁREA 

Graus Porcentagem Hectares Porcentagem 

Plano Até 2º Até 3% 115,21 26 

Suave Ondulado Entre 2 e 5º Entre 3 e 8%  39,95 9 

Ondulado Entre 5 e 10º Entre 8 e 20% 124,00 28 

Forte Ondulado Entre 10 e 25º Entre 20 e 45% 106,42 24 

Montanhoso Entre 25 e 45º Entre 45 e 75% 53,71 12 

Fonte: INCRA, 2010. 

 

No relevo montanhoso a declividade situa-se entre 25° e 45°, acima de 45° já se trata 

de Áreas de Preservação Permanente (APP), tendo em vista que, por efeito do Código 

Florestal em vigor, nessas áreas é proibida a retirada de vegetação para plantio agrícola, fato 

esse desconsiderado em alguns trechos do referido desse assentamento. 
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No relevo forte ondulado, que apresenta declividade entre 10° e 25°, nos trechos 

mais íngremes desse intervalo, é difícil a instalação de culturas e próximo de 25° existe o 

risco de perda do plantio por erosão do terreno, dependendo da prática e da cultura utilizada. 

Já no relevo montanhoso, cuja declividade se apresenta entre 25° e 45° de elevação, o plantio 

torna-se inviável. Estas duas classes de áreas compõem o montante de 36,0% da área, ou seja, 

160,13 ha do total do assentamento com 439,29 ha (Figura 32). 

 

FIGURA 32: Classificação das Unidades do Relevo do Projeto de Assentamento 

Engenho Laranjeiras 

 
Fonte: INCRA, 2010.  

 



107 

 

As demais classes de relevo do assentamento Laranjeiras são o relevo suave 

ondulado, com cerca de 9,0% (39,95, ha) e o relevo plano, com área aproximada de 26,0% 

(115,21 ha), totalizando apenas 35,0%, do total do terreno, sendo, portanto, a parcela 

adequada para o plantio das culturas de subsistência e para a venda (Figura 33).    

 

FIGURA 33: Unidades de Relevo no Projeto de Assentamento Engenho Laranjeiras 

  
                                        Fonte: INCRA, 2010. 

 

De acordo com os dados do Laboratório de Meteorologia de Pernambuco (LAMEPE) 

(2010), o clima predominante na região é o tropical quente e úmido do tipo As, onde a 

sazonalidade das precipitações é marcada por um período chuvoso e um período de estiagem.  

As chuvas encontram-se distribuídas durante, aproximadamente, 200 dias no ano, com 

precipitação média anual de 2.135mm. Os meses mais chuvosos são maio, junho e julho, 

sendo os de estio outubro, novembro e dezembro.  

As chuvas ocorrem com maior quantidade no mês de junho, isto é, no período final 

de outono e início do inverno. Nos meses chuvosos, conjuntura favorável ao cultivo de 

plantas de ciclo curto como feijão e milho, os assentados conseguem desenvolver esses 

cultivos e o de outras culturas. Já nos meses secos, os assentados sofrem com a diminuição e a 

falta de água para irrigação de suas culturas.  

A água utilizada pelos assentados é proveniente de uma nascente, que abastece 

precariamente a comunidade, e pelo riacho Laranjeiras, que se encontra poluído pelas 

atividades antrópicas dos assentados, como lavagem de roupa, despejo de resíduos, esgotos e 

banho de animais (Figura 34).  
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FIGURA 34: Utilização do riacho Laranjeiras para banho de animais no Projeto de 

Assentamento Engenho Laranjeiras 

  
Foto: Marilourdes Guedes, 2011. 

 

A rede hidrografia do Assentamento Engenho Laranjeiras tem como principal curso 

d´água o riacho Laranjeira que atravessa o Assentamento no sentido leste-oeste.  

A água que abastece o assentamento é considerada pelos assentados como de boa 

qualidade, pois provém de uma fonte d’água localizada próxima à agrovila. Já a água do 

riacho Laranjeiras é considerada ruim para o consumo humano, mas utilizada pelos 

assentados para lavar roupa (Figura 35) e para dar banho nos animais. Em menor proporção, é 

utilizada para a irrigação do plantio, nos trechos de melhor qualidade. 

A poluição dos recursos hídricos do assentamento se dá pela deposição de dejetos 

humanos e restos orgânicos lançados por agricultores nos mananciais, com a consequente 

contaminação do manancial hídrico. 
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FIGURA 35: Utilização do riacho Laranjeiras, para lavagem de roupa e de pratos 

próximo à agrovila do Projeto de Assentamento Engenho Laranjeiras 

 
Foto: Nicolle Lagos, 2011. 

 

No assentamento Laranjeiras a principal atividade agrícola desenvolvida é o cultivo 

da cana-de-açúcar (Figura 36), seguido de outras culturas como coco, banana, mandioca, 

frutíferas e verduras (Tabela 10 e Figura 37). O plantio da cana-de-açúcar remonta ao período 

anterior à desapropriação do imóvel quando os antigos moradores, atuais assentados, 

trabalhavam como assalariados.  

FIGURA 36: Produção de cana-de-açúcar no Projeto de Assentamento Engenho 

Laranjeiras 

 
Foto: Marilourdes Guedes, 2011. 
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TABELA 10: Produção Agrícola do Projeto de Assentamento Engenho Laranjeiras 

CULTURAS 
ÁREA 

CULTIVADA 

ASSENTADOS 

ENVOLVIDOS 

PARCELA 

COMERCIALIZADA 

Cana 80% 35 100% 

Banana 60% 37 50% 

Coco 50% 37 50% 

Jaca 30% 20 30% 

Jambo 15% 6 70% 

Mandioca 10% 7 50% 

Caju e manga 10% 6 0% 

Laranja 5% 8 0% 

Acerola e Abacaxi  5% 9 0% 

Milho/feijão 5% 35 0% 

Açafrão 3% 2 0% 

Graviola 3% 7 0% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em novembro de 2011. 

 

FIGURA 37: Produção Agrícola do Projeto de Assentamento Engenho Laranjeiras 

 
          Fonte: INCRA, 2010. 
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Assim como no P.A. Engenho Brejo, no Assentamento Engenho Laranjeiras, essas 

culturas são produzidas, em grande parte, sem insumos industriais e com equipamentos 

simples, como carro de mão, foice, enxada, estrovenga, peia (para retirada do coco), 

roçadeira, pulverizador costal para aplicação de herbicida, carroça e cavador.  

