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RESUMO 

 

Muitos problemas ambientais legitimam a necessidade de se promover a adequação ambiental de 

assentamentos rurais. A despeito da legislação ambiental vigente e das atribuições institucionais 

conferidas ao INCRA e aos órgãos ambientais, ainda persistem muitas dificuldades para que os 

assentamentos se ajustem a uma condição ambientalmente sustentável. Assim, esta pesquisa teve 

por objetivo geral analisar o papel e a atuação do INCRA e da CPRH, no processo de adequação 

ambiental de assentamentos rurais em Pernambuco, caracterizando as atribuições legais desses 

órgãos nessa adequação, conhecendo e analisando os procedimentos de licenciamento ambiental e 

avaliando os reflexos da atuação deles no cumprimento da legislação  ambiental. A metodologia 

utilizada incluiu a análise da legislação ambiental, busca de dados nas instituições, visita aos 

assentamentos e a elaboração e uso de indicadores de cumprimento da legislação ambiental para 

identificar o Índice de Cumprimento da Legislação Ambiental nos Assentamentos (ICLAS) em 

nove assentamentos situados em diferentes regiões do Estado de Pernambuco. Quanto aos 

resultados,  na legislação que dá suporte à atuação dos dois órgãos estudados, as atribuições deles 

puderam ser claramente identificadas e a pesquisa possibilitou evidenciar a abrangência e 

pertinência das mesmas. Mas, na prática, muitos empecilhos dificultam o cumprimento da 

legislação ambiental pelos órgãos estudados, apesar do esforço dedicado por alguns funcionários. 

No INCRA, verificaram-se irregularidades como: assentamentos sem estudos de viabilidade 

ambiental; Reservas Legais não averbadas; ausência de pedido/concessão de licença ambiental; 

forte degradação das Áreas de Preservação Permanente (APP); e não promoção do uso sustentável 

das Reservas Legais. Na CPRH, foi visto que a condição de atuação do órgão frente ao 

licenciamento ambiental é deficiente, e entre os nove assentamentos estudados, sete estavam 

irregulares quanto ao licenciamento. No âmbito da pesquisa, pôde-se perceber as seguintes 

dificuldades: más condições estruturais dos assentamentos; falta de conhecimento sobre a situação 

ambiental dos assentamentos por parte dos dois órgãos; dificuldade de acesso a áreas de 

preservação; especulação imobiliária em alguns assentamentos inseridos em locais de interesse 

econômico; e ocorrência de infrações ambientais. Diante dos resultados, foi analisado que: um dos 

maiores problemas no INCRA está na falta de licenciamento dos assentamentos e averbação da 

Reserva Legal; o ICLAS foi ruim para o INCRA e regular para a CPRH. Foi possível concluir que 

essa situação leva à ocorrência de irregularidades nos locais e danos ao meio ambiente, havendo-se 

de se fortalecer propostas modificadoras nos assentamentos e nas instituições estudadas, para que 

sejam atores ativos no cumprimento da legislação ambiental e na consolidação da adequação 

ambiental dos assentamentos. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 1- Gestão Ambiental; 2- Normas Ambientais; 3- Assentamentos Rurais; 4- 

Adequação Ambiental.  
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ABSTRACT 

 

The noncompliance of environmetal legislation for adequacy of rural settlements come being 

curbed and an effective positioning, regarding environmental problems. However, for several 

reasons, those institutions not always perform well their roles for adapting environmentally the 

settlements. So, this research  has as general purpose to analyze the role and the performance of the 

INCRA and CPRH, in the process of environmental suitability of rural settlements in Pernambuco, 

featuring the legal duties of these institutions in this adaptation, knowing and analysing 

enviromental licensing procedures and  evaluating the consequences of their performance in the 

compliance with environmental legislation. The methodology used included analysis of 

environmental legislation, search for data in the institutions, visit to the settlements, and critical 

analysis of results, in which sought to identify the Level of Compliance with Environmental 

Legislation in the Settlements (LCELS) by INCRA and CPRH in nine settlements located in 

different regions of the state of Pernambuco. According  to the results, in the legislation which gives 

support for the performance of  two institutions studied, assignments of them could be clearly 

identified  and the research enabled to highlight the scope and relevance of the same. But in 

practice, many hindrances hinder the enforcement of environmental legislation by the institutes 

studied, despite the effort dedicated by some employees. At  INCRA, there were irregularities such 

as: settlements without environmental feasibility study; legal reserves not registered; absence of a 

request/concession for a an environmental license; sharp deterioration in areas of permanent 

preservation (APP);  and not promoting the sustainable use of the legal reserves. It was seen in 

CPRH, that the condition of performance of the institute front of the environmental licensing is 

deficient, and among nine settlements studied, seven were irregular as the licensing. As part of the 

research, it could see the following difficulties: bad structural conditions of the settlements; lack of 

knowledge about the environmental situation of the settlements by the two institutions; difficulty of 

Access to conservation areas; speculation in some settlements entered in places of economic 

interest; and occurrence of environmental violations. Considering the results, which were analyzed: 

one of the biggest problems in the INCRA is the lack of licensing and registration of the legal 

reserve of settlements; the LCELS was bad for  INCRA and regular for CPRH. It was concluded 

that this situation leads to the occurrence of irregularities in the local and damage to the 

environment, there is to strengthen modifier proposals in the settlements and the institutions 

studied, to be active players in compliance with environmental  legislation and consolidation of 

environmental suitability of settlements. 

