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RESUMO 

 

 

A reforma agrária no Brasil apresenta-se como uma necessidade histórica, para 

possibilitar o acesso do homem do campo à terra, estimulando a agricultura familiar e 

inibindo a migração para as cidades. Porém, os assentamentos de reforma agrária têm 

causado danos ambientais significativos pela forma como são implantados. Este 

trabalho teve por objetivo avaliar o cumprimento de normas ambientais, por agricultores 

em assentamentos de reforma agrária, através do uso de indicadores. Para tanto, o 

trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira delas consistiu em conhecer e 

caracterizar as Áreas de Preservação Permanente (APPs) e as Reservas Legais (RLs) 

de dois assentamentos rurais - Divina Graça e Serra Grande - situados, 

respectivamente, nos municípios de Pombos e Vitória de Santo Antão, na Zona da 

Mata de Pernambuco. Após o mapeamento dos usos do solo nas áreas de estudo, 

desenvolveu-se a segunda etapa, a qual consistiu na construção de um índice, que 

pudesse possibilitar a avaliação de desempenho ambiental desses assentamentos. A 

análise dos dados obtidos com este trabalho possibilitou identificar uma inadimplência 

nos dois assentamentos estudados, em relação à legislação ambiental em vigor, 

principalmente no que se refere às APPs de margem. Essas áreas, que são 

extremamente importantes para a preservação dos cursos d’água, apresentaram um 

baixo nível de cumprimento das normas ambientais, quando comparadas às RLs de 

ambos os assentamentos, o que levou à classificação, de acordo com o ICNA – Índice 

de Cumprimento de Normas Ambientais –, de um bom estado de conservação nas 

RLs, em função, sobretudo, das ações de restauração já desenvolvidas nessas áreas.  

 

Palavras-Chave: Assentamento Rural, APP, Reserva Legal, Índice de Cumprimento de 

Normas Ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The agrarian reform in Brazil is a historical need to enable people to access land, 

stimulating family agriculture and inhibiting migration to cities. However, the agrarian 

reform settlements have been causing significant environment damage because of the 

way they are implemented. The purpose of this work was to assess the rural workers’ 

compliance with environmental standards in agrarian reform settlements through the 

use of indicators. In order to do so, the work was divided into two phases. The first one 

consisted in knowing and distinguishing the Permanent Preservation Areas (PPAs) and 

Legal Reserves (LRs) of two rural settlements - Divina Graça and Serra Grande - 

located, respectively, in the cities of Pombos and Vitória de Santo Antão, in the Forest 

Zone in the state of Pernambuco. The second phase started after the mapping of land 

use in the study areas. It consisted in the construction of an index, which could permit 

evaluation of environmental performance of these settlements. The analysis of data 

obtained from this work enabled the identification of a default in the two settlements 

studied, regarding the current environmental legislation, especially with regard to margin 

PPAs. These areas, which are extremely important for the preservation of water 

courses, presented low level of environment compliance when compared to the LRs of 

booth settlements. This led to the classification, according to ICEL – Index of 

Compliance with Environmental Law –, of a good state of preservation in the LRs, 

especially in function of the restoration actions already developed in these areas.  

 

Key-Words: Rural Settlements, PPA, Legal Reserve, Index of Compliance with 

Environmental Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O problema fundiário do país remonta a 1530, com a criação das Capitanias 

Hereditárias e do sistema de Sesmarias, passando a existir o latifúndio. A coroa 

portuguesa entregava aos integrantes da nobreza grandes extensões de terra, eram as 

Capitanias Hereditárias. Os donatários dessas terras poderiam deixá-las como herança 

e, ainda, distribuí-las em parcelas a outros membros da elite que pudessem explorá-

las. Em 1822, com a independência do país, agravou-se o quadro, quando a 

demarcação dos imóveis rurais se deu sob a lei do mais forte, resultando em grande 

violência e concentração de terras para poucos proprietários (INCRA, 2010). 

Esse período é encerrado com a Lei das Terras de 1850, decretada por D. 

Pedro II, cujo objetivo era manter os privilégios da elite, que, na época, eram os 

senhores escravocratas. Este fato concentrou a terra na mão de poucos e negou o 

acesso da população oprimida, já que sendo estipulado um preço, o acesso às terras 

fica restringido (CAMACHO, 2011). Apenas no final dos anos 1950 e início dos anos 

1960, com a industrialização do país, a questão fundiária começou a ser debatida pela 

sociedade, que se urbanizava rapidamente (INCRA, 2010). 

No Brasil, país onde as desigualdades no campo estão entre as maiores do 

mundo (1% dos proprietários detém cerca de 46% das terras) (MANIGLIA, 2004), a 

Constituição de 1988 garante a desapropriação do latifúndio improdutivo para 

finalidade pública e interesse social, como a desapropriação da terra com finalidade de 

reforma agrária ou para a criação de reservas ecológicas, não sendo permitida, no 

entanto, a desapropriação de propriedades que tenham sido invadidas (BRASIL, 1988). 

Assim, a reforma agrária no Brasil apresenta-se como uma necessidade 

histórica, para possibilitar o acesso do homem do campo à terra, estimulando a 

agricultura familiar e inibindo a migração para as cidades. A redistribuição fundiária e a 

reforma agrícola são consideradas essenciais para o desenvolvimento econômico e 

social de um país, oferecendo oportunidade às populações rurais carentes. Ao mesmo 

tempo, transferem terras improdutivas dos grandes proprietários, que não as 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desapropria%C3%A7%C3%A3o
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aproveitam apropriadamente, aos pequenos agricultores, levando a um aumento da 

produtividade no campo. 

Porém, os projetos de assentamento de reforma agrária têm causado danos 

ambientais significativos pela forma como são implantados, em que, por vezes, os 

agricultores se antecipam ao parcelamento formal, por outras, não recebem orientação 

e cobrança para que respeitem as áreas legalmente protegidas, como as Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) e as Reservas Legais (RLs), sendo essas utilizadas, 

muitas vezes, em atividades agropastoris, o que não é permitido por lei. 

Dessa forma, tais atividades têm gerado elevados níveis de contaminação e 

degradação dos solos, principalmente no que concerne às APPs dos assentamentos 

rurais. De fato, aos usos referidos associam-se, geralmente, descargas acidentais ou 

voluntárias de poluentes, queimadas, aterros de lixo a céu aberto, uso irregular de 

agrotóxico, desmatamento para plantio de culturas e outras ações degradadoras do 

meio ambiente. 

Esse descumprimento da legislação ambiental tem gerado reações da 

sociedade e atuação do Ministério Público Federal (MPF), exigindo do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) um posicionamento mais 

afirmativo, particularmente quanto à submissão dos projetos a licenciamento ambiental, 

ao controle do uso da terra nos assentamentos e à recuperação das áreas degradadas.  

Neste sentido, o INCRA definiu a Norma Interna nº 43 (INCRA, 2000), que 

estabelece critérios e procedimentos referentes à implantação de projetos de 

recuperação e conservação de recursos naturais em áreas de assentamentos da 

reforma agrária. Posteriormente, publicou o Manual para Elaboração e Implantação de 

Projetos de Recuperação e Conservação de Recursos Naturais em Assentamentos da 

Reforma Agrária (INCRA, 2006). Além disso, também definiu a Instrução Normativa nº 

47 (INCRA, 2008), que estabelece diretrizes para a supervisão da situação ocupacional 

em projetos de reforma agrária, retomada de parcelas ocupadas irregularmente e 

orientações para a adequação ambiental dos assentamentos.  

Porém, milhares de assentamentos, no Brasil, continuam em desconformidade 

com a legislação ambiental, refletindo inadequação das técnicas de uso dos recursos 
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naturais. Em Pernambuco, por exemplo, são 463 assentamentos federais implantados 

ou em implantação, praticamente todos apresentando passivo ambiental. 

Com o intento de contribuir para solucionar tamanha desconformidade e pela 

necessidade de se melhorar a situação na qual se encontram sendo desenvolvidas as 

atividades em Assentamentos Rurais no nosso estado, é que foi proposto o 

desenvolvimento deste trabalho, aproveitando o desenvolvimento de ações contínuas 

de pesquisa e extensão que vêem sendo realizadas na área de estudo por parte da 

Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com a Sociedade Nordestina de 

Ecologia (SNE). 

Neste sentido o trabalho agrega a essas iniciativas uma importante ferramenta 

para avaliação e monitoramento ambiental dos assentamentos rurais, contribuindo para 

suprir necessidades da política socioambiental em reforma agrária no Brasil. O teste de 

indicadores de cumprimento das normas ambientais e a escolha de um Índice de 

Cumprimento de Normas Ambientais, que seja cientificamente seguro e ao mesmo 

tempo prático, darão importante suporte aos próprios assentados, para que se situem 

no novo contexto de sustentabilidade da atividade agrícola, além de subsidiar o poder 

público, particularmente o INCRA, o Ministério Público e a Agência Pernambucana de 

Meio Ambiente (CPRH), em Pernambuco. 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o cumprimento de normas ambientais, 

por agricultores em assentamentos de reforma agrária.  

Para tanto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Estabelecer indicadores de cumprimento das normas ambientais por assentados 

em assentamentos de reforma agrária; 

2. Aplicar e avaliar os indicadores em dois assentamentos rurais na Zona da Mata de 

Pernambuco; 

3. Identificar e caracterizar as desconformidades frente à legislação ambiental nos dois 

assentamentos; 

4. Estabelecer um Índice de Cumprimento de Normas Ambientais dos assentamentos 

rurais a partir dos indicadores selecionados e aplicá-lo em estudo comparativo. 
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Para atendimento desses objetivos, o trabalho foi dividido em duas etapas. A 

primeira delas consistiu em conhecer e caracterizar as Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) e as Reservas Legais (RLs) de dois assentamentos rurais - Divina 

Graça e Serra Grande - situados, respectivamente, nos municípios de Pombos e Vitória 

de Santo Antão, Pernambuco. Esta etapa teve como meta verificar o cumprimento, ou 

não, da legislação ambiental aplicável a essas áreas. Após o mapeamento dos usos do 

solo na área de estudo, desenvolveu-se a segunda etapa, a qual consistiu na 

construção de um índice, que pudesse possibilitar o monitoramento de desempenho 

ambiental desses assentamentos. 

Por fim, a dissertação foi estruturada em 5 capítulos: o primeiro deles, consiste 

na presente introdução, na qual são abordados o tema, a justificativa e os objetivos do 

trabalho; No segundo, há numa reflexão sobre o uso da terra e a necessidade de 

adequação ambiental, fazendo uma análise dos indicadores como ferramentas 

utilizadas na mensuração do nível de adequação ambiental; No terceiro, aborda-se a 

área de localização dos assentamentos estudados, juntamente com os aspectos 

conceituais utilizados para a caracterização dos parâmetros analisados, e, por fim, os 

procedimentos metodológicos utilizados para alcançar os objetivos da pesquisa; No 

quarto e último capítulo, analisa-se os resultados atingidos com este trabalho. 
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2. UMA REFLEXÃO SOBRE O USO DA TERRA E A NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

Este capítulo traz uma reflexão a respeito da necessidade de adequação 

ambiental dos assentamentos rurais, frente ao histórico de mau uso da terra, e da 

necessidade de utilização de indicadores como ferramenta de mensuração do 

cumprimento das normas ambientais. 

 

 

2.1 USO DA TERRA EM ASSENTAMENTOS RURAIS 

 

Desde os tempos mesolíticos, o progresso humano dependeu de arrancar e 

destruir as árvores com que a maior parte da terra estava coberta. O processo 

acelerou-se na era neolítica, quando a invenção do machado de pedra permitiu destruir 

as matas, não apenas através de queimadas ou da pastagem animal, mas também as 

derrubando (THOMAS, 2010).  

Segundo o mesmo autor, naquela época as florestas eram sinônimo de 

rusticidade e perigo, como nos lembra o termo “selvagem” (de silva, selva). Os 

primeiros homens preferiram o campo aberto às florestas por sua segurança: era 

possível ver o que se aproximava e defender-se com antecedência.  

Na visão da atitude do colonizador no Nordeste brasileiro, e seus descendentes, 

Freyre (2004) contextualizou a mata, os bichos nativos e a água como personagens 

vitimados pelo modo de apropriação da terra e dos homens, ao abordar aspectos da 

influência da cana sobre a vida e a paisagem nordestina.  

Segundo Braga (2011), é certo que Gilberto Freyre viu no canavial um caráter 

civilizador, mas reconheceu ao mesmo tempo a sua dimensão devastadora do meio 

ambiente, desvirginando a floresta do modo mais cruel, com as queimadas, 

substituindo a diversidade pela monocultura absoluta, só restando “os ossos da mata”. 

Em sua visão, os animais da mata eram encarados como inimigos do canavial 



16 

 

civilizador, “espécie de última defesa da vegetação bruta contra a planta invasora”. Era 

tanta a aversão e até medo deles, que nem se tentou domesticá-los, sendo tangidos e 

mortos pelas queimadas e pela caça. 

Hoje em dia, quando as matas encolheram a quase nada, nossa atitude é muito 

diferente: consideramos que é melhor plantar árvores que derrubá-las (THOMAS, 

2010). Essa mudança de atitude ganhou força a partir do inicio do Século XIX, e para 

isso contribuíram o avanço da Historia Natural, o respeito que os naturalistas tinham 

por áreas selvagens não-transformadas pelo homem. Como exemplo, os pântanos que 

antes eram drenados para dar lugar aos campos de cultivo, passaram a ser valorizados 

como habitats de espécies selvagens (DIEGUES, 1996). 