Nos 12 anos do assentamento os parceleiros contaram com financiamento externo 

proveniente de alguns projetos governamentais, mas sem orientação técnica adequada e sem 

acompanhamento da aplicação dos recursos e das atividades financiadas. 

A renda da maioria dos assentados se origina de Programas Sociais como 

Aposentadoria e o Programa Bolsa Família, de trabalho temporário nas propriedades vizinhas, 

no trato com os animais, no corte da cana-de-açúcar nas usinas da região e como feirantes no 

centro urbano de Tamandaré. Todas essas formas de trabalho representam fontes de renda 

complementar. 

A realidade desses assentados mostra semelhança com a dos demais assentamentos 

do município. As culturas citadas nas oficinas, com exceção da cana-de-açúcar, quase não 

necessitam de crédito para serem iniciadas e/ou executadas.  A atividade pecuária segue o 

padrão característico da Zona da Mata e tem como função suprir a necessidade da família de 

alimento diário, de meio de troca, de transporte e de renda para enfrentar eventualidades. 

Nesse assentamento os animais mencionados com frequência foram vaca, égua, galinha, bode, 

cabra, ovelha e porco. 

A força de trabalho principal utilizada no assentamento é a familiar, empregada no 

preparo da terra, no plantio e na colheita. Apesar das dificuldades enfrentadas, os 

assentamentos contribuem para a geração de emprego, o aumento da renda do trabalhador 

rural e a fixação do homem no campo.  
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3.  AS ÁREAS DE RESERVA LEGAL DOS ASSENTAMENTOS ENGENHO BREJO 

E ENGENHO LARANJEIRAS 

 

As áreas remanescentes de Mata Atlântica vêm sendo fortemente pressionadas e 

ameaçadas, ora pelo avanço do cultivo da cana-de-açúcar e pela inexistência de aceiro 

(ocasionando queimadas acidentais dos fragmentos florestais), ora pelo avanço de outros 

cultivos sobre os remanescentes, a exemplo dos cultivos de coco e banana.   

Com a decadência do setor sucroalcooleiro no Estado, vários engenhos foram 

transformados em projetos de assentamentos rurais. A implantação de tais projetos de 

assentamento sem a recuperação do passivo ambiental já existente e sem a perspectiva de 

regularizar esse passivo, já constitui um grave problema.  

Essa situação vem-se agravando pelos atos ilícitos de desmatamento e queimadas, 

para desenvolvimento das atividades produtivas dos assentamentos, inclusive, sem nenhum 

registro formal por parte do INCRA, para a regularização dos passivos ambientais (adquiridos 

e criados).  

A maioria dessas áreas destinadas à Reserva Legal apresentam vegetação nos 

diferentes estágios sucessionais e algumas estão sem vegetação arbórea, portanto em 

desacordo com a Lei 4.771/65 (Art. 16, III).  Segundo a referida lei, a área de Reserva Legal 

deveria ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no cartório registro de 

imóveis, sendo vetada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer 

título, de desmembramento ou de retificação da área.  

Nas propriedades rurais que não possuem as áreas de Reserva Legal exigidas na lei, 

há a possibilidade de recompor o passivo florestal com o plantio de mudas, conduzir a 

regeneração natural (quando comprovada a viabilidade técnica pela CPRH) ou compensar a 

Reserva Legal por outra área equivalente em importância e extensão também com a 

autorização da CPRH, podendo ser implementada sob regime de servidão florestal, conforme 

o art. 44 da mesma lei. 

Os assentamentos rurais já foram implantados com um grande passivo ambiental 

devido à redução significativa da vegetação de Mata Atlântica para implantação e/ou 

ampliação da monocultura da cana-de-açúcar.  Os atuais moradores, os parceleiros dos 

assentamentos Engenho Brejo e Engenho Laranjeiras, não fugiram a essa regra: continuaram 

promovendo a degradação ambiental através do desmatamento e queimadas dos 

remanescentes de Mata Atlântica para implantação das instalações físicas e de infraestrutura e 

de atividades produtivas (agropecuária) dos assentados. 
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3.1 A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NA CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS 

VERDES DOS ASSENTAMENTOS 

 

Para a identificação e análise da legislação necessária à regulamentação dos 

assentamentos rurais, incluindo-se a das áreas verdes, é preciso rememorar, de forma sucinta, 

algumas leis e decretos existentes, em conformidade com os instrumentos legais das 

instâncias federal e estadual. 

A aplicação dessa gama de legislação será efetivada com a parceria entre os gestores 

e com o uso adequado às situações dos assentamentos de reforma agrária, específicas de cada 

região e, logicamente, com a gestão participativa das comunidades envolvidas nesses 

processos. 

Seguindo-se a cronologia da legislação em questão, é possível analisar a relação 

entre os gestores políticos na elaboração de suas diretrizes, quanto aos assentamentos rurais e 

os recursos ambientais utilizados pelos assentados. 

Na década de 1960, a Lei n° 4.504/1964, o Estatuto da Terra, determinava que a 

propriedade rural desempenhasse sua função social integralmente, quando assegurando a 

conservação dos recursos naturais (artigo 2° §1° alínea C:), e assim continha as diretrizes para 

a sua preservação e/ou conservação e utilização de forma sustentável. O Código Florestal, Lei 

n° 4.771/1965, Lei Federal máxima de proteção das florestas nas propriedades rurais, com 

suas alterações e inserções, especifica as áreas verdes como as Reservas Legais e as Áreas de 

Preservação Permanentes a serem protegidas pelos proprietários rurais, nesse caso, o INCRA 

e, consequentemente, os assentados. 

A Política Nacional de Meio Ambiente, Lei n° 6.938/1981, também traz a 

preocupação dos gestores com os recursos naturais, na década de 1980, visando a preservação 

e restauração desses recursos, mas, desta vez, com vistas à utilização racional e 

disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício 

à vida (Artigo 4°, Inciso VI). A Lei Federal n° 7.754/1989, que estabelece medidas de 

proteção para as florestas existentes nas nascentes dos rios, é um fio da teia de leis de 

proteção florestal, um reforço específico para as Áreas de Preservação Permanente, já 

mencionada no Código Florestal. 