 

KEY WORDS: 1- environmental legislation; 2- environmental rules; 3- rural settlements; 4- 

environmental adequation. 
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1. INTRODUÇÃO    

 

Os projetos de assentamento (PA) de reforma agrária vêm sendo implantados no Brasil desde 

a década de 1960 (SPAROVEK, 2003; FERNANDES, 2009), gerando, por vezes, resultados 

positivos quanto ao acesso do homem do campo à terra, o que estimula a melhoria da agricultura e o 

aumento da oferta de alimentos,  e inibe a migração para as cidades. Mas, por outras razões, as 

ações de reforma agrária têm sido um fracasso, a partir de casos de repasse informal de parcelas nos 

assentamentos para terceiros, abandono das terras pelos assentados, redução local da produção 

agrícola, sem falar nos problemas ambientais existentes nos projetos, como falta de conservação das 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e das áreas de Reserva Legal (RL) e falta de ações de 

melhorias ambientais (SPAROVEK, 2003). 

Sob o aspecto ambiental, não é raro que as áreas legalmente protegidas sejam invadidas, 

desmatadas e o uso da terra substituído por outras atividades, que não levam à conservação do solo, 

da vegetação e da água. Isto vem acontecendo tanto com as áreas de RL de muitos assentamentos, 

quanto com as APP, situadas nos setores comunitários  ou nos próprios lotes (SPAROVEK, 2003). 

Embora os assentados, por vezes, tenham responsabilidade pelas ações ambientalmente 

destruidoras que ocorrem em muitos PA, e pelo descumprimento da legislação, a responsabilidade 

pela ocorrência de irregularidades nesses empreendimentos agrários também é dos órgãos públicos 

responsáveis pela condução do processo de reforma agrária e pela fiscalização do cumprimento da 

legislação ambiental nos assentamentos. Nesse contexto, estão de um lado o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), responsável pela implantação dos assentamentos rurais 

no país (INCRA, 2008a), e do outro os órgãos de  licenciamento e fiscalização ambiental, que no 

caso de Pernambuco é a Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH), responsável pela 

execução da Política Estadual de Meio Ambiente, tendo o poder de atuar no controle da poluição 

urbana, industrial e rural e na proteção dos recursos hídricos e florestais do estado 

(PERNAMBUCO, 2007). 

A precária atuação desses órgãos, e o consequente descumprimento da legislação ambiental, 

têm gerado reações de setores como o Ministério Público, que tem exigido do INCRA, 

posicionamentos mais efetivos com relação ao licenciamento dos projetos de assentamentos 

implantados, quanto ao controle do uso da terra e à recuperação das áreas degradadas. Mesmo 

assim, em 2003, cerca de 4.000 assentamentos no Brasil permaneciam em desconformidade com a 
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legislação ambiental (BRASIL, 2008b) e em Pernambuco, a maioria dos  assentamentos federais 

existentes apresentaram, segundo Gerd Sparovek (2003), algum tipo de passivo ambiental, diferente 

do que ocorre nos assentamentos na Região Sul do país, onde os índices de qualidade ambiental dos 

PA são elevados. 

Assim, se por um lado existe a legislação ambiental que, com base na Constituição de 1988, 

traz inovações, por tratar de assuntos não abordados antes, sendo assim uma das mais avançadas do 

mundo, contemplando normas a serem aplicadas em assentamentos rurais, por outro, existem os 

órgãos que atuam na adequação ambiental dos mesmos que, por diversas razões, nem sempre 

desempenham bem os seus papéis (MACHADO, 2005; CALDAS, 2011). 

Buscando-se contribuir para a reversão deste quadro, pesquisadores do Grupo de Recursos 

Hídricos do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

vêm realizando estudos de adequação ambiental, para avaliar as regularidades e irregularidades 

ambientais das propriedades rurais situadas na Bacia do Rio Tapacurá, através do Plano de Ação 

para a Gestão Ambiental da Bacia do Rio Tapacurá (BRAGA, et al, 2001), e  em uma de  suas sub-

bacias, no rio Natuba, onde também são desenvolvidos trabalhos de adequação ambiental nos 

assentamentos rurais (SILVA, 2009).  

A partir dessas experiências foi formulada a proposta de execução deste trabalho, que buscou 

conhecer a legislação e a atuação dos órgãos responsáveis pelas atividades que proporcionam o 

desenvolvimento  ambiental dos PA em Pernambuco. Esse conhecimento poderá dar subsídios para 

a elaboração de novos projetos e incremento dos que já estão em execução, já que possui uma 

abordagem interdiciplinar dentro da área da Engenharia e da Tecnologia Ambiental e Recursos 

Hídricos, devido ao fato de envolver a Gestão e os Impactos Ambientais nas questões aplicadas aos 

trabalhos nos assentamentos executados no Grupo de Recursos Hídricos. 