Em 1965 foi instituído o Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 1965), seguido por 

vários outros documentos legais, os quais impõem restrições sobre o uso das APPs e 

RLs. Entretanto, devido à tradição de uso intensivo do solo no passado e a dificuldade 

de imposição desse código, essas áreas são muito utilizadas para fins agropastoris, 

ocasionando degradação dos solos e das águas, através do desmatamento da 

vegetação nativa (PEREIRA et al., 2003). 

Provavelmente, em nenhuma outra atividade humana, exista interação tão 

grande entre o ser humano e a natureza como na agricultura e sua consequência atual 

é que, ali, acabam por ocorrer grandes problemas ambientais, decorrentes, muitas 

vezes, do uso inapropriado do solo. 

No Brasil, a Revolução Verde, em 1950, permitiu a implantação em larga escala 

de sistemas monoculturais com emprego intensivo de fertilizantes e agrotóxicos, além 

de ter proporcionado a abertura de um imenso mercado de máquinas, sementes e 

insumos agrícolas (AGUIAR; MONTEIRO, 2005). 

O processo de modernização agrícola, se por um lado aumentou a produtividade 

das lavouras, por outro, levou a impactos ambientais indesejáveis. O padrão 

monocultor provocou diversos problemas ambientais nas propriedades rurais, tais 

como: a destruição das florestas e da biodiversidade genética, a erosão dos solos e a 

contaminação dos recursos naturais e dos alimentos, devido ao uso de fertilizantes, 

adubos inorgânicos e agrotóxicos (BALSAN, 2006). 
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Segundo Rodrigues et al. (2006), uma propriedade rural, em função da 

legislação ambiental brasileira, está constituída das seguintes situações:  

a) Áreas de Preservação Permanente (APPs): se referem à faixa ciliar, nas 

margens de cursos d’água e entorno de nascentes, de largura variável, 

dependendo da largura do rio, na maioria de 30 metros de cada margem em 

rios de até 10m de largura e 50m de raio ao redor de nascentes (Figura 1) De 

acordo com a Medida Provisória nº 2.166-67 (BRASIL, 2001), é permitido o 

acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, para 

obtenção de água, desde que não exija a supressão e não comprometa a 

regeneração e a manutenção a longo prazo da vegetação nativa. 

 
Figura 1: Delimitação da largura da mata ciliar em relação à largura do rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná (SEMA). 

 

b) Reserva Legal (RL): corresponde a uma porcentagem da propriedade rural, 

que varia, dependendo do estado, de 20% (vários estados brasileiros, 

incluindo Pernambuco) até 80% (estados do Norte) da propriedade, 

porcentagem que não inclui as APPs. A RL deve ter sua localização e limites 

definidos, sendo obrigatória a aprovação pelo órgão estadual ambiental e a 

averbação no cartório de imóveis, podendo ser explorada economicamente, 

desde que com menor impacto ambiental, tendo a exigência de ser ocupada 

com espécies florestais nativas e não sendo permitido o corte raso. 



18 

 

c) Áreas agrícolas destinadas para produção: as duas primeiras situações são 

inteiramente reguladas pela legislação ambiental e esta terceira, apesar de 

ser regulada pela legislação agrícola, está também relacionada à legislação 

ambiental, por ser a principal fonte de perturbação das duas primeiras. 

Em se tratando de propriedades rurais, os assentamentos de reforma agrária 

merecem uma atenção especial, pois possuem parte significativa de suas áreas 

destinadas a atividades agropastoris, realizadas muitas vezes em desconformidade 

com a legislação ambiental, praticando uso irregular dos solos em Reservas Legais 

(RLs) e Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

Tais atividades ocasionam uma redução da cobertura florestal, levando a um 

aumento dos processos erosivos do solo, com a consequente redução da fertilidade 

dos mesmos, também ocasionando poluição e assoreamento dos cursos d’ água. Além 

disso, a aplicação intensiva de agrotóxicos nas plantações acarreta riscos de 

contaminação do solo e de intoxicação de agricultores e consumidores. 

Os impactos causados pelos assentamentos, decorrentes do uso intenso dos 

recursos naturais disponíveis, fazem-se sentir tanto na vida dos assentados e do 

assentamento como também fora deles. Neste último caso, atingem os distritos, 

municípios e regiões onde os projetos se localizam, com efeitos diretos e indiretos 

sobre a sociedade mais ampla (LEITE et al., 2004). 

Os assentamentos rurais no Brasil passaram a existir oficialmente a partir da 

década de 1980 e foram criados para responder às pressões localizadas, como forma 

de mitigar conflitos relacionados à posse da terra. Marcados pela falta de um 

planejamento prévio de implantação e de mecanismos de apoio, muitos desses 

assentamentos enfrentam situações bastante adversas no que se refere à estabilidade 

das parcelas, com evidentes reflexos sobre as condições de produção e 

comercialização, formas de organização e preservação dos recursos naturais (SILVA et 

al., 2010). 

No entanto, a reforma agrária foi conceituada pelo Estatuto da Terra (BRASIL, 

1964), como o conjunto de medidas que visa a melhor promover a distribuição da terra, 
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mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender à justiça social 

e ao aumento de produtividade (IKAWA, 1999). 

Assim, o Governo Federal começa a apresentar certo avanço, através da Lei 

Agrária (BRASIL, 1993a) que elege como critério de desapropriação a produtividade, e 

não o tamanho do imóvel e, o Rito Sumário (BRASIL, 1993b), que dispõe sobre a 

desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária e 

estabelece o prazo de 120 dias para decidir se a propriedade é ou não passível de 

desapropriação (MENDONÇA, 2004). 

Depois de criado, o projeto de assentamento de reforma agrária desencadeia 

processos de transformação econômica, política, social e ambiental (LEITE et al., 

2004). Essas transformações têm sido interpretadas, normalmente, como dinâmicas de 

construção de novos territórios de vida, de trabalho e de intervenção dos poderes 

públicos. Porém, os processos de desestruturação associados à implantação de um 

assentamento podem influenciar decisivamente diferentes esferas da vida das 

populações assentadas e, particularmente, as iniciativas de conservação e gestão dos 

recursos naturais (CUNHA; NUNES, 2008). 

Ao criar o assentamento, o Estado assume a responsabilidade de viabilizá-lo. 

Dessa forma, o desempenho de um assentamento é fruto do desempenho do Estado. 

Ele assegura o acesso à terra, mas é preciso criar condições para se  produzir dentro 

de parâmetros aceitáveis, esperando-se dos assentados que escolham  produtos 

definidos como “de mercado”, sementes selecionadas, defensivos agrícolas, 

fertilizantes aprovados e assim por diante. Em contrapartida, o Estado compromete-se 

a assegurar condições ao assentado para que produza dentro desses limites (LEITE et 

al., 2004). 

A desapropriação de terras com fins de reforma agrária normalmente resulta em 

importantes transformações nos regimes de propriedade. De propriedade privada, a 

terra é transformada numa combinação de propriedade estatal (formalmente é 

propriedade do estado brasileiro, sendo controlada pelo INCRA) com propriedade 

comum ou coletiva (alguns direitos e deveres são repassados às famílias assentadas) 

(CUNHA; NUNES, 2008). 
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Para os mesmos autores, as contradições entre a utilização efetiva dos recursos 

comuns, as formas institucionalizadas de proteção da natureza (as Áreas de 

Preservação Permanente e de Reserva Legal) e a morosidade na definição do 

parcelamento, impedindo que se distribuam responsabilidades acerca do controle e 

monitoramento do uso dos recursos, criam incertezas que favorecem situações de 

“tragédia dos comuns”, prevista por Hardin (1980), e dificultam a emergência de 

iniciativas de conservação ambiental. 

Isso ocorre porque ao anular os direitos da apropriação privada pelo latifundiário, 

os processos de desapropriação de terras instalam apenas formalmente a regulação 

estatal combinada com a regulação coletiva. A dificuldade do INCRA em exercer a 

regulação efetiva e a indefinição (que pode durar meses e anos) sobre os beneficiários 

da reforma agrária e os lotes que vão ocupar, cria uma situação que, na prática, se 

aproxima do acesso livre, gerando competição por recursos e, consequentemente, 

levando à degradação ambiental (CUNHA; NUNES, 2008). 

Geralmente, os assentamentos são liberados para ocupação com muitas 

pendências em relação às exigências da licença ambiental. Alguns não cumprem as 

exigências legais, como a averbação das Reservas Legais e o descarte regular das 

embalagens de agrotóxicos, e continuam instalados, não se observando, em relação ao 

INCRA, o cumprimento efetivo de suas funções. Um fator que pode desencadear tal 

irregularidade é a omissão, pela CPRH, na fiscalização ambiental, fazendo com que o 

INCRA não obtenha às licenças e, dessa forma, não se adéqüe às normas ambientais.  

Mesmo assim, de acordo com Wanderley (2001), a reforma agrária é, sem 

dúvida, o caminho para resolver a questão da terra que permanece pendente até hoje 

no País. A disseminação de assentamentos, na medida em que estes se tornam uma 

“sementeira” de agricultores familiares, permite recuperar as forças sociais para o 

desenvolvimento, que existem na agricultura familiar, até então desperdiçadas. 

Para que o assentamento rural seja capaz de ser autosustentável, é necessário 

que os recursos disponíveis, sejam eles naturais, humanos ou patrimoniais, possam 

contribuir de maneira produtiva para o desenvolvimento sócio-econômico e ambiental 

do assentamento. Para que isso ocorra é necessário que os assentados tenham 
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condições de manter a capacidade produtiva dos recursos naturais, os quais, através 

de técnicas adequadas de conservação, como: rotação de cultura, manutenção de 

matas ciliares, reflorestamento, conservação e manejo dos solos, poderão contribuir de 

maneira permanente para a melhoria da qualidade de vida das populações rurais nos 

assentamentos  

 

2.2 ADEQUAÇÃO AMBIENTAL 

  

No passado, tudo contribuía para a concepção equivocada de que a exploração 

econômica integral da terra e de seus atributos era a única destinação que a ela poder-

se-ia dar: a imensidão de territórios a serem conquistados, a aparente inesgotabilidade 

e capacidade de recuperação dos recursos naturais, a dispersão dos habitantes, a 

certeza de que a propriedade ou era utilizada em sua inteireza ou não tinha 

verdadeiramente tal qualidade (BENJAMIN, 1997). 

Foi somente depois da Segunda Guerra Mundial que o ambientalismo ganhou 

apoio popular suficiente para tornar-se o nascente movimento social que atualmente 

manifesta-se como uma preocupação socioambiental predominante, tendo em conta as 

preocupações crescentes com a ocupação inadequada do solo e a degradação do 

meio ambiente.  

Os efeitos da degradação do solo, da poluição das águas, e de muitos outros 

tipos de danos ambientais, assim como, o aumento da consciência na população da 

sua dependência do meio ambiente, em relação aos recursos naturais e à qualidade de 

vida, levaram nas últimas décadas à revisão, criação e ampliação de uma legislação 

disciplinadora do uso do ambiente (RODRIGUES et al., 2006). 

Essa legislação procurou aparelhar o Estado para atender aos anseios da 

população por um uso racional, sustentável e permanente do meio ambiente, não 

incidindo exclusivamente ou preferencialmente, sobre o meio rural, ou o setor agrícola, 

abrangendo, na realidade, o comércio, a indústria, os serviços, a administração pública 

e o cidadão comum (RODRIGUES et al., 2006). 
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Assim, a legislação ambiental em vigor é apenas uma dentre as várias normas 

legais a que estão submetidas a propriedade rural e a atividade agrícola, e visa garantir 

que a produção agropecuária esteja adequada às exigências sociais e às limitações 

naturais. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) considera que ʺpara assegurar a 

efetividade do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, incumbe ao Poder Público, 

dentre outras responsabilidades, definir espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos.ʺ 

Essas áreas são consideradas legalmente protegidas quando decorrentes de lei 

ou decreto especifico, que as denomine como Unidade de Conservação (UC). Ou, 

então, quando definidas pelo Código Florestal Federal ou por outra norma legal em 

nível de Estado ou Município, como tipologias de área que devam ser preservadas ou 

conservadas. São os casos da Área de Preservação Permanente – APP e da Reserva 

Legal – RL (BRAGA, 2009). 

Segundo o mesmo autor, o histórico de desinteresse pela proteção das APPs e 

pela averbação de RLs conduz à necessidade de uma ação mais enérgica, tanto dos 

órgãos de licenciamento e fiscalização, quanto do Ministério Público, pois esses órgãos 

articulados podem pressionar mais facilmente e promover a adequação ambiental das 

propriedades. 

Para obtenção de resultados mais eficazes, faz-se necessário o estabelecimento 

de um zoneamento de adequação ambiental das propriedades, identificando o 

potencial de reabilitação das APPs e de implementação das RLs, mapeando a 

realidade fundiária e as áreas prioritárias para a proteção (BRAGA, 2009). 

O solo ou a terra agricultável é considerado o recurso mais importante para a 

produção e produtividade rural (INCRA, 2000b). Portanto, o seu uso deve ser encarado 

sob uma óptica ambiental mais ampla, com o estabelecimento de limites que definam 

até que ponto a atividade humana pode afetar sua capacidade de funcionar como 

integrador ambiental, levando-se em conta o interesse tanto de produzir como de 

manter suas funções ecológicas (LAVKULICH, 1995). 
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A cobertura vegetal tem grande importância na suscetibilidade à erosão. A 

atuação da floresta como reguladora da enxurrada e controladora da degradação dos 

solos é explicada por Bertoni e Lombardi Neto (1985) pela existência de uma 

integração biológica da comunidade florestal com o clima e com o solo superficial. A 

parte superior do solo é protegida pela copa das árvores e pelos arbustos em 

diferentes alturas, e a presença de folhas mortas, galhos secos e matéria orgânica em 

vários estágios de decomposição, com abundância de microrganismos, mantém o solo 

poroso, o que favorece a formação de uma estrutura ideal para a retenção de água e 

para a infiltração. 