A Política Agrícola, contida na Lei n° 8.171/1991, evidencia o intuito de utilização 

racional das áreas, também direcionando o uso dos recursos naturais, embasada pela 

assistência técnica e pela extensão rural na proteção ao meio ambiente e na conservação dos 

recursos naturais, disciplinando e fiscalizando o uso do solo, da água, da fauna e da flora, 
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além de dividir o ônus da responsabilidade com os beneficiários de reforma agrária e 

ocupantes dos imóveis rurais. A fiscalização desses recursos também acontece com as sanções 

penais e administrativas para as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, disposta na 

Lei n° 9.605/1998, a chamada Lei dos crimes ambientais, com seção exclusiva que descreve 

os crimes contra a flora (Seção II, artigo 38). Os impactos causados aos recursos naturais e 

aos ecossistemas já começam a ter um tratamento mais punitivo.  

Nessa época, em paralelo à questão punitiva, também se iniciam as políticas de 

educação ambiental, ainda de forma incipiente, através da Lei n° 9.795/1999, voltadas para a 

prevenção, identificação e solução de problemas ambientais. Dentre essas questões, incluem-

se as ações voltadas para o uso dos recursos naturais, bens de uso comum do povo e sua 

sustentabilidade, nas comunidades rurais e nos assentamentos, assim utilizada como 

instrumento político pelo Poder Público. 

A exemplo dos assentamentos pesquisados neste estudo, todos os projetos de 

assentamentos rurais inseridos na APA de Guadalupe encontram-se no Bioma Mata Atlântica, 

portanto, sujeitos a regime especial de utilização e proteção, conforme Lei Federal n° 

11.428/2006 (Artigo 7°) que determina que a proteção e utilização desse Bioma, deve 

assegurar o disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o crescimento 

econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico.  

Afora as Leis Federais, mas ainda na âmbito nacional, a Resolução CONAMA n° 

289/2001, estabelece diretrizes para o licenciamento ambiental de projetos de assentamentos 

de reforma agrária, considerando, entre outras questões, a importância de instituir 

procedimentos de controle e gestão ambiental para orientar e disciplinar o uso e a exploração 

dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente de forma sustentável nos projetos de 

assentamento. 

Essa legislação incorporada e utilizada pelas instâncias federais e estaduais, 

compatibilizando-se com as questões específicas de cada região, necessária para o tratamento 

com as áreas verdes e com os recursos naturais dos assentamentos rurais, asseguraria a efetiva 

proteção desses recursos. Entretanto, a legislação não é utilizada com eficácia, não existe a 

articulação entre os órgãos, nem infraestrutura para fiscalização, monitoramento, educação 

ambiental e assistência técnica aos proprietários rurais e, sobretudo, não existe 

acompanhamento de nenhuma instituição pública ou privada que observe, com força política e 

poder de decisão, o não cumprimento da legislação, principalmente nos assentamentos de 

reforma agrária, onde os impactos sociais, econômicos e ambientais são imensuráveis. 
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A legislação Federal subsidia os Estados, compatibilizando-se a legislação estadual, 

específica de cada região e bioma, com suas peculiaridades, sendo essas leis mais restritivas 

ou de igual poder efetivo.  

No caso do Estado de Pernambuco, embasada pelas Resoluções do CONAMA 

289/2001 e 387/2006, em conjunto com outras leis estaduais, a Agência Estadual de Meio 

Ambiente (CPRH) utiliza a Lei Estadual n° 14.249/2010 para executar a política estadual de 

meio ambiente, promovendo a melhoria e garantia da qualidade ambiental no Estado, visando 

o desenvolvimento sustentável e a racionalização do uso dos recursos ambientais, da 

preservação e recuperação do meio ambiente e do controle da poluição e da degradação 

ambiental (artigo 1º). 

Os projetos de assentamentos rurais ora estudados estão inseridos na zona rural 

diversificada, na área de policultura, permeando também a zona agrícola diversificada da 

APA de Guadalupe. Essa Área de Proteção Ambiental (APA) é uma Unidade de Conservação 

(UC) Estadual que foi criada pelo Decreto Estadual 19.635/1997, tendo como principal 

instrumento normativo o Decreto Estadual 21.135/1998, que define, caracteriza e disciplina as 

zonas dentro da APA. Nos casos de regulamentação dos assentamentos essa UC compatibiliza 

suas normas com a Lei de Licenciamento, a qual estabelece que o empreendimento, de 

qualquer natureza, que possa causar impacto ambiental, como a construção, a instalação, a 

ampliação, a recuperação, a modificação e as atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

bem como os empreendimentos capazes de causar degradação ambiental, dependerão de 

prévio licenciamento da referida Agência (artigo 4°). 

Ainda na mesma lei, o artigo 8º, determina que a CPRH, no exercício de sua 

competência de controle ambiental, poderá expedir os seguintes instrumentos de 

licenciamento ambiental: a Licença Prévia (LP), que é concedida na fase preliminar do 

planejamento do empreendimento, aprova sua concepção, atesta sua viabilidade ambiental e 

estabelece os requisitos básicos a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

a Licença de Instalação (LI), que autoriza o início da implementação do empreendimento, de 

acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 

incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes; e, a Licença de 

Operação (LO), que autoriza o início do empreendimento, após a verificação do efetivo 

cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionantes determinados.  

A fase de planejamento, da compra do imóvel, da desapropriação e da análise de 

viabilidade técnica efetuada pelo INCRA para instalação do assentamento, como 
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empreendimento, legalmente refere-se a uma das etapas do licenciamento - o momento da 

solicitação da Licença Prévia.  

Nessa etapa da regularização da área, o INCRA deveria apresentar à CPRH, além de 

outros documentos da propriedade, o projeto básico e/ou o relatório de viabilidade ambiental 

do assentamento e uma planta de situação da área e do entorno, colorida e georeferenciada, 

delimitando a área pretendida para Reserva Legal, acompanhada de justificativa da escolha e 

memorial descritivo dos limites da Reserva Legal, seguindo também a Resolução CONAMA 

n° 387/06. 