Este trabalho, por estar inserido na área de conhecimento da Gestão Ambiental,  envolvendo 

principalmente a gestão ambiental agrária, teve o intuito de estudar a efetividade das normas 

ambientais em assentamentos rurais, na qual desempenham papel importante o Poder Público,  

focalizando a abordagem sobre as ações e desempenho da CPRH e do INCRA, que são as duas 

principais instituições que atuam no campo da gestão ambiental de assentamentos rurais em 

Pernambuco, além da atuação de órgãos como o Ministério Público Federal (MPF), o Tribunal de 

Contas da União (TCU) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que através de 

suas atribuições legais, tem atuado para proporcionar a execução de ações que beneficiam o 

desenvolvimento agrário no país de forma sustentável.  
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Sob o aspecto acadêmico, pode-se considerar esta pesquisa como inovadora, em virtude da 

escassez de estudos que trabalhem com desenvolvimento metodológico de avaliação ambiental de 

assentamentos rurais. Assim, neste sentido, abrem-se perspectivas para novos trabalhos, seja de 

caráter da avaliação institucional do papel do poder público, seja na compreensão dos próprios 

assentados sobre o seu papel na conservação e recuperação ambiental dos assentamentos. Além 

disso, este trabalho agrega importante ferramenta para avaliação e monitoramento do desempenho 

ambiental dos assentamentos, através da análise dos órgãos responsáveis pela reforma agrária,  

usando-se indicadores ambientais e oferecendo aprimoramento metodológico para a atuação dos 

mesmos, contribuindo para suprir necessidades da política socioambiental da reforma agrária no 

Brasil. 

Neste sentido, esta pesquisa teve por objetivo geral analisar o papel  e a atuação dos órgãos 

públicos (INCRA e CPRH), no processo de adequação ambiental de assentamentos rurais em 

Pernambuco, com a avaliação comparativa do desempenho em diferentes assentamentos e com a 

utilização de indicadores de cumprimento de normas ambientais aplicáveis.  

 

Nesta ótica, os objetivos específicos estudados foram os seguintes:  

 Caracterizar as atribuições legais do INCRA e da CPRH na adequação ambiental dos 

assentamentos rurais; 

 Conhecer e analisar os procedimentos de licenciamento ambiental nos dois órgãos; 

 Avaliar os reflexos da atuação dos dois órgãos na adequação ambiental dos 

assentamentos. 

 

Para atender aos objetivos propostos, primeiramente realizou-se a pesquisa na legislação 

ambiental, cujos resultados contêm muitas das referências e conceitos do trabalho. Após, buscou-se 

verificar nos órgãos avaliados como está a situação dos assentamentos com relação ao 

licenciamento ambiental, adequação das RL e APP e adequação a outras exigências contidas nas 

normas ambientais. Isso foi feito com consulta aos processos da CPRH e aplicação de entrevistas,  e 

avaliado através de indicadores de cumprimento da legislação ambiental. Também foram realizadas 

visitas a campo para obter  nos assentamentos informações complementares às fornecidas pelo 

INCRA  e CPRH. Por fim, os dados coletados nesses órgãos, no campo e com os cálculos de 
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indicadores, foram sistematizados para indicar alguns fatores que esclareçam a situação do 

cumprimento da legislação ambiental nos assentamentos rurais de Pernambuco. 

Essas informações estão dispostas de forma sistematizada, através da exposição de como foi 

realizada a metodologia de pesquisa (Capítulo 2), os resultados obtidos (Capítulo 3), a discussão 

dos resultados (Capítulo 4), e o que foi concluído a partir deles (Capítulo 5), sendo possível propor 

sugestões para lidar com os principais entraves constatados nos órgãos, que dificultam a execução 

de ações que minimizem os impactos ambientais nos assentamentos e sua adequada gestão. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram de abordagem qualitativa e incluíram a 

análise documental da legislação, trabalho de campo nas instituições e nos assentamentos, e a 

análise crítica dos resultados. Em cada etapa do trabalho, foram utilizadas técnicas que permitissem 

mais adequadamente a obtenção de informações e a análise dos resultados. Na análise documental, 

foi realizado um estudo da legislação ambiental e dos processos de licenciamento dos 

assentamentos avaliados. No trabalho de campo foram realizadas entrevistas, observações e 

conversas informais, tanto nos órgãos como nos empreendimentos estudados, sobre os possíveis 

problemas ambientais nos assentamentos. Por fim, com os dados dos estudos dos documentos e de 

campo, foram elaborados e aplicados indicadores para a verificação da adequação ambiental nos 

assentamentos.  