Áreas com culturas reduzem significativamente a concentração de sedimentos 

na enxurrada, comparadas a áreas sem cultivo ou de solo nu.  Porém, diferentes 

vegetais apresentam capacidades distintas para reduzir a erosão, principalmente pelas 

variações da densidade de cobertura do solo, da massa de resíduos da parte aérea, 

das raízes produzidas e da resistência do resíduo à decomposição e ao transporte pela 

enxurrada (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1985).  

As gramíneas, com sua maior densidade de hastes e de sistema radicular, são 

bem eficientes no controle da erosão, pois diminuem a intensidade da enxurrada e 

retêm as partículas do solo contra a ação da água, além de formarem pequenas 

rugosidades no terreno que, agindo como minúsculas barragens, retardam o 

movimento da água (OADES, 1984 apud ANJOS; VAN RAIJ, 2004). 

Se a ocupação das terras com vocação agrícola se estabeleceu como uma 

necessidade do crescimento econômico e populacional, a destruição das matas 

ciliares, não se fez e faz unicamente sob o império da necessidade, mas sim, muitas 

vezes, em função do desrespeito ou ignorância para com as leis que visam manter 

áreas destinadas à preservação de recursos críticos à sociedade, tais como as águas 

(RODRIGUES et al., 2006).  

De acordo com o Código Florestal em vigor (BRASIL, 1965), a mata ciliar é área 

de preservação permanente e, caso seja degradada, deve ser prevista a sua 

recuperação. O Artigo 2° dessa Lei determina que a largura da faixa de mata ciliar a ser 

preservada está relacionada com a largura do curso d’água. Ainda assim, as áreas de 
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matas ciliares têm sido reduzidas drasticamente (SNE, 2007). 

A mata ciliar, também conhecida como mata de galeria, significa qualquer 

formação florestal, na margem de cursos d’água. Essas matas são de suma 

importância para o equilíbrio ambiental, pois estabilizam áreas críticas (as ribanceiras 

dos rios), contribuem para a manutenção da qualidade da água nas bacias 

hidrográficas, pois diminuem e filtram a água escoada superficialmente, impedindo ou 

dificultando o carreamento de sedimentos para o sistema aquático. Além disso, 

contribuem para a estabilidade térmica dos pequenos cursos d’água, visto que as 

copas das arvores interceptam e absorvem a radiação solar (Figura 2) (SNE, 2007). 

 
Figura 2: Fatores relacionados ao efeito protetor exercido pelas 
matas ciliares em relação aos cursos d’ água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues et al. (2006). 

 

Na maioria dos casos, essas matas são praticamente inexistentes nos 

assentamentos, devido ao fato de que as áreas ribeirinhas são as que apresentam 

mais facilidade de irrigação (BRAGA; SILVA, 2009).  Portanto, os assentados, muitas 

vezes sem alternativas de fonte de água, fazem seus plantios justamente nessas 

áreas, indo contra a legislação ambiental brasileira. 

Essa ocupação irregular das APPs é um dos principais problemas observados 

em programas de Adequação Ambiental. Para a recuperação de APPs leva-se em 

consideração a capacidade de autorecuperação natural de cada situação, que é 

definida pelas características históricas de uso e ocupação da área, sua ocupação 
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atual, considerando os manejos próprios, e a existência de fragmentos florestais nas 

proximidades, que poderiam atuar como fonte dispersora de sementes (RODRIGUES 

et al., 2006). 

Segundo os mesmos autores, para definição dos métodos a serem adotados na 

recuperação da vegetação natural, as propriedades rurais devem ser estudadas 

individualmente, permitindo a escolha de ações adequadas e diferenciadas para cada 

situação identificada no campo. Essa individualização de ações visa aumentar o 

sucesso da restauração florestal, com os menores custos possíveis e com incremento 

na possibilidade de auto-sustentação a longo prazo. 

Dessa forma, a adequação ambiental de propriedades rurais corresponde, 

basicamente, no estabelecimento de ações que resultem na conservação, manejo e 

restauração das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, conforme as 

exigências da legislação vigente, além dos cuidados com o uso do solo e das águas 

(RODRIGUES et al., 2006). 

Para que o arcabouço legal em matéria ambiental venha, de fato, alcançar os 

objetivos para os quais foi concebido, torna-se necessária a busca constante de 

instrumentos capazes de avaliar e garantir o seu cumprimento pelos atores sociais.  

Para tanto, os indicadores ambientais possibilitam apreender com maior clareza 

e objetividade deficiências e potencialidades, servindo de instrumentos para a 

propositura e reformulação de ações, visando o alcance de metas específicas, 

possibilitando, assim, a adequação ambiental das propriedades rurais (ALENCASTRO, 

2007). 

 

2.3 INDICADORES AMBIENTAIS 

 

À medida que a população e o consumo aumentam, a questão ambiental exige 

soluções novas e cada vez mais influencia o planejamento e a tomada de decisão. Nas 

três últimas décadas, verificou-se um aumento significativo da conscientização em 

relação ao meio ambiente. Sociedade, governo e empresas iniciaram uma importante 

discussão sobre os caminhos do crescimento e, em 1987, foi apresentado um novo 
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conceito, elaborado pela comissão Brundtland: O Desenvolvimento Sustentável. Este 

conceito foi amplamente divulgado após a conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de 1992, a Rio-92, e, de forma muito resumida, é a 

proposta de desenvolvimento que busca conciliar os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais (FIRJAN, 2008). 

De acordo com o Relatório Brundtland: 

 

[...] desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a 
exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e 
reforça o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e 
aspirações futuras [...] é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas 
próprias necessidades (COMISSÃO BRUNDTLAND, 1991). 

 

Segundo Lourenço (2006), o desenvolvimento sustentável tornou-se a principal 

opção de desenvolvimento socioeconômico da atualidade. A constatação de que o 

meio ambiente não será capaz de suportar as atuais taxas de crescimento e de 

consumo da humanidade, lançou pesquisadores e outros atores sociais na busca por 

um modelo de desenvolvimento que possa garantir a qualidade de vida das gerações 

atuais sem comprometer a capacidade de gerações futuras de sobreviverem e 

desenvolverem-se. 

A partir dos anos 1990 começam a surgir novas ferramentas, como indicadores 

de sustentabilidade, destinadas a mensurar as dimensões do desenvolvimento 

sustentável. Essas são geralmente desenvolvidas no meio acadêmico, e visam 

subsidiar a sociedade, principalmente o Estado, na elaboração e implementação de 

ações públicas para a sustentabilidade (LOURENÇO, 2006).  

Os indicadores são ferramentas utilizadas para avaliar o desempenho de 

políticas ou processos com o maior grau de objetividade possível (LOURENÇO, 2006). 

Num relatório sobre indicadores ambientais, a Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) os define como: “valor calculado a partir dos 

parâmetros, fornecendo indicações sobre ou descrevendo o estado de um fenômeno, 

do meio ambiente ou de uma zona geográfica, de uma amplitude superior às 

informações diretamente ligadas ao valor de um parâmetro.” (IGP, 2010). 
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O termo indicador é originário do latim indicare, que significa descobrir, aprontar, 

anunciar, estimar. Os indicadores podem comunicar ou informar sobre o progresso em 

direção a uma determinada meta, como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, 

mas também podem ser entendidos como um recurso que deixa mais perceptível uma 

tendência ou fenômeno que não seja imediatamente detectável (HAMMOND et al., 

1995). 

Segundo Gallopin (1996), os indicadores mais desejados são aqueles que 

resumam ou, de outra maneira, simplifiquem as informações relevantes, façam com 

que certos fenômenos que ocorrem na realidade se tornem mais aparentes, aspecto 

que é particularmente importante na gestão ambiental. Nessa área é necessário 

especificamente que se quantifique, se meça e se comuniquem ações relevantes. Daí a 

necessidade de que sejam compreensíveis. Para tanto, eles têm como objetivo agregar 

e quantificar informações de modo que sua significância fique mais aparente, que 

simplifique as informações sobre fenômenos complexos, tentando melhorar o processo 

de comunicação. 

De acordo com o Guia Metodológico “Indicadores de Programas”, elaborado 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (BRASIL, 2010), o processo de 

seleção de indicadores deve buscar o maior grau possível de aderência a algumas 

propriedades que caracterizam uma boa medida de desempenho. Na visão da OCDE, 

por exemplo, um bom indicador deve apresentar as seguintes propriedades e requisitos 

contidos no Quadro 1 (BRASIL, 2010). 

Dentro deste contexto, pode-se dizer que os indicadores são ferramentas 

utilizadas para o monitoramento de determinados processos (geralmente os 

denominados críticos) quanto ao alcance ou não de uma meta ou padrão mínimo de 

desempenho estabelecido. Visando correções de possíveis desvios identificados a 

partir do acompanhamento de dados, busca-se identificação das causas prováveis do 

não cumprimento de determinada meta. Estes dados ainda fornecem informações 

importantes para o planejamento e o gerenciamento dos processos, podendo contribuir 

no processo de tomada de decisão (MELO, 2006). 
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Quadro 1. Requisitos de um bom indicador.  

Propriedade Requisitos 

 
 

Relevância para a formulação de 
políticas 

- Representatividade 
- Simplicidade 
- Sensível a mudanças 
- Possibilita comparações em nível internacional 
- Possui escopo abrangente 
- Possui valores de referência 

 
 

Adequação à análise 

- Fundamentado cientificamente 
- Baseado em padrões internacionais e possui consenso sobre a 
sua validade 
- Utilizáveis em modelos econômicos, de previsão e em sistemas 
de informação 

 
Mensurabilidade 

- Viável em termos de tempo e recursos 
- Adequadamente documentado 
- Atualizado periodicamente 

Fonte: OCDE (2002) apud (BRASIL, 2010). 

 

Aplicáveis às questões ambientais, segundo Firjan (2008) há três tipos de 

indicadores: Condição, Pressão e Resposta. O conjunto dos indicadores ambientais 

pode fornecer uma síntese das condições ambientais, das pressões sobre o meio 

ambiente e das respostas encontradas pela sociedade para mitigá-las. 

O autor referido lista alguns exemplos de indicadores ambientais nessas três 

dimensões:  

 

1. De condição diretamente relacionada à qualidade ambiental, como: a 

qualidade do ar; a escassez de água e os sítios contaminados. 

2. De pressão relacionada às atividades humanas, como: o volume de águas 

residuais não tratadas; a disposição de resíduos sólidos e a redução da 

cobertura vegetal. 

3. De Resposta relacionada às ações do estado, das empresas e de 

organizações não-governamentais (ONGS), como: os investimentos em 

áreas verdes; as áreas reabilitadas e os investimentos em gestão de 

resíduos. 

  

Os indicadores ambientais começaram a ser desenvolvidos por vários países 

europeus, pelo Canadá e pela Nova Zelândia nos anos 1980. O grande marco, no 
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entanto, foi a assinatura da Agenda 21, pelos representantes de 179 países. Este é um 

dos principais documentos da segunda Conferência da Organização das Nações 

Unidas (ONU) Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, 

em 1992 (CARVALHO; BARCELLOS, 2009). 

No processo de desenvolvimento de um índice, os diferentes indicadores que 

fazem parte do mesmo devem ser ponderados. Quando se consideram aspectos 

ambientais e sociais, essa ponderação não é muito simples (VAN BELLEN, 2006). 

A Figura 3 apresenta a pirâmide de informações que evidencia a relação entre 

os dados primários e os índices, que se encontram no topo da pirâmide e que 

correspondem a última etapa do processo de construção dos indicadores. 

 
Figura 3. Pirâmide de informações.  

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Hammond et al. (1995). 
 

Os indicadores utilizados no presente trabalho podem ser considerados 

quantitativos e qualitativos, haja vista que alguns atributos de interesse são 

inerentemente não-quantificáveis.  

De acordo com a definição de Melo (2006), o termo indicador vai designar uma 

ferramenta que permite a obtenção de informações sobre uma dada realidade, tendo 

como característica principal a de poder sintetizar diversas informações, retendo 

apenas o significado essencial dos aspectos analisados. Eles vão refletir pressões 

ambientais traduzidas em consumo de recursos naturais e no potencial de degradação 

ambiental de cada atividade degradante do meio ambiente e do uso inapropriado da 

terra. 
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3. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Os Assentamentos Rurais Divina Graça e Serra Grande localizam-se na sub-

bacia do rio Natuba, na sua porção média, sendo este um afluente da margem direita 

do rio Tapacurá, como indicado na Figura 4 (BRAGA et al, 2001). 

 

Figura 4: Localização da sub-bacia do rio Natuba, integrante da bacia hidrográfica do rio Tapacurá, na 

Zona da Mata Centro do Estado de Pernambuco. 

 

 
Fonte: Braga et al. (2001). 
 

Segundo Silva (2007), a sub-bacia do rio Natuba possui uma área de drenagem 

de aproximadamente 38,74 km², sendo subdividida em três segmentos, denominados 

de: Alto, Médio e Baixo Natuba (Figura 5). O Alto Natuba possui uma área de 5,95 km², 

correspondendo a 15,34% do território da sub-bacia; o Médio Natuba possui uma área 

de 23,74% km², correspondendo a 61,15% do território da sub-bacia do rio Natuba; 

enquanto o Baixo Natuba apresenta-se com área de 9,05 km², correspondendo a 

23,51% do território da sub-bacia do rio Natuba.  
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Figura 5: Localização dos assentamentos Divina Graça e Serra Grande na sub-bacia do Médio Natuba. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2010). 
 

O rio Natuba possui cotas altimétricas entre 160 a 570 metros, havendo assim 

uma diferença de 410 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo da sub-bacia. 