Essa Resolução estabelece procedimentos a serem adotados pelo INCRA, quanto ao 

Licenciamento Ambiental de projetos de assentamentos de reforma agrária, mencionando a 

Licença Prévia como um documento obrigatório antecedente ao ato de criação de um projeto 

de assentamento e com prazo de expedição de até 90 dias, pelo Órgão Ambiental do Estado. 

É prevista, ainda, nessa Resolução a Licença de Instalação e Operação (LIO), que 

atende às etapas de Instalação e Operação do empreendimento/assentamento para 

regularização perante o órgão ambiental, sendo essa solicitada durante o período de validade 

da licença prévia. No seu artigo 8°, essa resolução determina ainda que, para os projetos de 

assentamentos implantados até dezembro 2003, o órgão executor poderá requerer junto ao 

órgão ambiental a LIO, para fins de regularização da sua situação ambiental, mediante a 

apresentação do Plano de Recuperação do Assentamento – PRA (ANEXO II). 

Nos assentamentos rurais de reforma agrária, o INCRA participa como 

empreendedor responsável pelo empreendimento (assentamento), por ser o detentor da área 

até o momento da emissão de posse aos assentados e por ser o Órgão Federal executor 

responsável pela implantação dos assentados e suas atividades nas parcelas, perante a União e 

o Estado.  

Para os assentamentos do Estado de Pernambuco, salvo raras exceções, as áreas 

verdes coletivas, de preservação permanente e de reservas legais, são reconhecidas de acordo 

com os fragmentos florestais ou vegetação de capoeira encontrada nas propriedades, nos 

momentos da desapropriação do imóvel, sem, contudo, serem reconhecidas legalmente no 

momento da compra do imóvel ou no parcelamento da propriedade. Essas áreas são mantidas 

ou degradadas de acordo com as necessidades dos assentados, a princípio no momento do 

acampamento e, posteriormente, no momento da determinação das parcelas pelo INCRA. 

Visando minimizar os impactos causados pela instalação dos assentamentos no 

Estado e criando diretrizes para os licenciamentos, especialmente na Área de Proteção 

Ambiental (APA) de Guadalupe, localizada no litoral sul do Estado e onde estão inseridos os 
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assentamentos objetos desta pesquisa, no que diz respeito às áreas verdes e aos recursos 

naturais desses assentamentos, a CPRH constituiu um Grupo de Trabalho, através da Portaria 

Interna nº.  137/2009, que foi composto por uma equipe interdisciplinar, com representantes 

de distintas unidades da Agência, para a elaboração do Diagnóstico Ambiental dos 

Assentamentos localizados na APA.  

Nesse diagnóstico, foi constatado pelos analistas ambientais daquela agência que os 

14 assentamentos rurais sob a responsabilidade do INCRA, localizados no território da APA, 

foram implantados sem as devidas Licenças (LP e LIO), em desacordo com o estabelecido no 

artigo 1° da Resolução CONAMA n° 387/2006.  

A maioria dos assentamentos já passou pelas etapas de parcelamento, habitação e 

concessão de créditos para desenvolvimento das atividades produtivas, como é o caso dos 

assentamentos Engenho Brejo e Engenho Laranjeiras. Ademais, o INCRA solicitou a LP 

junto a CPRH, quando deveria ter solicitado a LIO (Licença de Instalação e Operação) de 

todos os projetos de assentamento, de acordo com a referida Resolução.  

Para viabilizar a regularização ambiental pelo órgão executor (INCRA), o grupo de 

trabalho da CPRH alterou o Anexo V da resolução CONAMA (Termo de Referência para 

elaboração do Plano de Recuperação do Assentamento – PRA), no sentido de simplificar o 

PRA adequando-o às características ambientais específicas dos assentamentos inseridos na 

APA de Guadalupe.  

A constatação da inadequação do instrumento de licenciamento (LP) foi informada 

pela CPRH e está sendo mitigada pelo órgão executor. Segundo informações dos técnicos do 

INCRA e dos assentados, até o momento desta pesquisa, já havia sido realizada a contratação 

da Empresa Via do Trabalho e, nos assentamentos objeto desse estudo, estavam acontecendo, 

inclusive, as oficinas participativas para a elaboração dos referidos Planos. 

Possivelmente, após a elaboração do Plano de Recuperação Ambiental dos 

assentamentos e regularização dos assentamentos perante o Órgão Ambiental do Estado 

(CPRH), as áreas verdes dos assentamentos serão legalmente protegidas. Depois de averbadas 

em cartório serão áreas de Reserva Legal, entretanto, esse fato não é suficiente para a 

preservação e recuperação das áreas de RLs dos assentamentos.  

A execução do Plano de Regularização Ambiental (PRA) apresentado para cada 

assentamento carece de empenho do órgão executor do assentamento, o INCRA, para que a 

execução do plano aconteça de forma a integrar os assentados nas atividades, como coleta de 

sementes e produção, plantio e manutenção das mudas utilizadas para a restauração florestal, 

com estratégias diferenciadas para a restauração das Áreas de Preservação Permanente e de 
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Reserva Legal, considerando-se as características de cada local e, obviamente, com a 

assistência técnica adequada e frequente.   

Nesse sentido, a educação ambiental também tem papel essencial no processo de 

recuperação dos assentamentos rurais, enfocando a importância da conservação da 

biodiversidade, seus usos e benefícios para a população residente, além de prestar 

esclarecimentos aos parceleiros. Entre as problemáticas já relatadas, também se faz necessária 

a elaboração de planos de recuperação de áreas degradadas.   

Esses procedimentos foram adotados, a princípio, para os assentamentos inseridos 

nos limites da APA de Guadalupe, mas serviram para nortear as ações a serem adotadas pelo 

INCRA para a regularização de todos os assentamentos rurais, sendo, porém, fundamental a 

busca de parcerias para o cumprimento dessas ações. Essas parcerias podem ser buscadas nas 

esferas administrativas, federal, estadual e municipal e também nas organizações da sociedade 

civil comprometidas com a questão socioambiental.  Os esforços conjuntos poderão 

vislumbrar uma realidade diferenciada para que os assentamentos rurais possam cumprir, na 

essência, o seu papel econômico, social e ambiental.  