 
 

2.1 LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

Como primeiro passo para a execução deste trabalho, foi realizado o levantamento e análise 

da legislação ambiental referente à questão agrária no país e, particularmente, ao licenciamento 

ambiental. 

No período de março a setembro de 2010, foi efetuado o levantamento da legislação 

ambiental, coletada nos  sites oficiais de instituições que atuam nas áreas de meio ambiente, agrária 

e jurídica, assim como em Diários Oficiais. Entre os sites dos órgãos consultados destacam-se o do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), da Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH), da 

então Secretaria Estadual de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA), atual Secretaria de 

Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS),  do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), do Ministério Público Federal (MPF), do Tribunal de Contas da União 

(TCU) e da Casa Civil da Presidência da República   (Planalto - subchefia para assuntos jurídicos).  

As informações coletadas, referentes à questão ambiental e correlacionadas aos assentamentos 

rurais, foram analisadas e interpretadas para verificar as atribuições, competências e ações do 

INCRA relativas à temática de meio ambiente e ao cumprimento de exigências do MPF e do TCU 

na área agrária e ambiental. De forma semelhante, também foram verificadas as atribuições, 

competências e ações da CPRH, relativas à temática ambiental em assentamentos rurais. 
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A busca da legislação referente ao INCRA teve como referência norteadora a publicação 

intitulada “O Histórico do INCRA” (INCRA, 2008a), a partir da qual a pesquisa dos documentos 

que normatizam as questões referentes ao meio ambiente em assentamentos foi iniciada.  Essas 

informações foram analisadas e o registro das mesmas seguiu a cronologia do período de publicação 

de cada norma. 

Ação semelhante fez-se com as normas aplicáveis às atribuições da CPRH, sobretudo a partir 

do site da instituição, onde estão disponíveis as normas alusivas às competências do órgão no que se 

refere à questão ambiental em assentamentos rurais. 

 

 

2.2 CRITÉRIOS DE ESCOLHA DOS ASSENTAMENTOS RURAIS PARA O ESTUDO 

 

Após a pesquisa da legislação referente às atribuições do INCRA e da CPRH, partiu-se para a 

seleção dos assentamentos que seriam estudados com o intuito de verificar as condições de 

licenciamento em suas diferentes modalidades. Foram escolhidos nove Projetos de Assentamento, 

sendo três situados na Região Metropolitana do Recife (RMR), três  na Zona da Mata Sul (MS) e 

três na Zona da Mata Norte (MN) do estado de Pernambuco, todos sob a responsabilidade da 

Superintendência Regional – 03 (SR-03) do INCRA. 

Entre cada grupo de assentamentos representativos de cada meso região geográfica, foi 

escolhido um PA que já obteve a Licença de Instalação/Operação (LIO), um que estava com pedido 

de Licença de Instalação/Operação (Pré- LIO), e outro que possuía a Licença Prévia (LP). O intuito 

de se estudar assentamentos em diversas fases de licenciamento foi o de verificar as diferenças 

relativas à situação ambiental de cada grupo e o que proporciona uma melhor adequação ambiental 

em cada um deles. 

Para os assentamentos com LIO, também foram considerados os que estavam com o 

licenciamento vencido, pois o objetivo era avaliar os assentamentos que já haviam obtido, em 

algum período, este tipo de licença. Assim, mesmo aqueles  que estavam com o licenciamento 

expirado, era desejavável verificar se as regularidades ambientais permaneciam.  
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Com relação aos assentamentos com LP, estes foram considerados como não licenciados, pelo 

fato da legislação que estabelece os procedimentos para a regularização ambiental de projetos de 

assentamento (CONAMA, 2006a), só considerar como licenciado o assentamento com LIO.  

O critério para a escolha dos assentamentos foi elaborado principalmente para facilitar a 

logística de visitação dos mesmos. Mas, também foi levada em consideração a situação dos PA com 

relação a problemas ambientais atuais e passados, existência de projetos de recuperação ambiental, 

executados ou não, e existência de intervenção conjunta com outros órgãos e instituições. Os casos 

escolhidos foram aqueles considerados como emblemáticos, tanto para a CPRH como para o 

INCRA.  

A seleção dos PA foi realizada com base em dados disponibilizados pela CPRH, através de 

entrevistas com técnico do Setor de Gerenciamento de Atividades Agrícolas, Agropecuária, 

Aquicultura, Assentamentos Rurais e Mineração (SGAM). A intenção de escolher os assentamentos 

com a ajuda do órgão ambiental, foi devido ao fato de que a Agência, por ser uma instituição de 

fiscalização, é que poderia repassar as informações relativas à situação ambiental e de 

licenciamento dos assentamentos, com maior imparcialidade.  

Após a escolha dos PA, a CPRH concedeu uma autorização para se ter acesso ao conteúdo dos 

processos de licenciamento dos nove assentamentos escolhidos, o que favoreceu a busca dos dados 

para a execução das fases seguintes desta pesquisa. Com a análise dos documentos contidos nos 

processos, foi possível verificar o histórico de inspeções, o desenvolvimento do cumprimento de 

exigências e outros documentos anexos ao processo, considerados importantes para análise do 

cumprimento da legislação ambiental nos assentamentos rurais.  