Quanto ao tipo de solo, a Bacia do Natuba é constituída em sua maior parte por 

Argiloso (Amarelo e Vermelho), correspondendo a 85,3% da área da Bacia. Além do 

citado, a Bacia também é constituída por Latossolo Amarelo e Gleissolo, possuindo, 

esses, representatividade de 1,81% e 7,56% da área total, respectivamente (SOUZA et 

al., 2008). 

O assentamento Divina Graça localiza-se no município de Pombos, enquanto o 

Serra Grande, no município de Vitória de Santo Antão. Esses dois municípios possuem 
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populações de 23.351 e 117.609 habitantes, respectivamente, dos quais 9.372 

(40,1%), em Pombos, e 18.267 (15,5%), em Vitória de Santo Antão, vivem na área rural 

(CONDEPE-FIDEM, 2009a; CONDEPE-FIDEM, 2009b). 

A área possui clima tropical chuvoso, com período chuvoso de março a julho, 

(outono-inverno) e precipitação média anual entre 1008 mm e 1395 mm. A área de 

estudo encontra-se em uma zona de transição entre a Mata pernambucana e o 

Agreste, apresentando características mais úmidas a leste e mais secas a oeste da 

região, proporcionando uma temperatura média anual de 23,8ºC, variando entre a 

mínima de 19,3ºC e a máxima de 30,9ºC (SOUZA et al., 2008). 

Historicamente, os Engenhos Divina Graça e Serra Grande faziam parte de um 

conjunto de propriedades vocacionadas para a agroindústria canavieira. A crise do 

setor agro-sucroalcooleiro, caracterizando um quadro de propriedade improdutiva, pode 

ser considerada a principal causa para a inclusão da propriedade no programa de 

reforma agrária, resultando na criação dos assentamentos Divina Graça e Serra 

Grande (INCRA, 2000a; INCRA, 2000b). 

Os assentamentos são parte integrante de uma propriedade que pertencia ao 

mesmo dono. Trata-se de assentamentos heterogêneos, compostos de antigos 

moradores, de ex-trabalhadores da área e de assentados originados de movimentos 

sociais (INCRA, 2000a). 

A luta pela posse da terra foi liderada pelo Movimento dos Trabalhadores – MT, 

com a adesão imediata dos moradores da área, aliados aos ocupantes trazidos pelos 

movimentos sociais. O pedido de desapropriação, formalizado junto ao INCRA em 

30/10/1996, culminou com a inclusão das propriedades no programa de reforma 

agrária, sendo a emissão da posse ao INCRA declarada pela Justiça Federal, 7ª Vara, 

em 09/09/1998 (INCRA, 2000a). 

O Assentamento Divina Graça (Figura 6), que está localizado no município de 

Pombos, a 16 km de sua sede e a 60 km de Recife, foi criado em 1998 e está dividido 

em 30 parcelas de aproximadamente 5,5 hectares, cada. A quantificação de suas áreas 

específicas está explicitada no Quadro 2 (INCRA, 2000a). 
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O Assentamento Serra Grande (Figura 7), que está localizado no município de 

Vitória de Santo Antão, a 12 km de sua sede e a 58 km de Recife, foi criado em 1998 e 

está dividido em 100 parcelas de aproximadamente 5,42 hectares, cada. A 

quantificação de suas áreas específicas está explicitada no Quadro 3 (INCRA, 2000b). 

 
Figura 6. Planta cadastral do assentamento Divina Graça, em Pombos.  

Fonte: SNE (2010). 
 

 
Quadro 2. Quantificação de áreas específicas no Assentamento Divina Graça. 

Zonas Hectares Percentual 

Áreas comunitárias do assentamento 3,84 1,90% 

Áreas de parcelas dos assentados 163,48 81,03% 

Áreas de Reserva Legal 16,22 8,03% 

APPs de cursos de água  18,21 9,02% 

TOTAL 201,75 100% 

Fonte: INCRA (2000a). 
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Figura 7. Planta cadastral do assentamento Serra Grande, em Vitória de Santo Antão. 

Fonte: SNE (2010). 

 
 
Quadro 3. Quantificação de áreas específicas no Assentamento Serra Grande. 

Zonas Hectares Percentual 

Áreas comunitárias do assentamento 13,30 1,75% 

Áreas de parcelas dos assentados 542,68 71,52% 

Áreas de Reserva Legal 140,78 18,55% 

APPs de cursos de água  61,95  8,16% 

TOTAL 758,71  100% 

Fonte: INCRA (2000b). 
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4. ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

Neste trabalho foram utilizados alguns parâmetros, considerados importantes na 

avaliação da situação ambiental dos assentamentos estudados, os quais estão 

relacionados à ocorrência, em APPs e RLs, de: vegetação nativa, agricultura de ciclo 

longo, agricultura de ciclo curto, pasto, uso do fogo nas práticas agrícolas, deposição 

de resíduos sólidos, de edificações e uso de agrotóxicos. 

  

4.1 PRESENÇA DE VEGETAÇÃO NATIVA   

 

A cobertura vegetal nativa de uma região é de extrema importância para a 

preservação dos solos e da biodiversidade como um todo. Uma cobertura vegetal 

adequada assume importância fundamental para a diminuição do impacto das gotas de 

chuva. Há redução da velocidade das águas que escorrem sobre o terreno, 

possibilitando maior infiltração de água no solo e, diminuição do carreamento das suas 

partículas pelo escoamento superficial. Isso, além de garantir o  suprimento de água 

para comunidades, previne a erosão dos solos, evita inundações e  assoreamento dos 

rios, assim como abastece os lençóis freáticos que alimentam os cursos de água. 

Neste trabalho, o parâmetro Vegetação Nativa foi divido em três classes, de 

acordo com suas diferentes estaturas:  

 

a) Vegetação nativa menor que 2 metros: é composta por vegetação nativa em 

regeneração, constituindo-se, principalmente, de capoeira baixa, vegetação 

herbácea e arbustiva, sem formar um dossel. Por possuir uma menor 

densidade vegetacional, comparada às outras estaturas de vegetação nativa, 

esta classe possui uma menor capacidade em proteger os solos contra os 

processos erosivos. 

b) Vegetação nativa entre 2 e 6 metros: esta classe também é composta por 

vegetação nativa em regeneração. Embora esta possua uma maior estatura 

em relação à anterior, constituindo-se de vegetação arbórea, principalmente 
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capoeira, também não chega a formar um dossel, porém possui maior 

capacidade na proteção dos solos contra os processos de erosão. 

c) Vegetação nativa maior que 6 metros: é composta por vegetação florestal 

nativa densa, constituindo-se por vegetação arbórea, principalmente floresta 

estacional semidecídua (estando condicionada pela dupla estacionalidade 

climática, perdendo parte das folhas nos períodos secos) e capoeira, 

formando um dossel, o que garante uma maior proteção do solo e, 

consequentemente, uma maior conservação da biodiversidade e da 

qualidade da água dos corpos d água. 

 

4.2 PRESENÇA DE AGRICULTURA  

 

Em condições naturais, o solo coberto pela vegetação é pouco sujeito a 

processos de degradação, refletindo uma condição de equilíbrio ambiental do qual ele 

é um componente, assim como a cobertura vegetal. Quando a vegetação é destruída, 

para a ocupação do solo pela agricultura – muitas vezes com o uso de queimada –, 

ocorrem perda de matéria orgânica e de nutrientes e redução na infiltração de água. 

Com isso, a água de chuvas fortes escorre pela superfície do terreno, em vez de 

penetrar no solo; como consequência, é prejudicada uma de suas mais importantes 

funções, a de atuar como filtro ambiental, indispensável para a captação da água das 

chuvas e para a sua condução aos aquíferos subterrâneos (ANJOS; VAN RAIJ, 2004). 

Além disso, grandes quantidades do melhor solo são arrastadas pelo processo 

da erosão, reduzindo a fertilidade, provocando o assoreamento dos rios, causando 

danos à fauna aquática e diminuindo o volume da calha. Como a água da chuva já não 

infiltra tão bem e os rios ficam mais rasos, as enchentes se tornam cada vez mais 

graves e o suprimento dos aquíferos fica reduzido, intensificando o problema da falta 

de água no período seco do ano. Os solos perdem matéria orgânica e nutrientes, e, 

consequentemente, dificultam a produção agrícola.  

Estabelece-se, assim, um ciclo vicioso: o solo cada vez com menos vegetação, 

absorve menos água e fica mais vulnerável à erosão e mais deficiente em nutrientes, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Folhas
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ou seja, perde significativamente suas funções ecológicas e, também, as condições 

mediante as quais suporta as produções agrícolas. Nesse ponto, a recuperação torna-

se difícil e onerosa. 

Quando se trata de agricultura de ciclo curto, o problema fica ainda mais grave, 

já que esse tipo de uso fornece aos solos um baixo grau de proteção, principalmente, 

por deixar o solo exposto boa parte do ano, expondo-o por um longo período a 

processos erosivos, por ausência de cobertura vegetal nas épocas de colheita e/ou 

preparo do solo. Fazem parte dessa categoria as áreas de culturas anuais, colhidas a 

cada ano, ocupando o terreno durante aproximadamente 5 meses do ano, 

normalmente no período chuvoso (outubro e março), como o milho, o feijão e abatata, 

por exemplo (SPORL, 2001). 

 

4.3 PRESENÇA DE PASTO 

 

Quando uma vegetação arbórea nativa é substituída por sistemas de pastagem, 

ocorrem alterações nas propriedades do solo, como perda de fertilidade e 

compactação. As consequencias da compactação se manifestam no solo e na planta: 

no solo, ocorre a presença de zonas com encrostamento, retenção de água superficial, 

erosão hídrica, poluição e assoreamento dos mananciais de água; na planta, ocorre o 

desenvolvimento limitado do sistema radicular, deficiência de oxigênio, menor 

desenvolvimento vegetativo da parte aérea e redução significativa da produtividade 

(CARDOSO et al, 2010). 

Esse aumento da compactação e resistência do solo à penetração nas áreas de 

pastagem está associado à maior pressão mecânica sobre o solo, exercida pelo 

pisoteio dos animais, como também pela redução no teor de matéria orgânica do solo, 

devido ao processo de lixiviação. 

Como afirma Gradwell (1960) apud Bertol et al., (1997), o manejo dos animais 

sobre as pastagens naturais implica modificações nas propriedades físicas do solo a 

médio e longo prazos. A pressão aplicada pelo pisoteio dos animais ocasiona 

alterações na densidade aparente e porosidade do solo, especialmente nos primeiros 3 
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a 6 cm de profundidade, modificando a resistência dos agregados e a  infiltração de 

água no solo (ALDERFER; ROBINSON, 1947 apud BERTOL et al., 1997). 

Outro fator relacionado à criação de animais nas propriedades rurais, que 

também contribui significativamente para a degradação da área, é a geração de 

detritos orgânicos, os quais são lançados de forma voluntária, ou não, nos cursos d 

água (INCRA, 2000b). 

 

4.4 USO DO FOGO NAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

 

No Brasil, e em boa parte dos países tropicais, o uso do fogo é prática 

tradicional na renovação de pastagens e preparo de novas áreas para as atividades 

agropecuárias. Em determinado contexto, as queimadas são ações autorizadas pelos 

órgãos ambientais, implicando controle e manejo do fogo para a renovação e a 

abertura de pastos e áreas agrícolas. Elas têm sido a forma mais usada para a 

conversão das florestas da Amazônia e dos cerrados do Brasil Central em áreas 

agropastoris. Os incêndios florestais, por sua vez, correspondem a situações de fogo 

descontrolado que consomem grandes áreas com vegetação nativa, pastagens e 

cultivos. Têm origem em queimadas descontroladas e no uso não autorizado do fogo 

para fins agropastoris. Tanto as queimadas quanto os incêndios florestais destroem, 

anualmente, grandes áreas de vegetação nativa no Brasil, sendo uma das principais 

ameaças aos ecossistemas brasileiros (IBGE, 2011). 

Em áreas de pequenas propriedades, sobretudo de agricultura familiar, essa 

prática ainda persiste, porém em escala mais moderada. 

 

4.5 DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A deposição irregular de resíduos sólidos pode dificultar o processo de 

drenagem e ocasionar poluição na bacia hidrográfica, através do carreamento de 

partículas de solo e do lixo depositado para os cursos d’água, resultando em poluição 
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dos córregos, afetando o abastecimento de água e comprometendo a vida vegetal e 

animal (OLIVEIRA, et al., 2007). 

 

4.6 USO DO SOLO COM EDIFICAÇÕES  

 

A Construção de moradias ou outros tipos de edificações pode acarretar em 

alterações no ciclo hidrológico, através de modificações das propriedades do solo, 

como, por exemplo, a impermeabilização do terreno. Esse fato pode ser bastante 

preocupante quando se trata de construções em Áreas de Preservação Permanente, 

podendo ocasionar o assoreamento dos rios, através do carreamento das partículas de 

solo descoberto para o curso d`água e agravos decorrentes de despejos das atividades 

que se instalam nessas edificações, como efluentes domésticos ou resíduos de 

estábulos. 

  

4.7 USO IRREGULAR DE AGROTÓXICOS 

 

A agricultura moderna, através de um amplo consumo de determinados 

insumos, tem gerado impactos ambientais que comprometem a sustentabilidade dos 

ecossistemas agrícolas a médio e longo prazo: os fertilizantes são largamente 

utilizados para o aumento da produtividade agrícola, estando associados à eutrofização 

dos rios e lagos, à acidificação dos solos, à contaminação de aquíferos e reservatórios 

de água, à geração de gases associados ao efeito estufa e à destruição da camada de 

ozônio; os agrotóxicos - produtos utilizados para o controle de pragas, doenças e ervas 

daninhas - estão entre os principais elementos do atual modelo de desenvolvimento da 

agricultura brasileira, centrado em ganhos de produtividade (IBGE, 2011). 