 

 

3.2 A SITUAÇÃO ATUAL DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DOS RECURSOS 

NATURAIS PROTEGIDOS POR ESSAS UNIDADES  

 

A vegetação do assentamento Engenho Brejo está constituída por resquícios de 

floresta subperenifólia e uma pequena parte com vegetação de mangue, ecossistema associado 

ao bioma Mata Atlântica que é caracterizado por uma vegetação bastante diversificada. Esse 

bioma vem sendo historicamente impactado pela ocupação humana e especialmente pela 

cultura da cana-de-açúcar que predomina no entorno e no interior do assentamento Engenho 

Brejo e também pela expansão imobiliária desordenada, que avança no sentido desse 

assentamento pela proximidade com o centro urbano do município (Figuras 38 a 40).  
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FIGURA 38: Área de vegetação nativa destinada a Reserva Legal com queimada, no 

Projeto de Assentamento Engenho Brejo 

 
Foto: Marilourdes Guedes, 2011. 

 

FIGURA 39: Área de vegetação nativa destinada à Reserva Legal, contígua à área de 

pasto. Abaixo área degradada no Assentamento Engenho Brejo 

 
Foto: Marilourdes Guedes, 2011. 

 

Vegetação nativa com queimada 
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FIGURA 40: Área de vegetação nativa, destinada à Reserva Legal, contígua a área 

cultivada com cana-de-açúcar no Assentamento Engenho Brejo 

 
Foto: Marilourdes Guedes, 2011. 

 

 

Nesse assentamento existem aproximadamente 161,67 ha de Áreas de Preservação 

Permanente, dos quais 88,95 ha encontram-se desmatados.  De acordo com lei 4.771/65, o 

Código Florestal, alterado e acrescido pela Medida Provisória - MP nº 2166-67/01 e 

resoluções do CONAMA números 302 e 303, Áreas de Preservação Permanente são áreas 

protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função de preservar os recursos 

hídricos, a estabilidade geológica, a biodiversidade e proteger o solo. A sua supressão 

somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social 

devidamente caracterizado e motivado em procedimento administrativo, quando inexistir 

alternativa técnica e locacional para o empreendimento proposto.   

Estas áreas consistem em uma faixa de preservação de vegetação estabelecida em 

razão da topografia ou do relevo, geralmente ao longo dos cursos d´água, nascentes, 

reservatórios e em topos e encostas de morros, destinadas à manutenção da qualidade do solo, 

das águas e também para funcionar como corredores de fauna.   

A Reserva Legal é titulada em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 4.771 

/65, alterada pela Medida Provisória nº 2166-67/2001, a qual estabelece que, nas propriedades 

rurais, localizadas no Estado de Pernambuco, deve-se manter, no mínimo, 20% de vegetação 

nativa. A referida lei determina que essa área seja averbada à margem da inscrição da 

matrícula no Registro de Imóveis e que o órgão ambiental competente deve aprovar sua 

localização. O Código Florestal também estabelece que a vegetação da área de Reserva Legal 
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não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal 

sustentável, de acordo com os princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.  

No projeto de assentamento Engenho Brejo existe um passivo ambiental em torno de 

191,76 ha, do total de 235,36 ha que deveria ser área de floresta. Esse passivo ambiental deve 

ser regularizado à luz da legislação ambiental citada. No entanto, é sabido que para a 

implementação dessas ações mitigadoras e compensatórias deve haver a participação efetiva 

de todos os entes envolvidos, inclusive os produtores familiares com compromissos firmados, 

para recompor a área desflorestada.   

Nas áreas de Reserva Legal não é permitido o corte raso nem a supressão da 

vegetação, sendo apenas admitido o plano de manejo florestal.  No Projeto de assentamento 

Engenho Brejo os agricultores vêm mantendo a Reserva Legal com percentual inferior ao 

estabelecido em lei. Observa-se que as áreas antropizadas não estão sofrendo nenhum tipo de 

manejo adequado, para a maximização econômica e/ou recuperação ambiental das áreas 

degradadas, existindo uma pequena parte da área em franco processo de regeneração 

(capoeira). Da mesma forma, observou-se ao longo do projeto de Assentamento Engenho 

Brejo, algumas áreas desmatadas com a abertura de clareiras e uso do fogo, possivelmente 

sem a autorização do órgão ambiental competente, desrespeitando também a legislação 

vigente.  

Os projetos de assentamentos apresentam o fracionamento das áreas de Reserva 

Legal, assim como a prática irregular de desmatamento, desde cortes seletivos a supressão 

total da vegetação de Mata Atlântica, esses impactos trazem prejuízos aos solos e aos recursos 

hídricos, concorrentes a algumas áreas que foram destinadas para composição de Reserva 

Legal, plotadas na planta de parcelamento, e que não apresentam vegetação significativa 

(arbórea e arbustiva).  

As áreas de preservação permanente encontram-se em elevado grau de degradação, 

apresentando diferentes situações de uso e ocupação como implantação de culturas agrícolas, 

pastagens, assoreamentos e processos erosivos nos morros e ao longo dos cursos d’água.  

A espacialização desse projeto de assentamento denota um mosaico de paisagens, 

comportando divisão das parcelas, culturas agrícolas diversificadas e remanescentes florestais 

em áreas vizinhas. No entorno e nos limites do Assentamento predomina a cultura extensiva 

da cana-de-açúcar (Figura 41).  
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FIGURA 41: Mapa de Uso do Solo do Projeto de Assentamento Engenho Brejo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INCRA, 2010. 

 

ÁREA DESTINADA À RESERVA LEGAL SEM COBERTURA  
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Nas Áreas de Preservação Permanentes às margens do rio Mamucabinhas foram 

encontrados alguns danos como a nascente em estado ruim de conservação sem vegetação 

nativa na área de influência da APP (Figuras 42). O mesmo rio, em outro trecho, próximo à 

agrovila II, apresenta assoreamento evidente, estando a margem direita sem vegetação nativa 

e com ocupação humana. Houve aterro de parte da margem para ampliação do campo de 

futebol do assentamento (Figuras 43). O reservatório artificial de água em estado ruim de 

conservação, sem vegetação nativa na área de influência da APP (Figura 44).   