 

 

2.3 COLETA DAS INFORMAÇÕES SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Após a escolha dos assentamentos, foi elaborado um roteiro para sistematizar os dados 

colhidos nos processos dos PA. O mesmo foi preenchido em consulta a documentos presentes nos 

processos dos empreendimentos rurais selecionados e com o auxílio de técnicos do SGAM, do 

Setor de Fiscalização Florestal e do Setor Jurídico da CPRH, que foram consultados para responder 

às informações do formulário, cuja resposta não podia ser coletada com a análise dos documentos.  
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O roteiro utilizado encontra-se no Apêndice 1  deste trabalho. Nele, estão inseridos os 

seguintes tópicos, para todas as modalidades de licenciamento: 

 

1. Informações Básicas– nome do assentamento; município; localização (roteiro); nº de 

parcelas; área total (ha); área média por parcela (ha); área de Reserva Legal; e Área de 

Preservação Permanente.  

2. Licenciamento Ambiental – data da solicitação da licença; data da emissão da licença; tipo 

de licença; documentos básicos solicitados para licenciamento; documentos apresentados 

pelo INCRA; relatórios de vistoria (elaborados pela CPRH ou terceiros); exigências para o 

licenciamento; e conteúdo da licença. 

3. Pós-licenciamento – novos documentos recebidos; registro de denúncias recebidas pela 

Ouvidoria da CPRH; relatórios de vistoria (elaborados pela CPRH ou terceiros); emissão de 

autos (pelo Núcleo de Autos); existência de monitoramento; e outros procedimentos 

técnicos executados após o licenciamento. 

4. Outras Observações Importantes – solicitações ou exigências do MPF/MPPE, ou ainda 

pela Ouvidoria da CPRH. 

 

Após o preenchimento do roteiro, os dados foram digitados em quadros no programa 

Microsoft Excel®, para facilitar o intercruzamento das informações, e em seguida, analisados. Com 

a análise intercruzada feita, algumas questões relevantes, constatadas nos documentos, puderam ser 

pesquisadas em outras fases deste trabalho. 

Durante a análise destes resultados, percebeu-se a necessidade de se verificar 

comparativamente, quais documentos foram entregues pelo INCRA à CPRH, nas solicitações  de 

licenciamento ambiental dos assentamentos.  Os documentos necessários para a solicitação do 

licenciamento em assentamentos,  estão referidos na Resolução CONAMA nº 387, de 27 de 

dezembro de 2006, mas, a CPRH faz suas exigências próprias, relativas à entrega de documentos de 

forma adaptada a esta Resolução, e isso está documentado em cartilha do órgão referente ao 

licenciamento de  assentamentos rurais (PEDROSA, 2009) e em formulário  do protocolo da 

agência (CPRH, 2011a; CPRH, 2011b), entregues aos empreendedores na solicitação da licença.  
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As listagens dos documentos exigidos pela Resolução CONAMA nº 387/2006 (CONAMA, 

2006a) e pela CPRH foram condensadas num mesmo quadro e foi realizada a comparação das 

documentações entregues pelo INCRA para cada assentamento estudado.  

 

 

2.4 ELABORAÇÃO E USO DE INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO 

AMBIENTAL NOS ASSENTAMENTOS RURAIS 

 

Para a verificação do cumprimento da legislação ambiental nos assentamentos utilizou-se 

roteiros criados com base no conteúdo das normas pesquisadas, referentes às atribuições do INCRA 

e CPRH, para a adequação ambiental desses empreendimentos. Além disso, alguns itens dos 

roteiros foram  inseridos para servir de suporte à compreensão sobre a forma de atuação dos órgãos.  

Modelo dos roteiros aplicados junto ao INCRA e à CPRH encontra-se  no Apêndice 2. 

 

 2.4.1 INDICADORES REFERENTES ÀS RESPONSABILIDADES DO INCRA  

 

Os parâmetros de avaliação de indicadores referentes às responsabilidades do INCRA foram 

selecionados com base na pesquisa realizada na legislação ambiental referente à questão agrária, a 

partir da qual houve uma seleção mais apurada para buscar normas que representassem o 

compromisso efetivo do órgão para o cumprimento dos requisitos ambientais.  

Os comandos legais considerados para a formulação do roteiro foram: Código Florestal – Lei 

Federal nº 4.771/1965 (BRASIL, 1965); Lei Estadual nº 11.206/1995 (PERNAMBUCO, 1995); 

Norma de Execução (NE) do INCRA nº 43/2005 (INCRA, 2005); Resolução CONAMA nº 

387/2006 (CONAMA, 2006a); Instrução Normativa (IN) do INCRA nº 47/2008 (INCRA, 2008c) . 

Também foram considerados para formulação do roteiro os Acórdãos TCU nº 2.633/2007 e  nº 

1.684/2008 (BRASIL, 2007; BRASIL, 2008b).  