O potencial de impacto ambiental proveniente do uso de um agrotóxico depende 

tanto da toxicidade (para o ser humano) e da ecotoxicidade (para outros organismos) 

como das concentrações atingidas nos diferentes compartimentos ambientais (solo, 

água, planta e atmosfera). Essas concentrações, por sua vez, dependem da carga 
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contaminante, do comportamento e do destino do agrotóxico no meio ambiente 

(SPADOTTO; GOMES, 2004). 

Segundo os mesmos autores, depois da aplicação de um agrotóxico, vários 

processos físicos, químicos, físico-químicos e biológicos determinam seu 

comportamento. Seu destino no ambiente é governado por processos de retenção 

(sorção), de transformação (degradação química e biológica) e de transporte (deriva, 

volatilização, lixiviação e escoamento superficial), e por interações entre esses 

processos. 

Dentre os processos de transporte, com os quais os agrotóxicos se relacionam 

depois de aplicados em áreas agrícolas, o escoamento superficial e a lixiviação 

merecem destaque. O primeiro favorece a contaminação das águas superficiais, com o 

carreamento do agrotóxico adsorvido às partículas do solo erodido ou em solução. A 

lixiviação dos agrotóxicos através do solo tende a resultar em contaminação das águas 

subterrâneas, e nesse caso, as substancias químicas são carreadas em solução com a 

água que alimenta os aquíferos, podendo, inclusive, comprometer as nascentes. 

Portanto, o uso intensivo dos agrotóxicos está associado a agravos à saúde da 

população, tanto dos consumidores dos alimentos quanto dos trabalhadores que lidam 

diretamente com os produtos, à contaminação de alimentos e à degradação do meio 

ambiente (IBGE, 2011). 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Este trabalho buscou identificar indicadores de cumprimento das normas 

ambientais brasileiras, tomando como referência a legislação nacional referente ao uso 

e conservação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e das Reservas Legais 

(RLs). Este referencial é consubstanciado fundamentalmente na Lei nº 4771/65 – 

Código Florestal e suas alterações ocorridas posteriormente, na Lei nº 11.428/2006 e 

no Decreto nº 6.660/2008. Além disso, são tomados como referenciais a Resolução 

CONAMA nº 303/2002 e a Resolução CONAMA nº 302/2002. Finalmente, incorporam-

se as orientações da Instrução Normativa nº 5/2009, do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

 

5.1 ESCOLHA DE INDICADORES 

  

Os indicadores foram relacionados ao uso e ocupação da terra, em APPs de 

cursos de água e RLs. Para isso, foram selecionados os seguintes parâmetros: 

- Presença de vegetação nativa; 

- Presença de pasto; 

- Presença de agricultura de ciclo longo; 

- Presença de agricultura de ciclo curto; 

- Uso do fogo nas práticas agrícolas; 

- Deposição de resíduos sólidos; 

- Uso do solo com edificações; 

- Uso de agrotóxicos. 

 

Atribuindo-se notas, em função da intensidade de ocorrência dos diferentes 

parâmetros, que variam entre 0 e 5, e pesos, em decorrência da importância dos 

mesmos, foi construído um Índice de Cumprimento de Normas Ambientais, o qual 

poderá ser utilizado para análise e monitoramento de diversos assentamentos rurais. A 

fórmula foi obtida, considerando-se, portanto, a ocorrência do parâmetro analisado, seu 
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caráter positivo ou negativo, sua importância e intensidade (Tabelas 1 e 2). O uso 

comparativo entre assentamentos possibilitou ranqueá-los, de acordo com o nível de 

observância prática das normas ambientais. 

Dos oito parâmetros inicialmente escolhidos, foram utilizados quatro, 

considerados mais facilmente comparáveis, referindo-se ao percentual de presença de 

vegetação nativa, pasto, agricultura de ciclo longo e agricultura de ciclo curto, tendo 

sido o restante utilizado para complementar a avaliação ambiental dos assentamentos, 

conforme ilustrado no Apêndice. 

Na definição dos pesos foi levado em consideração o Quadro 4, com a 

justificativa para a escolha do valor de cada peso atribuído aos parâmetros.   Foram, 

assim, definidas quatro grandezas de pesos (1, 2, 3 e 4), em função do seu grau de 

importância. 

 

Tabela 1. Parâmetros do indicador Uso e ocupação do solo em Reservas Legais, utilizados para 
formulação do Índice de Cumprimento de Normas Ambientais. 

Indicador Uso e ocupação da terra em RLs  

Parâmetro 

 

Percentual 

Presença de 

vegetação nativa 

Presença de 

pasto 

Presença de 

agricultura de ciclo 

longo 

Presença de 

agricultura de ciclo 

curto 

 

81 -100% 

61 – 80% 

41 – 60% 

21 – 40% 

0,1– 20% 

0% 

 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Notas     

Fonte: Pesquisa de campo (2010). 
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Tabela 2. Parâmetros do indicador Uso e ocupação do solo em APPs, utilizados para formulação do 
Índice de Cumprimento de Normas Ambientais. 

Indicador Uso e ocupação da terra em APPs de cursos d’águas 

Parâmetro 

 

Percentual 

Presença de 

vegetação nativa 

Presença de 

pasto 

Presença de 

agricultura de ciclo 

longo 

Presença de 

agricultura de ciclo 

curto 

 

81 -100% 

61 – 80% 

41 – 60% 

21 – 40% 

0,1– 20% 

0% 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Notas     

Fonte: Pesquisa de campo (2010). 

 

Após a definição da nota e do peso de cada parâmetro, foi possível a obtenção de 

um escore referente ao uso da terra nas APPs e, outro, nas RLs, conforme a Equação 

1: 

 

 

         Σ (NotanPn)  
                  Σ Pn                                                                          Eq.1 

                                                     
 
 
Onde: E = Escore 

Notan = Nota dos parâmetros               
Pn = peso dos parâmetros 
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Quadro 4. Pesos atribuídos aos parâmetros de uso da terra. 

Parâmetro Peso Justificativa 

 

Presença de vegetação nativa 

 

4 

Peso máximo, em função da vocação natural da área e 

exigência legal, e pela importância no processo de 

infiltração da água e inibição do escoamento 

superficial. 

 

Presença de pasto 

 

3 

A vegetação de pasto, embora permita a infiltração da 

água em menor intensidade que a vegetação nativa da 

região, possibilita a proteção do solo contra erosão e 

níveis intermediários de infiltração, quando comparada 

à agricultura. 

 

Presença de agricultura de ciclo 

longo 

 

2 

A agricultura, inclusive a de ciclo longo, expõe o solo 

em maior intensidade à ação dos processos erosivos e 

ao escoamento superficial da água, acelerando as 

transferências de sedimentos e elementos químicos 

aos ecossistemas aquáticos, reduzindo também as 

possibilidades de conservação da biodiversidade.  

 

Presença de agricultura de ciclo 

curto 

 

1 

Além de gerar os efeitos citados para a agricultura de 

ciclo longo, esta mantém por mais tempo o solo 

exposto e, geralmente, com revolvimento periódico, 

recebendo assim a menor pontuação em peso. 

Fonte: Pesquisa de campo (2010). 

 

 

5.2 CHECAGEM EM CAMPO 

 

Em campo, realizou-se a checagem de uso da terra nas APPs e RLs do 

assentamento Divina Graça. Nas referidas áreas, verificou-se não apenas se havia a 

adequação do local frente à legislação ambiental, mas também o grau de conservação 

desses espaços, caracterizando o estado da vegetação, sinais de queimada, presença 

de vegetação cultivada, de vegetação nativa e de reflorestamento com nativas (Quadro 

5). 
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Quadro 5. Uso e ocupação do solo nas APPs e RLs do Assentamento Divina Graça. 

Uso do solo  

Uso do Solo Tipologia 

Vegetação  
Nativa 

 

> 6m 

2 ≤ 6m 

< 2m 

Reflorestamento 

        

Vegetação  
Cultivada 

 

Pasto 

Ciclo longo 

Ciclo curto 

Fonte: Pesquisa de campo (2010). 

Para identificação e localização das APPs e RLs, foi utilizada a planta cadastral 

do assentamento, obtida através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). Com o auxílio da referida planta e de um aparelho de GPS, modelo 

Garmin - 60csx com precisão média de 3 metros (TAIWAN, 2005), foi possível 

identificar e demarcar os diferentes usos do solo encontrados nessas áreas, 

possibilitando, desta maneira, a qualificação e quantificação dos usos.  

Assim, a caracterização da situação atual das APPs e RLs foi obtida por meio 

de: a) diagnóstico em campo dos usos das terras, verificando-se as atividades que 

estão em desacordo com a legislação ambiental e/ou atividades que contribuem para a 

degradação dos ecossistemas naturais da área de estudo, tendo sido utilizado o GPS, 

para cadastramento de todas as áreas, e o caderno de campo; b) quantificação e 

mapeamento dos diferentes usos da terra e de suas consequências, através do 

software ArcGIS (versão 9.2, pertencente ao Centro de Tecnologia e Geociências – 

CTG – da UFPE). 

Para complementar a avaliação, fez-se necessária uma análise das respostas às 

entrevistas abertas realizadas em 58% das parcelas situadas na margem do riacho em 

Divina Graça, abordando 11 parceleiros, do total de 30, e observações diretas durante 

as idas a campo, observando-se: o uso do fogo nas práticas agrícolas; a deposição de 

resíduos sólidos; a ocupação do solo com edificações e o uso de agrotóxicos. Tais 

parâmetros, porém, não foram incluídos na obtenção do índice, tendo sido utilizados 

em outras análises comparativas. 
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5.3 MAPEAMENTO DO USO E COBERTURA DO SOLO NO ASSENTAMENTO 

SERRA GRANDE 

 

Neste item, será abordada a metodologia utilizada para a classificação de uso e 

ocupação do solo no Assentamento Serra Grande. 

 

5.3.1 Visita a campo 

 

Com o objetivo de realizar uma classificação supervisionada em ambiente de 

sistema de informação geográfica, foram realizadas inspeções de campo, buscando 

identificar os diversos usos e cobertura das terras nas APPs e RLs do assentamento 

Divina Graça, associadas a um sistema de projeção cartográfica e coordenadas 

geodésicas. Dessa forma foi possível identificar na imagem de satélite as 

características espectrais, formas e tons associados à determinada classe de uso e 

cobertura, em que possibilitou gerar polígonos de treinamento para o classificador, 

aplicados na geração do mapeamento no Assentamento Serra Grande. 

 

5.3.2 Dados orbitais 

 

Para a classificação do uso e cobertura das terras nas APPs e RLs de Serra 

Grande, foi utilizada a imagem de satélite RapidEye, com resolução de 5 metros e 

composição de 5 bandas espectrais. O quadro 6 traz algumas características do 

satélite RapidEye. 

Os satélites RapidEye possuem uma banda adicional denominada RedEdge, 

especificamente desenvolvida para discriminação da vegetação, situada numa faixa do 

espectro eletromagnético que tem alta correlação com a fluorescência da clorofila, 

podendo ser utilizada para discriminar diferentes tipos de vegetação (SANTIAGO; 

CINTRA CONSULTORIA, 2010). 
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Quadro 6. Dados técnicos do satélite RapidEye. 

Número de Satélites  5 

Altitude da Órbita 630 km (órbita síncrona com o sol) 

Hora de Passagem no Equador 11h00min (aproximadamente) 

Velocidade 27.000 km/h 

Largura da Imagem 77 km 

Tempo de Revisita Diariamente  

Capacidade de Coleta 4,5 milhões de Km
2
/dia 

Tipo do Sensor Multiespectral  

Bandas Espectrais 5 (Red, Green, Blue, Red Edge, Near IR) 

Distância de Amostragem Terrestre 6,5 m 

Tamanho do Pixel (ortorretificado) 5 m 

Armazenamento de Dados a Bordo 1.500 km de dados de imagens  

Resolução Radiométrica 12 bits 

Fonte: Santiago; Cintra Consultoria (2010). 

 

5.3.3 Classificação supervisionada 

 

A imagem RapidEye, georreferenciada com o sistema de coordenadas UTM, 

zona 25 e meridiano central -33º com datum WGS84, foi importada para o programa 

Spring banda a banda.  

O diagnóstico ambiental das APPs e RLs do Assentamento Serra Grande foi 

obtido a partir da classificação supervisionada de uso e ocupação do solo feita em 

Divina Graça, através da imagem de satélite RapidEye, onde foram utilizadas 12 

classes de uso e cobertura do solo, conforme verificação em campo, tendo o 

classificador obtido desempenho de 0,83, significando dizer que 83% dos resultados 

possuem certeza de estarem corretos como mostra a Figura 8. 
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Figura 8. Classificação do uso e ocupação do solo no trecho médio da sub-bacia do Natuba, através da 

imagem de satélite RapidEye, evidenciando-se os Assentamentos Serra Grande e Divina Graça. 

 
 
Fonte: Imagem de satélite RapidEye (2010).  

 

5.4 CONSTRUÇÃO DO ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS 

 

Após o conhecimento, caracterização e classificação das áreas de estudo, 

desenvolveu-se a segunda etapa, a qual consistiu na construção de um Índice de 

Cumprimento de Normas Ambientais (ICNA), referente ao uso da terra.  Para tanto, foi 

utilizada a Equação 2: 
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      EscoreAPP + EscoreRL 

                                                                                2                                                        Eq.2 

 

O resultado obtido para o ICNA será um valor situado entre 0,0 e 5,0, 

observando-se que quanto mais próximo de cinco, melhor será o desempenho no 

cumprimento das normas ambientais avaliadas, conforme a Figura 9.  