 

FIGURA 42: Nascente sem vegetação ciliar, localizada no Assentamento Engenho Brejo  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: CPRH, 2010a. 

 

FIGURA 43: Aterro na margem direita do rio Mamucabas, com assoreamento e 

vegetação da margem esquerda degradada no Projeto de Assentamento 

Engenho Brejo 

 
Foto: CPRH, 2010a. 
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FIGURA 44: Reservatório artificial de água sem vegetação ciliar no Projeto de 

Assentamento Engenho Brejo 

 
Foto: Marilourdes Guedes, 2011. 

 

Segundo a ficha de campo, elaborada pela CPRH (2010a), para avaliação do estado  

de conservação  das  áreas  de  Reserva  Legal dos assentamentos inseridos na APA de 

Guadalupe, os fragmentos florestais ali existentes foram categorizados como BONS, 

REGULARES e RUINS, de acordo com aspectos fisionômicos da vegetação, grau de 

antropização e estimativa de vegetação nativa das áreas.  O estado BOM foi usado para áreas 

com vegetação com dossel bem estruturado (e presença de espécies emergentes, por exemplo) 

ou em  grau  avançado de regeneração e com poucos indícios de antropização.  

Foram categorizadas como REGULARES as áreas com vegetação em estágio  médio  

ou  inicial  de  regeneração, com evidências pontuais de antropização ou pequenos  

fragmentos  muito isolados,  ainda  que  bem estruturados e foram  categorizadas  como  

RUINS  as  áreas  sem vegetação ou com algum uso antrópico do solo (seja ocupações 

humanas ou plantios)  ou  com  sérios  danos  ambientais  (queimadas, desmatamentos) em  

amplas  áreas. 

Quanto às áreas verdes nativas do Projeto de Assentamento Engenho Brejo, existem 

oito (Lotes 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 133) destinados à Reserva Legal, em diferentes 

estágios de regeneração e/ou conservação (CPRH, 2010b), conforme relacionado abaixo no 

Quadro 05.  

 

 

 

 



125 

 

QUADRO 05: Estado de Conservação das Áreas de Reserva Legal do Assentamento 

Engenho Brejo 

LOTES 
ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 
SITUAÇÃO ATUAL 

117 ruim Desmatamento e queimada evidente  

118 bom Sem indícios de desmatamento  

119 ruim Fragmento muito pequeno e com muita pressão de 

desmatamento  

120 bom Fragmento pequeno e isolado  

121 ruim Fragmento florestal notadamente reduzido por pressão 

de retirada de vegetação 

124  

 

ruim Mata do Canivete, não sendo observada a sucessão 

vegetal normal de Mata Atlântica.  Muitos indivíduos da 

espécie cajueiro-bravo na área  

125  ruim Mata de Mamucabinhas. Fragmento florestal com 

pressão antrópica  

133 bom Mata do Bulandi.  Fragmentos de floresta Atlântica, 

contraste de área com floresta, com cajueiro-bravo e 

com plantio de macaxeira  
Fonte: CPRH, 2010a e CPRH, 2010b. 

 

Alguns fragmentos florestais ainda persistem, entretanto, em estado de degradação 

ou em regeneração sem, contudo, terem suas áreas averbadas, o que poderiam assegurar maior 

proteção aos remanescentes e aos outros recursos naturais do entorno deles. Esses fragmentos, 

juntamente com a Mata do Canivete, Mata de Mamucabinhas e a Mata de Bulandi        

(Figura 45), constam das oito áreas que serão averbadas como Reserva Florestal Legal desse 

assentamento.  

 

FIGURA 45: Mata de Bulandi. Fragmento de floresta atlântica remanescente, contígua 

ao plantio de macaxeira no Projeto de Assentamento Engenho Brejo 

 
Foto: CPRH, 2010b. 
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O Assentamento Laranjeiras possui 439,29 ha, tendo como área destinada para 

Reserva Legal 87,85 ha, ainda em sistema de áreas verdes (INCRA, 2009b). A Área de 

Preservação Ambiental 01, situada na parcela 41, proposta para área de Reserva Legal, 

informada na planta, refere-se a uma Área de Preservação Permanente, do riacho Laranjeiras, 

que atravessa o assentamento no sentido leste-oeste, com presença de solos hidromórficos, 

característicos de áreas alagadas (Figura 46). As margens do riacho apresentam-se em estado 

de conservação ruim, com predominância de vegetação herbácea nos locais de topografia 

plana, característica da ação antrópica, e arbustiva nos locais de topografia ondulada. O estado 

de conservação da vegetação em um trecho na margem esquerda do riacho, onde foram 

construídas várias unidades residenciais, é ruim.  

 

FIGURA 46: Áreas de Várzea e de APP de elevação no Assentamento Engenho 

Laranjeiras 

 
Foto: Marilourdes Guedes, 2011. 

 

Ainda quanto à situação das áreas de Reserva Legal, na planta de parcelamento não 

há indicação de área proposta, entretanto, de acordo com os assentados, a Área de Preservação 

Ambiental 02, situada na parcela 40, também é considerada como área escolhida para o 

estabelecimento da Reserva Legal.  

A área apresenta estado de conservação regular, com vegetação herbácea e arbustiva, 

principalmente, espécies pioneiras, como a embaúba (Cecropia sp.), entretanto, também 

apresenta pressão em sua diversidade biológica promovida pelos plantios de cana-de-açúcar 

Área de Várzea 

às margens do 

riacho 

Laranjeiras 

APP´s de elevação 
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em áreas contíguas a esta parcela (Figura 47). Em parte dessa área a declividade apresenta-se 

bastante acentuada, acima de 45º, sendo descrita no Código Florestal como APP de elevação, 

não podendo, portanto, ser incluída no cômputo das áreas de Reserva Legal. 

A parcela 14, devido à desistência do assentado, ficou destinada como área de 

regeneração natural, porém, também se apresenta em declividade elevada. 

 

FIGURA 47: Vegetação nativa, parcela 40, destinada a Reserva Legal, contígua ao 

plantio de cana-de-açúcar, no Projeto de Assentamento Engenho 

Laranjeiras 

                
Foto: Marilourdes Guedes, 2011. 