Mas, entre os indicadores analisados, alguns não tiveram como referência a legislação 

ambiental estudada neste trabalho. Contudo, os mesmos foram  incluídos no roteiro aplicado devido 
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à importância deles na verificação da adequação ambiental dos assentamentos por parte do INCRA. 

Entre estes  indicadores estão: 

 Estado de conservação das APP; 

 Atendimento às exigências da CPRH/Ministério Público; 

 Uso de indicadores de qualidade ambiental pelo INCRA; 

 Ações de educação e gestão ambiental nos assentamentos; 

 Ocorrência de articulação interinstitucional para adequação ambiental no assentamento 

(encaminhamento de denúncias  e solicitações  para outros órgãos). 

 

Os indicadores criados com base na legislação pesquisada foram:  

 Solicitação de Licenciamento Ambiental (LP / LIO) (segundo o art. 3º, da Resolução 

CONAMA nº 387/2006); 

 Existência de Projeto Básico (PB) ou Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) 

na fase da LIO (Segundo o art. 3º, §6º da Resolução CONAMA nº 387/2006); 

 Existência de Relatório de Viabilidade Ambiental (RVA)  ou Laudo Agronômico que o 

atenda na fase da LP (segundo o parág. 6º, art. 3º - Resolução CONAMA nº 387/06 e 

Acórdão TCU nº 2.633/2007); 

 Existência de Relatório Ambiental Simplificado (RAS),  caso o assentamento esteja em 

Área de Proteção Ambiental (APA), comunidade quilombola, indígena ou outros espaços 

protegidos (segundo o parág. Único, art. 4º - Resolução CONAMA nº 387/2006); 

 Existência de Plano de Recuperação do Assentamento (PRA) para áreas degradadas ou em 

reflorestamento, complementares ao PDA ou reformulando-o ou substituindo-o (segundo  o 

art. 8º - Resolução CONAMA nº 387/2006);  

 Se o assentamento foi implantado até dezembro de 2003, verificar se o mesmo possui 

Licença de Instalação/Operação (LIO) (segundo o art. 8º da Resolução CONAMA nº 

387/2006); 
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 Ocorrência de fiscalização/vistorias para verificação do andamento das ações previstas nos 

projetos aprovados e em implantação  (segundo o art. 7º da NE do  INCRA nº 43/2005); 

 Ocorrência de vistorias nas RL e APP conforme PDA e  PRA (segundo o art. 11, inciso II, 

da IN do INCRA nº 47/2008); 

 Informes de vistorias ambientais encaminhados à chefia imediata e ao Superintendente 

Regional do INCRA, relatando andamento das ações previstas nos projetos aprovados e em 

implantação (segundo o art. 7º da NE do INCRA nº 43/2005); 

 Existência de relatórios de vistoria que contemplem e discriminem situações de: parcelas 

irregularmente  ocupadas por posseiros infratores ou assentados que ocupam ou exploram 

irregularmente RL ou APP (segundo o art. 11, inciso III, da IN do INCRA nº 47/2008); 

 Existência na Superintendência Regional de Comissão de Supervisão da situação 

ocupacional nos projetos de assentamentos, cujo parecer deverá orientar procedimentos 

(notificação ao infrator ou órgão ambiental) nas parcelas irregulares (segundo art. 12 e 14 da 

IN INCRA nº 47/2008); 

 Existência de PRA para Áreas Degradadas e/ou Reflorestamento, feito preferencialmente 

pelos técnicos dos serviços do Programa Nacional de Assessoria Técnica, Social e 

Ambiental (ATES) nos Projetos de Assentamentos (segundo art. 4º da NE INCRA Nº 

43/2005 e art. 8º da Resolução CONAMA nº 387/2006); 

 Realização de Demarcação e Averbação de Reserva Legal, em no mínimo 20% da 

propriedade (segundo art. 16, inciso III do Código Florestal- Lei Federal nº 4.771/1965; art. 

27 da Lei Estadual nº 11.206/1995, Acórdãos TCU nº 2.633/2007 e 1.684/2008); 

 Ocorrência de retomada de parcelas com ocupação e uso indevido da RL e APP com 

encaminhamento do caso ao MPF e a CPRH através de relatório para objetivar as 

providências a serem tomadas (segundo art. 14, inciso VII da IN INCRA nº 47/2008); 

 Ocorrência de uso sustentável das RL, de forma sistemática (Acórdãos TCU nº 2.633/2007 e 

1.684/2008). 
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Para cada um dos indicadores, foram atribuídos valores, sendo considerada nota + 1 (mais 

um) no caso do cumprimento do item, nota 0 (zero) se o item  não pudesse ser aplicado ao 

assentamento, e nota -1 (menos 1)  em caso de não cumprimento do item. 

O roteiro foi preenchido após entrevistas realizadas com técnicos do INCRA, que 

responderam aos questionamentos sobre a instituição, com base na sua vivência diária no ambiente 

de trabalho, e com base em informações contidas em relatórios e outros documentos acessados por 

eles. 