 

 

Figura 9. Valores do ICNA, relacionando-se aos níveis baixo, médio e alto. 

 

BAIXO 

 

MÉDIO 

 

ALTO 

0,0                                     1,7                                         3,3                                        5,0  

 

 

Os valores de referência para o ICNA foram sistematizados da seguinte forma: 

 

a) Baixo nível de cumprimento das normas ambientais avaliadas: 0,0 ≤ ICNA < 1,7 

b) Médio nível de cumprimento das normas ambientais avaliadas: 1,7 ≤ ICNA < 3,3 

c) Alto nível de cumprimento das normais ambientais avaliadas: 3,3 ≤ ICNA ≤ 5,0 

 

Este procedimento foi assumido para ambos os assentamentos estudados, 

permitindo a obtenção de um valor de ICNA para o Assentamento Divina Graça e outro 

para o Assentamento Serra Grande. Os resultados, por fim, foram comparados e 

discutidos. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo, foram analisados e discutidos todos os resultados alcançados 

com este trabalho. Como previsto nos objetivos específicos, o estabelecimento dos 

indicadores de cumprimento das normas ambientais permitiu a classificação do uso e 

ocupação do solo nos Assentamento Divina Graça e Serra Grande. 

Dessa forma, o ICNA pôde ser construído e, através dele e de outros 

parâmetros analisados na pesquisa, pôde-se fazer uma comparação, em nível de 

adequação ambiental, entre os dois assentamentos estudados. 

 

6.1 USO E OCUPAÇÃO DAS APPS E RLS NOS ASSENTAMENTOS ESTUDADOS 

 

Este tópico aborda os resultados obtidos, nos Assentamentos Divina Graça e 

Serra Grande, para alguns parâmetros analisados na pesquisa, como a presença de 

vegetação nativa (menor que 2 metros, entre 2 e 6 metros e maior que 6 metros), 

reflorestamento, pasto e agricultura (ciclo longo e ciclo curto). 

 

6.1.1 Uso e ocupação do solo no Assentamento Divina Graça  

 

Através da análise dos dados e do mapeamento de uso e ocupação do solo das 

áreas estudadas, foi possível conhecer a situação ambiental das APPs da margem do 

riacho e as RLs 31, 32 e 34 do Assentamento Divina Graça, como explicita a Figura 10. 
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Figura 10. Mapa de uso e ocupação do solo nas APPs e RLs do Assentamento Divina Graça. 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 
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6.1.1.1 Reservas Legais 

 

No que concerne às Reservas Legais do Assentamento Divina Graça, conforme 

a Tabela 3 e as correspondentes Figuras 11 e 12, a classe de vegetação que possui 

maior percentual é a de vegetação nativa, representando 99% de toda a área, embora 

desse valor, 52% são constituintes de vegetação entre 2 e 6 metros de altura, que, 

nessa área, é caracterizada por uma capoeira, não formando um dossel, o que 

possibilita causar uma falsa impressão de conservação devido ao elevado percentual 

encontrado, enquanto apenas 17% da vegetação nativa correspondem a vegetação 

acima de 6 metros, formando um dossel e, mesmo assim, encontra-se apenas na RL 

34. O restante da classe de nativas corresponde a 2% de vegetação menor que 2 

metros e 27% de mudas plantadas pela SNE, o que demonstra que estas áreas estão 

participando de um processo de adequação ambiental, através da conservação de sua 

vegetação nativa por meio do reflorestamento, embora a maior parte das mudas se 

encontre na Reserva Legal 32, que corresponde a apenas 1,71 hectares dos 16,22 

hectares totais de Reservas Legais do assentamento, evidenciando a necessidade de 

uma melhora no processo de reflorestamento dessas áreas, para que esse atinja uma 

maior parcela nas outras duas RLs.  

   

 Tabela 3. Uso e ocupação do solo nas RLs do Assentamento Divina Graça. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 

 

Assentamento Divina Graça 

Áreas Estudadas 
 
 
 

Área 

(ha) 

Uso do Solo 

Vegetação Cultivada 
 

Vegetação Nativa 
 

(ha) 
 

Pasto 
(ha) 

 

Ciclo 
Curto 
(ha) 

 

Ciclo Longo 
(ha) 

 

Reserva Legal 31 6,58 0,06 0,16 0,0 6,44 

Reserva Legal 32 1,71 0,0 0,0 0,0 1,71 

Reserva Legal 34 7,92 0,0 0,0 0,0 7,92 

Total das RLs 16,22 0,06 0,16 0,0 16,07 

Percentual 100% 0,36% 0,98% 0,0 99% 
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No quadro 7, estão listadas as espécies vegetais, nomes vulgares e científicos, 

predominantes no Assentamento Divina Graça, separadas por tipologias. 

Quadro 7. Ocorrência de espécies mais comuns nas APPs e RLs do Assentamento Divina Graça. 

Uso do solo 

Uso do Solo Tipologia Composição (principais espécies) 

Nome Vulgar Nome Científico 

Vegetação 
cultivada 

 
 
 
 

Pasto 

1.Capim Sapé 
2.Capim Elefante/ 
3.Brachiaria 
 

1. Poaceae, 
2. Poaceae, 
3. Brachiaria sp. 
 

Ciclo curto 

4.Milho 
5.Feijão 
6.Batata 

4. Zea mays L 
5. Phaseolus vulgaris L. 
6.Solanum tuberosum 

Ciclo longo 

7.Limão 
8.Banana 
9.Acerola 
 

7. Citrus aurantifolia Swing 
8. Musa paradisiaca L. 
9. Malpighia glabra L. 
 

Vegetação 
nativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< 2m 
Gramíneas e 

Arbustos 
 

10.Araçá 
11.Jurubeba 
12.Velame 
 
 

10. Psidium araca Raddi 
11. Solanum paniculatum L. 
12. Croton rhamnifolius H.B.K. 
 
 

2 ≤ 6m 
Árvores e Arbustos 

 

3.Salgueiro 
14.Murici 
15.Lacre 
16.Caboatã 
17.Chifre de Bode 
18.Mutamba 
19.Bordão de Velho 
20.Vitex 
21.Gravatá 
22.Gagaúba 
23.Sabiá 
Jurubeba 
 

13. Salix 
14. Byrsonima sericea DC. 
15. Vismia guianensis (Aubl.) Choisy 
16. Cupania revoluta Radlk. 
17.  Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 
18. Guazuma ulmifolia H.B.K. 
19. Zeyhera montana 
20.Vitex sp. 
21. Bromeliaceae pinguim 
22.Cordia toqueve Aubl. 
23. Mimosa caesalpiniifolia Benth 
 
 

> 6m 
Árvores 

 

24.Embaúba 
25.Ingá 
26.Jenipapo 
27.Jurema 
28.Jacarandá 
29.Sucupira 
30.Pitombeira 
31.Maria Mole 
32.Comondongo 
Caboatã 
Lacre 
Chifre de Bode 
 

24. Cecropia pachystachia Tréc. 
25. Inga sp. 
26. Genipa americana L. 
27. Mimosa sp. 
28. Jacaranda puberula Cham. 
29. Bowdichia virgilliodes Kunth 
30. Talisia esculenta (A. St. Hill.) Radlk. 
31. Guapira sp. 
32. Albizia polycephala Benth. 
 
 
 
 

Reflorestamento Mudas plantadas pela SNE * 

Solo exposto Roçado ou queimada 
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*Espécies de mudas plantadas pelas SNE Quantidade 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. / Sabiá 267 

Genipa Americana L. / Jenipapo 106 

Geoffroea striata (wild) Morong / Marizeiro 17 

Caesalpinia ferrea Mart. / Jucá 27 

Tabebuia sp. / Ipê Amarelo 3 

Jacaranda cuspidifolia Mart. / Jacarandá  8 

Inga sp. / Ingá de Horte 13 

Annona sp. / Aticum 3 

Licania tomentosa (Benth.) Fristch / Oiti da Praia 3 

Hymenaea sp. / Jatobá  5 

Eugenia uniflora L. / Pitanga  2 

Inga sp. / Ingá de Horte 13 

Annona sp. / Aticum 3 

Licania tomentosa (Benth.) Fristch / Oiti da Praia 3 

Hymenaea sp. / Jatobá  5 

Eugenia uniflora L. / Pitanga  2 

Annona muricata L. / Graviola 12 

Crataeva tapia L. / Trapiá 1 

Ziziphus joazeiro Mart. / Juá  1 

Cordia toqueve Aubl. / Gagaúba 1 

Chorisia speciosa A. St.-Hil / Paineira 1 

Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg / Jaboticaba 3 

Averrhoa carambola L. / Carambola 3 

Orbignya phalerata Mart. / Babaçu 6 

Virola sp. / Urucuba  4 

Mangifera indica L. / Manga Espada 13 

Tabebuia sp. / Ipê Amarelo / Roxo 19 

Anadenanthera sp. / Angico 8 

Havea brasiliensis (Willd.Ex A. Juss) Mull. Arg. / Seringueira 6 

Tapirira guianensis Aubl. / Cupiúba 8 

Erythrina velutina Willd. / Mulungu 13 

Crataeva tapia L. / Trapiá 2 

Ximenia americana L. / Ameixa da Mata 1 

Eugenia luschnathiana Klotzsch ex O. Berg / Ubaia 3 

Annona muricata L. / Graviola 6 
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Eugenia uniflora L. / Pitanga 14 

Jacaranda cuspidifolia Mart. / Jacarandá 15 

Licania tomentosa (Benth.) Fristch / Oiti da Praia 17 

Vitex sp. / Vitex  3 

Inga sp. / Ingá de Horte 25 

Enterolobium contortisiliquum (vell) Morong / Tamboril 34 

Ziziphus joazeiro Mart. / Juá 4 

Chorisia speciosa A. St.-Hil / Paineira 12 

Annona sp. / Aticum 38 

Caesalpinia ferrea Mart. / Jucá 51 

Hymenaea sp. / Jatobá 24 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. / Sabiá 760 

Geoffroea striata (wild) Morong / Marizeiro 53 

Genipa Americana L. / Jenipapo 764 

Sloanea obtusifolia  / Mamajuda 1 

Apeiba echinata / Pau de Jangada 6 

Caesalpinia echinata Lam / Pau Brasil 1 

Total 2413 

 

Figura 11. Ocorrência de uso do solo nas três Reservas Legais do Assentamento Divina Graça. 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 
 

52% 39% 

9% 

RL 34 

Vegetação Nativa 
> 6m 

Vegetação Nativa 
2 ≤ 6m 

Vegetação Nativa 
< 2m 

Reflorestamento 

Pasto 

Vegetação 
Cultivada Ciclo 
Longo 
Vegetação 
Cultivada Ciclo 
Curto 

83% 

7% 
8% 

1% 1% 

RL 31 

39% 

61% 

RL 32 
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Figura 12. Somatório da ocorrência de uso do solo nas três Reservas Legais do Assentamento Divina 
Graça 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 
 

6.1.1.2 Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

 

Em relação às APPs da margem do riacho do Assentamento Divina Graça, o 

percentual de vegetação nativa atingiu apenas 33,51% da área, onde somente 2% 

correspondem a vegetação acima de 6 metros, 11% entre 2 e 6 metros, 4% abaixo de 

2 metros e 17% a reflorestamento, evidenciando mais uma vez a tendência de 

conservação das áreas legalmente protegidas em Divina Graça. Devido às APPs 

estarem localizadas próximas ao riacho do assentamento, possuindo, assim, água em 

abundância, são mais favoráveis ao plantio, justificando um maior percentual de 

vegetação de pasto, correspondendo a 34,76% da área, e um total de 31% da área 

sendo utilizado com agricultura de ciclo curto e longo, como explicitam o Tabela 4 e a 

Figura 13. 

 

17% 

52% 

2% 

27% 

1% 1% Vegetação Nativa > 6m 

Vegetação Nativa 2 ≤ 6m 

Vegetação Nativa < 2m 

Reflorestamento 

Pasto 

Vegetação Cultivada Ciclo 
Longo 

Vegetação Cultivada Ciclo 
Curto 
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Tabela 4. Uso e ocupação do solo nas APPs do Assentamento Divina Graça. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 

 
 
Figura 13. Ocorrência de uso do solo nas APPs do Assentamento Divina Graça. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 

 

Assentamento Divina Graça 

  
Áreas Estudadas 

 
 

Área  

(ha) 

Uso do Solo 

Vegetação Cultivada 
 

Vegetação Nativa 
 

(ha) 
 

Pasto 
(ha) 

 

Ciclo 
Curto 
(ha) 

 

Ciclo 
Longo 
(ha) 

 

APPs da Margem do 
Rio 18,21 6,32 3,2 2,51 6,10 

Percentual 100% 34,76% 17,61% 13,80% 33,51% 

2% 

11% 

4% 

17% 

35% 

14% 

17% 

Vegetação Nativa > 6m 

Vegetação Nativa 2 ≤ 6m 

Vegetação Nativa < 2m 

Reflorestamento 

Pasto 

Vegetação Cultivada Ciclo 
Longo 

Vegetação Cultivada Ciclo 
Curto 
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6.1.2 Uso e ocupação do solo no Assentamento Serra Grande 

 

Como resultado da classificação supervisionada de uso e ocupação do solo 

realizada em Divina Graça, obteve-se a Figura 14, representando o mapa de uso e 

cobertura do solo das APPs da margem do riacho e das RLs 101, 102a, 102b, 103, 

104, 105, 106, 108 e 109 do assentamento Serra Grande. 