 

 

Na parcela 15, foi observado o cultivo de cana-de-açúcar em uma área com 

declividade superior a 45°, ocasionando processo erosivo, e consequentemente, perda de solo, 

atividade comum nos assentamentos da Mata Meridional (Figura 48). A situação encontrada 

na vegetação das APPs é preocupante, pois se encontram em avançado estado de degradação, 

não podendo, porém, contribuir para a manutenção e conservação dos aspectos qualitativos e 

quantitativos dos recursos hídricos nos assentamentos.   

 

 

 

 

 

 

Cana-de-Açúcar 

Mata Nativa 

Degradada 
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FIGURA 48: Áreas de declividade alta no Assentamento Engenho Laranjeiras 

  
Foto: Marilourdes Guedes, 2011. 

 

É interessante destacar também que as APPs têm por lei a função de conservar e 

manter a biodiversidade, promovendo a conectividade entre os fragmentos. Se tais áreas 

forem mantidas florestadas diminuirão fortemente os efeitos da fragmentação dos 

remanescentes florestais.  

Nesse sentido, os novos rumos a serem trilhados para o estabelecimento das áreas de 

Reserva Legal dos assentamentos de reforma agrária precisam se pautar pelo diálogo entre 

produtores e proprietários rurais, ambientalista e Estado, que por sua vez, devem assumir o 

papel de mediador e fomentador de novas políticas de implementação. Por outro lado, investir 

na redução legal dos percentuais de reserva legal representa um retrocesso, que dificilmente 

se concretizará face ao atual cenário de escassez de recursos naturais, sobretudo, em função 

dos autos índices de desmatamento acompanhados por todo o mundo e pelo mercado 

internacional, que, por uma questão de sobrevivência, passa a impor cada vez mais restrições 

a produtos produzidos com exploração duvidosa de recursos naturais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os recursos naturais necessários para o exercício da atividade agrícola e pecuária 

estão bastante degradados ou poluídos, como é o caso do solo, que possui baixa fertilidade e o 

caso dos rios Mamucabas e Ilhetas, juntamente com seus afluentes, que estão poluídos.   

Complementar a essa realidade está a falta de recursos e de assistência técnica para 

os assentados. A incapacidade governamental em dar aos assentados suporte técnico faz com 

que a atividade agropecuária nos assentamentos Engenhos Brejo e Laranjeiras acentuem os 

processos de desmatamento e desflorestamento. Embora antigas e degradantes, essas 

atividades exercem ainda marcante influência na realidade dos mesmos.   

As relações existentes entre os assentados e as instituições públicas de gestão e 

fiscalização do meio ambiente no âmbito federal e estadual são fruto do meio. Pois o grau de 

esgotamento da fertilidade natural das antigas terras produtoras de cana-de-açúcar 

transformadas em assentamentos levaram os assentados a utilizarem total ou parcialmente as 

Áreas de Preservação Permanentes (APPs) de margens de rios e de elevação e as áreas de 

vegetação nativa destinada a Reserva Legal, bem como seu entorno, como as terras mais 

férteis dos assentamentos. 

A existência de conflitos entre esses agentes que resultam em ações punitivas e 

coercivas realizadas pelo Poder Público através de suas instituições como o ICMBio e a 

CPRH, são importantes para a conservação dos ecossistemas ameaçados. Porém, delegar 

apenas aos assentados a obrigação de preservação ambiental sem propor e orientar novas 

formas de relação homem-natureza acaba reduzindo a função dessas instituições a uma tarefa 

singular, ou seja, aplicar as leis.  

É preciso propiciar alternativas de obtenção de renda para as famílias locais que 

sejam regidas por princípios e regras baseados na natureza para se conceber um processo de 

desenvolvimento sustentável na região que articule os interesses públicos em prol de uma 

melhoria do bem-estar local.   

A área estudada apresenta um potencial significativo para o uso racional. Entretanto, 

é necessário um trabalho de conscientização das comunidades, com técnica de educação 

ambiental especializada, procurando evitar a degradação ambiental, para garantir o 

desenvolvimento sustentável, associada a uma assistência técnica contínua e de qualidade, 

buscando estratégias sustentáveis para as comunidades rurais e para assegurar melhores níveis 

e inclusão social, assim como melhorar a qualidade de vida para todos.   
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Através das pesquisas sobre os solos e sobre a aptidão agrícola, ficou evidente a 

necessidade de adoção de medidas para a organização da ocupação das terras dos 

assentamentos estudados, de modo a proteger as terras com relevo forte ondulado e áreas 

alagadas (várzeas), além de ajustar e orientar tecnicamente as condições de produção 

agropecuária das famílias assentadas em lotes considerados com médio risco de erosão (áreas 

de relevo ondulado) e priorizar os cultivos em áreas planas e suavemente onduladas.  

Uma importante característica da agricultura familiar é a fusão que no seu interior se 

manifesta entre as unidades de produção e as famílias. Neste sentido, é fundamental pensar a 

viabilidade e o desenvolvimento da agricultura familiar, não apenas do ponto de vista 

econômico-produtivo, mas, principalmente, sociocultural e ambiental, colocando em debate 

nas ações coletivas, o conjunto de necessidades e as potencialidades que as famílias percebem 

nestes espaços, bem como a apreensão da importância da construção de um sistema de 

organização que garanta a mudança necessária para a qualidade de vida dessas comunidades 

locais. 

É indiscutível a importância de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, 

principalmente no Estado de Pernambuco, que possui um grande número desses agricultores.  

As intervenções no meio físico com a implantação de projetos de assentamentos 

insustentáveis têm inviabilizado o desenvolvimento local, com o agravante de  

potencializarem as atividades predatórias, ao dotarem o ambiente de farta mão-de-obra,  mas 

com infra-estrutura e assistência técnica precárias.  

É necessária uma proposta de política pública mais realista e direcionada, através da 

conciliação do aspecto econômico com os recursos ambientais existentes e que permaneça 

sempre a premissa do resgate à preservação e às inovações de tecnologias que possam reduzir 

ou eliminar a pressão dos parcelamentos junto aos recursos naturais e, consequentemente, o 

surgimento ou acentuação dos passivos ambientais e a degradação dos ativos ambientais 

existentes. Portanto, as políticas públicas e a questão ambiental devem caminhar imbricadas e 

tratadas segundo preceitos que enfatizem a qualidade de vida das populações. 
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APÊNDICE I 

MATRIZES DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS ENGENHO BREJO E ENGENHO LARANJEIRAS 

 

MATRIZ PRODUTIVA E DE IMPACTO 

O que 

produz? 