Após o preenchimento do roteiro, os dados foram sistematizados e analisados em planilha 

construída no programa Microsoft Excel®, na qual foi possível calcular e interpretar as notas 

pontuadas em  cada assentamento, obtendo-se assim,  escores de eficácia do INCRA frente ao caso 

estudado, traduzidos posteriormente em índices. 

 

 

2.4.2 INDICADORES REFERENTES ÀS RESPONSABILIDADES DA CPRH   

 

Os indicadores referentes às responsabilidades da CPRH também foram criados com base na 

pesquisa realizada na legislação ambiental referente à questão agrária, com busca minuciosa por 

trechos das normas que representassem, concretamente, a responsabilidade do órgão na verificação 

do cumprimento dos comandos legais nos assentamentos.  

Para o órgão ambiental, os indicadores foram criados tendo como referência as seguintes 

normas: Lei Federal nº 4.771/1965 - Código Florestal (BRASIL, 1965); Lei Federal nº 6.938/1981 – 

(Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA) (BRASIL, 1981); Lei Estadual nº 11.206/1995 

(PERNAMBUCO, 1995); e Resolução CONAMA nº 387/2006 (CONAMA, 2006a).  

Contudo, muitos dos indicadores criados para a CPRH  (nove, num  total de 17)  não tiveram 

normas específicas como referência, tendo sido elaborados a partir da análise dos processos de 

licenciamento ambiental dos assentamentos. A necessidade de estudar esses parâmetros, deu-se 

após a análise dos dados dos processos de licenciamento e após a busca de informações no INCRA, 

na qual se percebeu  a necessidade de entender alguns questionamentos ainda não respondidos. 

 

Os parâmetros criados a partir da análise dos processos de licenciamento foram: 
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 Autuação por falta de licenciamento; 

 Relatórios de vistorias antes do licenciamento; 

 Relatórios de monitoramento/vistorias após o licenciamento; 

 Monitoramento ambiental do assentamento; 

 Exigência de PDA; 

 Exigência de RVA; 

 Avaliação do cumprimento das exigências e recomendações contidas na licença; 

 Ações coercitivas em decorrência de infração; 

 Articulação interinstitucional para adequação ambiental em PA (encaminhamento de 

denúncias e solicitações para outros órgãos). 

 

Os parâmetros criados a partir da análise da legislação foram os seguintes: 

 Exigência de Licenciamento Ambiental (LP e LIO) em caso de não solicitação pelo INCRA 

(segundo art. 10 da Lei Federal nº 6.938/1981-PNMA); 

 Admissão de procedimento simplificado de licenciamento para PA considerando: sua 

localização em termos de ecossistema, disponibilidade hídrica, proximidade de Unidades de 

Conservação (UC), terras indígenas, área de quilombo e outros espaços protegidos, nº de 

famílias a serem assentadas, dimensão do projeto e das parcelas e a base tecnologia de 

produção (segundo art. 4º da Resolução CONAMA nº 387/2006); 

 Se o assentamento foi implantado ou estava em implantação até 2003, havia solicitação de 

LIO, mediamente apresentação do Projeto de Recuperação do Assentamento (PRA) 

(segundo o art. 8º da Resolução CONAMA nº 387/2006); 

 Se o assentamento foi criado até 2003 e foi solicitado LIO, ver se a CPRH definiu com o 

INCRA, num prazo de 12 meses, a agenda e os estudos ambientais necessários à 

regularização da situação ambiental do assentamento (segundo art. 7º, § 2º da Resolução 

CONAMA nº 387/2006); 
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 Localização da RL aprovada com no mínimo 20% da propriedade (segundo: art. 16, inciso 

IV, §4º do Código Florestal – Lei Federal nº 4.771/1965; art. 27 da Lei Estadual nº 

11.206/1995); 

 Autorização de supressão de vegetação em APP mediante necessidade de executar obras, 

planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social (segundo art. 1º, §1º 

do Código Florestal- Lei Federal nº 4.771/1965); 

 Expedição da  autorização para suprimir vegetação ou usar alternativamente o solo para fins 

de produção agrícola de subsistência e implantação de infra-estrutura mínima à 

sobrevivência das famílias assentadas (segundo art. 6º da Resolução CONAMA nº 

387/2006); 

 Estipulação de  prazo de validade da LP por 5 anos e/ou da LIO por 4-10 anos, respeitando-

se o cronograma de implantação e consolidação do projeto de assentamento (segundo art. 10 

da Resolução CONAMA nº 387/2006). 

 

Semelhante à forma de avaliação feita com os dados do INCRA, nesta fase do estudo também 

foram atribuídos valores para as respostas relativas aos indicadores avaliados, sendo considerado 

nota + 1 (mais um) em caso de cumprimento do item, nota 0 (zero), se o item  não puder ser 

aplicado no assentamento, e nota - 1 (menos 1)  em caso de não cumprimento do item. 