Figura 14. Mapa de uso e ocupação do solo nas APPs e RLs do Assentamento Serra Grande. 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 

 

 

6.1.2.1 Reservas Legais 

 

No que concerne às Reservas Legais do Assentamento Serra Grande, conforme 

a Tabela 5 e as correspondentes Figuras 15, 16, 17 e 18, a classe de vegetação que 
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possui maior percentual é a de vegetação nativa, representando 75% de toda a área, 

sendo a maior parte dessa constituída por vegetação entre 2 e 6 metros de altura, 

assim como encontrado no Assentamento Divina Graça, porém com uma densidade 

maior, caracterizando uma mata mais fechada. O restante da vegetação nativa 

corresponde a 16% de vegetação acima de 6 metros, formando uma floresta densa e 

mais conservada, 3% de vegetação abaixo de 2 metros e 9% de mudas plantadas 

pelas SNE. Depois de vegetação nativa, o uso do solo mais encontrado nas Reservas 

Legais de Serra Grande, foi a agricultura de ciclo curto e ciclo longo, atingindo 23% da 

área total, sendo apenas 2% de pasto. 

 

Tabela 5. Uso e ocupação do solo nas RLs do Assentamento Serra Grande. 
 

Assentamento Serra Grande 

  
Áreas Estudadas 

(ha) 
 

Área Tota 
(ha) 

 

Uso do Solo 

Pasto 

(ha) 
 

Ciclo curto 

(ha) 
 

Ciclo longo 

(ha) 
 

Vegetação 
Nativa 
(ha) 

 

Reserva Legal 101 6,29 0,18 0,36 1,08 4,67 

Reserva Legal 
102a 27,11 0,15 2,28 1,49 23,19 

Reserva Legal 
102b 0,7 0,08 0,19 0,27 0,16 

Reserva Legal 103 22,38 0,5 0,96 2,22 18,7 

Reserva Legal 104 0,6 0,13 0,02 0,01 0,44 

Reserva Legal 105 11,06 0,29 1,57 1,67 7,53 

Reserva Legal 106 14,04 0,24 2,85 1,15 9,8 

Reserva Legal 108 10,18 0,02 2,62 2,95 4,61 

Reserva Legal 109 36,1 1,11 3,53 4,16 27,3 

Total das RLs 
(áreas visíveis) 128,46 2,7 14,38 15 96,4 

Percentual 100% 2,10% 11,20% 11,67% 75,00% 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 



60 

Figura 15. Ocorrência de uso do solo nas Reservas Legais 101, 102 e 103 do Assentamento Serra Grande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010).
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Figura 16. Ocorrência de uso do solo nas Reservas Legais 104, 105 e 106 do Assentamento Serra Grande. 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010).
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Figura 17. Ocorrência de uso do solo nas Reservas Legais 102b, 108 e 109 do Assentamento Serra Grande. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 
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Figura 18. Somatório da ocorrência de uso do solo nas nove Reservas Legais do Assentamento Serra 
Grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 

 
 
 
6.1.2.2 Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

 

Conforme a Tabela 6 e a Figura 19, nas APPs do Assentamento Serra 

Grande, não se pôde obter a mesma precisão dos resultados encontrados nas APPs 

de Divina Graça, devido ao alto percentual do quesito “Outros’’, através da 

classificação supervisionada com a imagem RapidEye. A grande quantidade de 

nuvens existentes na imagem trabalhada, impediu a visualização e análise de 40% 

das APPs do Assentamento Serra Grande. Dos 60% restantes, as atividades 

agrícolas e o cultivo de pasto foram as formas de uso do solo mais utilizadas nas 

APPs do assentamento, equivalendo a 68% e a 19% da área visível da imagem, 

respectivamente. Apenas 13% correspondem à vegetação nativa, onde apenas 1% 

é coberto por vegetação acima de 6 metros, 6% por vegetação entre 2 e 6 metros, 

2% por vegetação abaixo de 2 metros e, por fim, 4% referentes às mudas plantadas 

pelas SNE, evidenciando uma baixa tendência à conservação da área em questão. 
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Tabela 6. Uso e ocupação do solo nas APPs do Assentamento Serra Grande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 

 
 
Figura 19. Ocorrência de uso do solo nas APPs do Assentamento Serra Grande. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 

 

6.2 O OLHAR DOS AGRICULTORES 

 

Com o intuito de compreender melhor a visão que os agricultores assentados 

possuem em relação ao uso de APPs e RLs e as práticas degradadoras das 

mesmas, as respostas às entrevistas realizadas com os parceleiros foram 

analisadas e discutidas. A síntese dos resultados se encontra nos Quadros 8 e 9.  

Assentamento Serra Grande 

  
Áreas 

Estudadas 

 

Área 

 (ha) 

Uso do Solo 

Vegetação Cultivada 

Vegetação Nativa 
 
 

Pasto 
 

Ciclo 
Curto 

Ciclo 
Longo 

APPs da 
Margem do Rio 
(áreas visíveis) 37,48 7,16 13,63 11,80 4,78 

Percentual 100% 19% 36% 32% 13% 

1% 

6% 
2% 

4% 

19% 

32% 

36% 

Vegetação Nativa > 6m 

Vegetação Nativa 2 ≤ 6m 

Vegetação Nativa < 2m 

Reflorestamento 

Pasto 

Vegetação Cultivada Ciclo 
Longo 

Vegetação Cultivada Ciclo 
Curto 
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Quadro 8. Respostas às entrevistas realizadas no Assentamento Divina Graça, em relação às APPs e RLs. 

  Parcelas 

 

Perguntas 

 

4 

 

5 

 

13 

 

14 

 

15 

 

20 

 

23 

 

26 

 

28 

 

29 

 

30 

1. A quem pertencem 

as áreas de beira do 

riacho (APPs)? 

A todos IBAMA Assenta-

dos 

Assenta-

dos 

Estado Estado Estado Assenta-

dos 

Assenta-

dos 

INCRA Assenta-

dos 

2. A quem pertencem 

as áreas de Reserva 

Legal? 

A todos IBAMA Assenta-

dos 

Assenta-

dos 

Estado Estado Estado Assenta-

dos 

Assenta-

dos 

INCRA INCRA 

3. As margens do 

riacho (APPs) devem 

ser protegidas? 

Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

4. As Reservas 

Legais devem ser 

protegidas? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

5.  A proteção das 

APPs causaria algum 

prejuízo a você? 

Não Sim Não Sim Não Não Não Sim Sim Não Sim 

6. A proteção das 

RLs causaria algum 

prejuízo a você? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 
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Quadro 9. Respostas às entrevistas realizadas no Assentamento Divina Graça, em relação às práticas que degradam as APPs. 

  Parcelas 

 

Perguntas 

 

4 

 

5 

 

13 

 

14 

 

15 

 

20 

 

23 

 

26 

 

28 

 

29 

 

30 

1. Onde você coloca 

o lixo da sua 

moradia? 

A céu 

aberto 

Queima Queima Queima Queima A céu 

aberto 

Queima Queima Queima Queima Queima 

2. Qual é a 

freqüência de uso de 

agrotóxico em sua 

lavoura? 

1/ano 1–2/ano 1/ano 1/ano 2/ano Zero 4-5/ano 2-3/ano Não 3/ano 1/ano 

3. Utiliza fogo nas 

suas práticas 

agrícolas? 

Sim Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não 

4. Os animais de 

criação possuem 

livre acesso às 

APPs? 

Não Sim Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 



67 

 

 
 

Verificou-se que existe uma grande contradição em relação à necessidade de 

preservação das APPs, quando 45,4% dos entrevistados afirmam que a proteção 

das APPs, sendo realizada a devida fiscalização, causaria prejuízos à agricultura, já 

que eles utilizam, se não toda, uma parte considerável da APP de margem do 

riacho, dos quais apenas 2 afirmaram que as APPs não devem ser protegidas 

Esse fato evidencia o caráter de necessidade de utilização das referidas 

áreas, e não meramente um caso de falta de consciência ou informação. Os 

parceleiros acham que as APPs devem, sim, ser protegidas, pois, segundo os 

próprios, a abundância de água vai depender da preservação das matas em seu 

entorno, mas, ao mesmo tempo, se vêem sem alternativa para manter sua renda, 

fazendo uso das áreas, mesmo sabendo o mal que está causando ao meio ambiente 

e a eles próprios. 

Já em relação às áreas de Reserva Legal, não causam tantas dúvidas quanto 

à sua proteção e ao prejuízo que pode ser advindo em decorrência do cumprimento 

da legislação ambiental. Foi unânime que as RLs devem, sim, ser protegidas e que 

sua proteção não causa nenhum tipo de prejuízo aos assentados e seus meios de 

sobrevivência. Eles acham que essas áreas devem ser preservadas para o caso de 

uma futura necessidade, assim, sempre haverá madeira disponível, evidenciando 

que a preocupação deles não está relacionada à preservação do meio ambiente em 

si, mas, sim, ao seu próprio interesse em fazer uso dos recursos naturais, 

principalmente madeira, quando lhe for preciso.  

Em relação a quem eles pensam ser o proprietário das áreas, houve certa 

dúvida, chegando-se a 5 respostas diferentes: 27,2% afirmaram achar que as áreas 

pertencem ao Estado, enquanto 45,4%, a maior parte deles, afirmaram que as áreas 

pertencem aos próprios assentados, já que são eles que vivem naquela região e 

necessitam da área para sobrevivência, 9% afirmaram pertencerem ao IBAMA, 

outros 9% disseram pertencer ao INCRA e o restante 9%, a todas as pessoas. 

Quando, na verdade, segundo Cunha & Nunes (2008), o assentamento de reforma 

agrária possui uma combinação de propriedade estatal com propriedade comunal, 

pertencente a todos do assentamento, porém a dificuldade do INCRA em exercer a 

regulação efetiva e a indefinição sobre os lotes que vão ocupar, criam incertezas 

que favorecem situações de “tragédia dos comuns”, prevista por Hardin (1980), 
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criando uma situação que, na prática, se aproxima do acesso livre, levando à 

degradação ambiental. 

Essa dúvida em relação ao real proprietário das terras pode levar ao uso 

inadequado das mesmas, pois o parceleiro, achando que é o dono, vai utilizar as 

terras da maneira que lhe convier, sem se preocupar em manter a vegetação ripária, 

requerida na legislação, e os 20% da Reserva Legal do assentamento. 

Em relação ao uso de fogo nas práticas agrícolas, apenas 18,2% dos 

entrevistados afirmaram fazer uso do fogo, enquanto o restante afirmou achar 

melhor apenas roçar o mato, pois, assim, não prejudica tanto a terra, evidenciando-

se, mais uma vez, a consciência ambiental que eles possuem. 

O mesmo percentual foi obtido em relação ao acesso dos animais de criação 

às APPs de margem do riacho. Segundo os entrevistados, apenas 18,2% permitem 

que seus animais cheguem até a margem do rio, onde eles bebem água e pastam. 

Enquanto o restante afirmou que os animais ficam em um curral, onde, lá mesmo, 

são alimentados. 

Quando se trata da deposição do lixo, 81,8% dos entrevistados afirmaram 

queimar todo o lixo, deixando apenas o mato roçado e as folhas no terreno, os quais 

servem como adubo natural. Entretanto, a queima de lixo a céu aberto acaba 

contribuindo para o aumento da poluição do ar. O restante dos entrevistados, 18,2%, 

afirmou deixar o lixo a céu aberto, possibilitando o carreamento desse lixo para os 

cursos d’água, resultando em poluição dos córregos, e, consequentemente, 

afetando o abastecimento de água e comprometendo a vida vegetal e animal.  

Em se tratando da utilização de agrotóxicos nas lavouras, apenas 18,2% dos 

entrevistados afirmaram não utilizar nenhum tipo de agrotóxico em suas plantações, 

enquanto todo o restante utiliza vários tipos de agrotóxicos, como Roundap, Decis 

Gramoxone e Tamaron, pelo menos uma vez ao ano. O agrotóxico aplicado nas 

plantas, por sua vez, vai sofrer um processo de escoamento superficial e lixiviação, 

contaminando as águas superficiais e subterrâneas, ocasionando, 

consequentemente, agravos à saúde da população, tanto dos consumidores dos 

alimentos quanto dos trabalhadores que lidam diretamente com os produtos. 

Além das atividades predatórias discutidas acima, a partir das entrevistas aos 

parceleiros, verificou-se também a Presença de Edificações nas APPs e RLs, outro 

parâmetro analisado no trabalho, porém através de observações diretas durante as 
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idas a campo. Observou-se que tal irregularidade não está presente na realidade do 

Assentamento Divina Graça, estando o mesmo, nesse quesito, em cumprimento 

com as normas ambientais brasileiras.  

 

6.3 OBTENÇÃO DO ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS NOS 

ASSENTAMENTOS 

 

A partir dos dados obtidos e anteriormente apresentados, foi possível a 

atribuição de notas a cada parâmetro analisado, conforme explicitado nas tabelas 7, 

8, 9 e 10 e, consequentemente, a obtenção do Índice de Cumprimento de Normas 

Ambientais (ICNA) para os assentamentos Divina Graça e Serra Grande. Com o 

intuito de diminuir a margem de erro na análise de uso e ocupação do solo nos 

assentamentos, optou-se por retirar o fator “outros’’ na construção do ICNA, 

considerando, dessa forma, apenas a área visível da imagem para classificação, 

portanto equivalendo a 100% da área. 

 
Tabela 7. Notas atribuídas a cada parâmetro dos indicadores de cumprimento da legislação 
ambiental, nas APPs do Assentamento Divina Graça. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 

 
 
Tabela 8. Notas atribuídas a cada parâmetro dos indicadores de cumprimento da legislação 
ambiental, nas RLs do Assentamento Divina Graça.  