Quantidade 

por área? 

Quais os 

insumos 

utilizados? 

Quais os 

equipamentos 

utilizados? 

Quais as 

técnicas 

utilizadas 

Quanto 

produz 

por safra? 

Quantidade 

que 

comercializa? 

Quantos 

assentados 

envolvidos 

Quais os 

impactos 

ambientais 

 

 

MATRIZ INSTITUCIONAL HISTÓRICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PROGRAMA E 

PROJETOS 

FINANCIADO/ 

QUEM 

ANO PARTICIPAÇÃO DA 

COMUNIDADE 

PROBLEMAS 

ENFRENTADOS 

SOLUÇÕES 

 

 

 

MATRIZ DA LINHA DA VIDA 

ORIGEM REUNIÕES E 

ENCONTRO 

OCUPAÇÃO  ACAMPAMENTO CRIAÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO 

DIVISÃO  

DA TERRA 

ORGANIZAÇÃO 

DOS PRODUTORES  

CONQUISTA DOS 

EQUIPAMENTOS 

SOCIAIS 

LUTA PELA 

TERRA 

VINDA DOS 

PROJETOS 

CONQUISTA 

DA TERRA 

PROCESSO 

DE MORADIA 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ASSENTAMENTO 

  

1 - CONSTITUIÇÃO DA EQUIPE 

O Plano de Recuperação do Assentamento será elaborado por equipe multidisciplinar, 

composta por profissionais cujo espectro de habilitações envolva os campos dos meios físico, 

biótico e socioeconômico, dentre os quais deverá haver ao menos um Engenheiro Agrônomo, 

além da participação efetiva do(s) representantes(s) da associação dos Assentados a serem 

beneficiados pelo projeto.   

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO   

a) denominação do assentamento;   

b) data da Portaria de criação;   

c) área total;   

d) localização e acesso;   

e) número de famílias assentadas;   

f) área média por família; g) entidade representativa dos Assentados (nome, CNPJ, endereço, 

e-mail, etc.).   

  

3 - DIAGNÓSTICO DA ÁREA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO   

3.1 - Diagnóstico do Meio Natural;   

3.1.1 Solos, incluindo o Levantamento de Classes de Capacidade de Uso e Aptidão;   

3.1.2 Relevo, incluindo o Mapa de Declividade e Planialtimétrico;   

3.1.3 Recursos Hídricos; Disponibilidade de águas superficiais; fazer constar no mapa básico 

os rios, córregos, barragens, lagos, nascentes, etc;   

3.1.4 Fauna;   

3.1.5 Uso e ocupação do Solo e Cobertura Vegetal (Mapas de uso da terra e cobertura vegetal, 

que deverão possuir escala compatível com as exigências da CPRH em formato digital (dwg) 

e impresso);  

 



141 

 

a) Ressaltar em mapa os tipos de vegetação existentes, incluindo a situação atual da cobertura 

vegetal nativa; espécies vegetais predominantes, seu estado de conservação de acordo com a 

classificação dos estágios sucecionais (Res. Conama 31/94) e os principais problemas de 

degradação, com as respectivas causas; ressaltar as espécies endêmicas e as protegidas por 

regras jurídicas (IN 06/2008, MMA).  

b) No mapa temático de uso atual da terra, deverão estar identificadas:   

b1) - áreas de cultivo (anuais e perenes), pastagens, florestais, etc.;   

b2) - recursos hídricos existentes;   

b3) - edificações e instalações; e   

b4) - áreas de preservação permanente e de Reserva Legal identificadas, quantificadas e 

classificadas conforme o seu estado (conservado, degradado, etc.); confrontar a realidade 

dessas áreas com as exigências da legislação ambiental.  Relacionar os problemas de 

degradação das áreas de Reserva Legal e preservação permanente e apontar as causas do 

eventual descumprimento da legislação ambiental.   

Obs.: Todos os mapas deverão ser coloridos, georreferenciados, padronizados, com a mesma 

escala até 1/25.000, sendo entregues impressos e em meio digital no formato dwg.  

3.1.6 Clima e dados meteorológicos   

  

3.2. Diagnóstico do Meio Sócio-Econômico e Cultural   

3.2.1 Histórico do Projeto de Assentamento   

Descrever a trajetória de criação do Assentamento, a origem dos assentados e a situação 

sócio-econômica.   

3.2.2 Infra-estrutura Física, Social e Econômica.   

a) Identificar a situação atual do sistema viário, captação e abastecimento de água.   

b) Identificar a situação do saneamento básico e resíduos sólidos.   

c) Analisar os sistemas produtivos e suas articulações internas e externas (no contexto local, 

regional, etc.), com visão ampliada da dinâmica e da lógica produtiva predominante.   

  

4 - DESCRIÇÕES DOS IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS E AMBIENTAIS   

  

5 - APRESENTAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS PARA O ASSENTAMENTO   

5.1 - O Plano de Recuperação do Assentamento se materializa na forma de apresentação de 

ações e medidas mitigadoras, identificadas com os assentados e sintonizadas com a situação 
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constatada no diagnóstico, bem como com um cronograma de execução (físico-financeiro, 

incluindo os parceiros co-responsáveis por ação).  Deverão ser apresentadas ações relativas à:   

5.1.1 Restauração de Áreas de Preservação Permanente e Recuperação de Reserva Legal e sua 

averbação.   

5.1.2 Conservação dos Solos e da Água e Recuperação de Áreas Degradadas.   

5.1.3 Identificação e utilização das áreas de sensibilidade ambiental, voçorocas e áreas 

degradadas.   

5.1.4 Educação Ambiental.   

  

6 - TERMO DE COMPROMISSO   

O órgão executor devera assinar junto a CPRH um termo de compromisso a ser elaborada 

pela CPRH, com vistas a estabelecer os prazos para execução das ações contidas no item 

cinco, entre elas apresentação do projeto de restauração de APP e reserva legal e sua 

averbação, plano de recuperação das áreas degradadas e programa de educação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