Uso e ocupação da terra em RLs de Divina Graça (16,22 hectares) 

 Presença de 

vegetação nativa 

Presença de 

pasto 

Presença de 

agricultura de ciclo 

curto 

Presença de 

agricultura de 

ciclo longo 

Área correspondente 

Percentual do total 

Nota atribuída 

16,17 ha 

99,74% 

5 

0,05 ha 

0,33% 

4 

0,05 ha 

0,33% 

4 

0 ha 

0% 

5 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 

Uso e ocupação da terra em APPs de cursos d`água de Divina Graça (18,21 hectares) 

 Presença de 

vegetação nativa 

Presença de 

pasto 

Presença de 

agricultura de 

ciclo curto 

Presença de 

agricultura de 

ciclo longo 

Área 

correspondente 

Percentual do total 

Nota atribuída 

6,1 ha 

33,5% 

2 

6,32 ha 

34,76% 

3 

3,2 ha 

17,62% 

4 

2,5 ha 

13,80% 

4 
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Tabela 9. Notas atribuídas a cada parâmetro dos indicadores de cumprimento da legislação 
ambiental, nas APPs do Assentamento Serra Grande.  

 
Uso e ocupação da terra em APPs de cursos d`água de Serra Grande (37,48 hectares) 

 Presença de 

vegetação nativa 

Presença de 

pasto 

Presença de 

agricultura de 

ciclo curto 

Presença de 

agricultura de 

ciclo longo 

Área correspondente 

Percentual do total 

Nota atribuída 

4,75 ha 

13% 

1 

7,16 ha 

19% 

4 

13,64 ha 

36% 

3 

11,80 ha 

32% 

3 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 

 

Tabela 10. Notas atribuídas a cada parâmetro dos indicadores de cumprimento da legislação 
ambiental, nas RLs do Assentamento Serra Grande.  

 
Uso e ocupação da terra em RLs de Serra Grande (128,46 hectares) 

 Presença de 

vegetação nativa 

Presença de 

pasto 

Presença de 

agricultura de 

ciclo curto 

Presença de 

agricultura de ciclo 

longo 

Área correspondente 

Percentual do total 

Nota atribuída 

96,42 ha 

75% 

Nota 4 

2,74 ha 

2,1% 

Nota 4 

14,22 ha 

11,2% 

Nota 4 

15,04 ha 

11,67% 

Nota 4 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2010). 

 
 

Através das notas e dos pesos atribuídos a cada parâmetro, pôde-se 

desenvolver quatro Escores, os quais podem variar de 0 a 5, que permitissem 

estimar o nível de cumprimento de normas ambientais nos dois assentamentos 

rurais (Eq. 3, 4, 5 e 6): 

  

           2(4) + 3(3) + 4(2) + 4(1) = 2,9  
                                                    10                                                                                   Eq.3 

 

         = 5(4) + 4(3) + 4(2) + 5(1) = 4,5  
                                              10                                                                               Eq.4 
 

          = 1(4) + 3(3) + 3(2) + 4(1) = 2,3 
                                                 10                                                                               Eq.5 
 

         = 4(4) + 4(3) + 4(2) + 4(1) = 4,0 
                                              10                                                                                  Eq.6 
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Onde: E.APPs.DV = Escore das APPs de Divina Graça 

 E.RLs.DV = Escore das RLs de Divina Graça 

E.APPs.SG = Escore das APPs de Serra Grande 

 E.RLs.SG = Escore das RLs de Serra Grande 

 

A partir dos 4 escores obtidos, pode-se afirmar que tanto as APPs do 

Assentamento Divina Graça quanto as do Assentamento Serra Grande possuem um 

nível mais baixo de cumprimento das normas ambientais, quando comparadas às 

Reservas Legais de ambos os assentamentos. Tal resultado se deve ao fato, já 

discutido anteriormente, da favorável localização da área em questão, facilitando o 

plantio de culturas pelos assentados.  

Além disso, outro aspecto relacionado ao uso inadequado das APPs, 

observado neste trabalho, está vinculado à precária fiscalização dos órgãos 

encarregados da aplicação da legislação, em função da infraestrutura debilitada, e à 

consequente ausência de aplicação das penalidades previstas na Lei de Crimes 

Ambientais. 

Para o cálculo do Índice de Cumprimento de Normas Ambientais (ICNA) de 

cada assentamento, foram utilizadas as Equações 7 e 8, sendo mais 

ambientalmente adequado o assentamento que obtiver resultado mais próximo a 

5,0: 

 

        = 2,9 + 4,5 = 3,7  
                           2                                                                                                                                                             Eq.7 

 

        = 2,3 + 4,0 = 3,15 
                           2                                                                                                                                                       Eq.8 

                                                                                     

Onde: ICNA.DV = Índice de Cumprimento de Normas Ambientais de Divina Graça 

 ICNA.SG = Índice de Cumprimento de Normas Ambientais de Serra Grande 
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6.3.1 ICNA de Divina Graça 

 

No assentamento Divina Graça, em função da situação de uso e ocupação do 

solo nas Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais, chegou-se a um 

valor de ICNA igual a 3,7, evidenciando um alto nível de conservação em relação à 

vegetação nativa nas referidas áreas. A mesma atingiu um valor de 99,74% do total 

das RLs, o que permitiu lhe atribuir nota 5 e peso 4, e 33,5% nas APPs da margem 

do riacho, recebendo, por tanto, nota 3 e peso 4 no referido parâmetro, o que acaba 

justificando o alto valor alcançado pelo ICNA. 

 

6.3.2 ICNA de Serra Grande 

 

Embora as Reservas Legais do Assentamento Serra Grande possuam uma 

cobertura florestal nativa mais densa, comparada ao Assentamento Divina Graça, o 

ICNA obtido para Serra Grande foi mais baixo que o de Divina Graça, 

correspondendo a 3,15, equivalendo a um nível médio de cumprimento das normas 

ambientais. Esse resultado foi devido ao menor percentual de vegetação nativa 

encontrado no Assentamento Serra Grande, o qual correspondeu a 75% do total das 

RLs, auferindo, portanto, nota 4 e peso 4 para esse parâmetro, e apenas 13% nas 

APPs, logo, recebendo nota 1 e peso 4, justificando um valor mais baixo para o 

ICNA. 

 

6.3.3 Análise comparativa 

 

De acordo com os resultados obtidos com os dois Índices de Cumprimento de 

Normas Ambientais, o Assentamento Divina Graça evidencia um alto nível de 

cumprimento das normais ambientais avaliadas, já que o valor do seu índice ficou 

situado entre 3,3 e 5,0. Enquanto o Assentamento Serra Grande, possuiu um médio 

nível de cumprimento das normas ambientais avaliadas, tendo o valor do seu índice 

se situado entre 1,7 e 3,3. 

Apesar desse resultado, como dito anteriormente, certamente, houve uma 

falsa impressão em relação à conservação das Reservas Legais de Divina Graça, 

haja vista que as mesmas não são constituídas por vegetação nativa densa, 
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formando uma floresta com dossel, como ocorre nas RLs de Serra Grande, mas, 

sim, por uma capoeira alta, dando uma falsa impressão de conservação. Porém, 

apesar disso, o Assentamento Divina Graça está caminhando para a adequação 

ambiental, através do projeto de reflorestamento realizado pela Sociedade 

Nordestina de Ecologia.  

Outro fator positivo em relação à conservação das RLs de Divina Graça, é 

que nessas áreas foi encontrada uma baixíssima presença de agricultura, 

evidenciando que, embora só exista capoeira, a mesma está em processo de 

regeneração, buscando atingir o estado natural que representa as florestas. 

O Assentamento Serra Grande, apesar de possuir uma floresta densa que 

forma um dossel, num estado mais avançado de desenvolvimento, comparado à 

Divina Graça, ainda possui muitas áreas, principalmente APPs da margem do riacho, 

onde são realizados usos inadequados das terras, como o plantio de pasto e 

agricultura de ciclo longo e ciclo curto. Além de haver um alto nível de degradação 

nessas áreas, através do desmatamento para o plantio de culturas, foram apurados 

apenas 4% de mudas plantadas pela SNE.  

O mesmo ocorre nas Reservas Legais do assentamento, nas quais também 

existe uma forte presença de agricultura, correspondendo a 23% do total dessas 

áreas, enquanto há apenas 9% de área reflorestada com mudas da SNE. Esse fato 

indica que, apesar do elevado desenvolvimento e conservação da vegetação nativa 

em determinadas áreas do assentamento, ainda existe a necessidade da ação de 

políticas e projetos de conservação, que visem atingir um patamar mais elevado de 

adequação ambiental, o qual só será alcançado através do cumprimento das normas 

ambientais pelos agricultores. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A partir desses resultados, pode-se afirmar que os dois assentamentos 

estudados não estão de acordo com a legislação ambiental brasileira, principalmente 

no que se refere às APPs de margem de cursos d água.  A largura proposta na lei, 

que, neste caso, deveria ser de 30 metros, não está sendo devidamente respeitada 

pelos assentados, pois os mesmos, quando residentes das parcelas da margem do 

riacho, possuem seus sistemas produtivos baseados na exploração das APPs, por 

serem áreas com alto teor de umidade, ocasionando, dessa forma, uma maior 

produtividade das culturas, mas pondo em risco a biodiversidade local, a qualidade 

do solo e das águas. 

No Assentamento Divina Graça, as não conformidades no uso do solo se 

deram, quase que exclusivamente, nas APPs, precisando, portanto do apoio de 

projetos que visem aumentar o grau de conservação dessas áreas. Enquanto que 

nas RLs, os dados obtidos foram bastante satisfatórios, evidenciando um quadro de 

vegetação nativa em processo de regeneração, fruto da consciência ambiental dos 

assentados e do apoio do projeto de reflorestamento com espécies nativas, 

realizado pela SNE.  

Já no Assentamento Serra Grande, apesar do alto nível de conservação em 

determinadas áreas de Reserva Legal, ainda existe uma baixa participação de 

projetos, que visem à manutenção da área e um aumento da sensibilização da parte 

dos assentados para a questão ambiental, tendo, esse fato, sido evidenciado por um 

baixíssimo percentual de áreas reflorestadas no Assentamento e pelo alto 

percentual de uso e ocupação do solo com agricultura, tanto nas RLs como nas 

APPs. 

O fato das APPs serem mais utilizadas e, consequentemente, mais 

degradadas, se deve, além da favorável localização da área, situada próxima ao 

riacho, à precária fiscalização dos órgãos encarregados da aplicação da legislação, 

permitindo, assim, o livre acesso a essas áreas. Como a localização das RLs não é 

tão favorável como a das APPs, tanto pela distância das parcelas quanto pela 

ausência de corpos d água perto das mesmas, o cumprimento das normas 

ambientais é mais facilmente obedecido.  
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Devido aos resultados já citados acima, especialmente ao elevado percentual 

de vegetação nativa, o Assentamento Divina Graça obteve um ICNA de 3,7, 

representando um alto índice de cumprimento das normas ambientais. Enquanto 

que o Assentamento Serra Grande obteve um ICNA de 3,15, devido ao menor 

percentual de vegetação nativa encontrado nas RLS e APPs do assentamento em 

questão, a qual correspondeu a 75% do total das RLs, auferindo, portanto, nota 4 e 

peso 4 para esse parâmetro, e apenas 13% nas APPs, logo, recebendo nota 1 e 

peso 4, justificando um valor mais baixo para o ICNA. 

A partir dessas conclusões, percebeu-se a necessidade de um 

aprimoramento do Índice de Cumprimento de Normas Ambientais construído neste 

trabalho, em função de uma possível falsa impressão causada em determinadas 

ocasiões. Esse fato pode ocasionar o mascaramento dos aspectos reais da área 

trabalhada, como foi o caso dos dois assentamentos estudados, onde Divina Graça 

obteve um maior ICNA devido a sua maior percentagem em relação à vegetação 

nativa encontrada nas RLs e APPs, correspondendo a 99,74% e 33,5%, 

respectivamente, enquanto o percentual do mesmo parâmetro no Assentamento 

Serra Grande atingiu 75% nas RLs e 13% nas APPs, embora a maior parte dessas 

áreas, no Assentamento Divina Graça, seja formada por uma capoeira alta, e não 

por vegetação densa, como ocorre no Assentamento Serra Grande. 

A partir das respostas às entrevistas, os assentados demonstraram possuir 

uma preocupação quanto à preservação e importância das APPs e RLs, mas, 

apesar dessa consciência ambiental, a maioria dos parceleiros diz precisar das 

APPs para o plantio de culturas, não enxergando alternativa para tal. Esse fato 

evidencia a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas que visem, em 

parceria com os assentados, mudar essa realidade, através de investimento nos 

assentamentos, permitindo que os agricultores tenham outra fonte de água e meios 

para manter uma produção satisfatória.  
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA NO ASSENTAMENTO DIVINA GRAÇA 

 

Informações básicas 

Parcela nº:  

Nome do entrevistado:     

Apelido:  

 

1. A quem pertencem as áreas de beira do riacho (APPs)? 

 

2. A quem pertencem as áreas de Reserva Legal? 

 

3. As margens do riacho (APPs) devem ser protegidas? 

a) Sim (  )  

b) Não (  ) 

 

4. As Reservas Legais devem ser protegidas? 

a) Sim (  )  

b) Não (  ) 

 

5. A proteção das APPs causaria algum prejuízo a você? 

a) Sim (  ) Qual (is)? ____________________________________ 

b) Não (  ) 

 

6. A proteção das RLs causaria algum prejuízo a você? 

a) Sim (  ) Qual (is)?_____________________________________ 

b) Não (  ) 

 

7. Onde você coloca o lixo da sua moradia? 

 

8. Qual é a freqüência de uso de agrotóxico em sua lavoura?  

 

9.  Utiliza fogo nas suas práticas agrícolas?  

a) Sim (  )  

b) Não (  ) 
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10.  Os animais de criação possuem livre acesso às APPs? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