O roteiro destinado à coleta de dados junto à CPRH, também foi preenchido a partir de 

entrevista realizada com seus técnicos. Os dados coletados foram transcritos e analisados em 

planilha no Microsoft Excel®.  Após, as notas foram calculadas e foi atribuído índice de adequação 

de cada assentamento estudado, com base na pontuação do resultado.  

 

2.4.3 ESCOLHA DE INDICADORES COMPARATIVOS ENTRE O INCRA E A CPRH 

 

Após a sistematização dos resultados obtidos com o preenchimento dos roteiros aplicados 

junto ao INCRA e CPRH, para facilitar a interpretação dos dados e medição dos escores  

indicativos  do cumprimento da legislação ambiental nos assentamentos, foram escolhidos, dentre 

todos os indicadores representativos dos dois órgãos, parâmetros que pudessem correlacionar as 
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atribuições entre os mesmos. Os indicadores escolhidos foram aqueles que puderam ser aplicados 

em todas as situações analisadas para todos os assentamentos estudados. 

Os cinco indicadores podem ser visualizados no Quadro 1, e a pontuação atribuída a cada 

indicador selecionado para análise dos dados, foi de +1 (mais um) em caso de cumprimento do 

item, 0 (zero), se o item  não puder ser aplicado no assentamento, e -1 (menos 1)  em caso de não 

cumprimento do item. 

 

 

   

nº de ordem Indicadores relacionados à CPRH Indicadores relacionados ao INCRA

1
Exigência de Planos, Relatório ou Laudo que 

possibilite a emissão da licença ambiental

Apresentação dos Planos, Relatórios ou Laudos, 

solicitados pela CPRH.

2
Exigência de demarcação e averbação da área 

Reserva Legal (RL)
Demarcação e averbação da RL

3

Existência de Relatório de fiscalização/vistoria no 

assentamento pela CPRH, referente a 

irregularidades ambientais

Existência de relatório de fiscalização/vistoria 

no assentamento pelo INCRA, quanto a 

irregularidades ambientais

4

Notificação/informação ao INCRA ou Ministério 

Público sobre irregularidades ambientais praticadas 

por terceiros no assentamento.

Notificação/informação à CPRH ou Ministério 

Público sobre irregularidades ambientais 

praticadas por terceiros no assentamento

5 Autuação do INCRA por degradação da APP ou RL Conservação das APP e RL
 

 

Para obtenção dos escores dos indicadores sistematizados, em cada assentamento foi 

estabelecido o somatório das notas atribuídas a cada item. Os valores dos escores ficaram entre - 5 

(menos cinco) e + 5 (mais cinco), e o nível de adequação dos órgãos frente aos assentamentos foi 

interpretado como Bom, Regular e Ruim¸ tendo sido considerada na condição Ruim, os 

assentamentos que tiveram nota ≥- 5 (maior ou igual a menos cinco) e ≤ - 2 (menor e igual a menos 

dois), Regular, os que tiveram nota > – 2 (maior que menos dois) e < + 2 (menor que mais dois), e 

Bom, os que tiveram nota ≥ + 2 (maior ou igual a mais dois) e ≤ + 5 (menor ou igual a mais cinco). 

Esta representação pode ser vista na Figura 1. 

Ao fim, o Índice de Cumprimento da Legislação Ambiental nos Assentamentos (ICLAS) 

pelos órgãos envolvidos  na adequação dos assentamentos, foi calculado para o INCRA e para a 

CPRH, separadamente,  através do somatório das notas de cada indicador analisado em todos os  

Quadro 1 - Indicadores para avaliação do cumprimento da legislação ambiental pela CPRH e pelo INCRA. 
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assentamentos, atribuídas a partir do cumprimento ou não do mesmo.  Do total das notas obtidas em 

cada indicador, uma soma final foi obtida. 

Se forem computados os resultados no conjunto dos nove assentamentos analisados, os 

extremos de valores são naturalmente multiplicados por nove. Assim, os intervalos dos escores, 

para ambos os órgãos ficaram entre – 45 (menos 45) e + 45 (mais 45), tendo sido  considerados 

como Ruim, os resultados ≥ – 45 (maior ou igual a menos 45)  e  ≤ – 15  (menor ou igual a menos 

15), Regular, os que fossem > - 15 (maior que menos 15)  e < + 15 (menor que mais 15), e Bom, os 

que fossem ≥ + 15  (maior ou igual a mais 15) e ≤ + 45 (menor ou igual a mais 45), conforme 

Figura 2.  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Nível de adequação do órgão (INCRA ou CPRH) no cumprimento das 

normas ambientais em assentamentos rurais, relativo a cada assentamento analisado.  

Figura 2- Nível de adequação do órgão (INCRA ou CPRH) no cumprimento das 

normas ambientais em assentamentos rurais, relativo ao conjunto dos nove 

assentamentos estudados.  
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2.5 VERIFICAÇÃO EM CAMPO DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS RURAIS 

 

Após todas as coletas de dados nos órgãos, partiu-se para a etapa dos estudos de campo desta 

pesquisa, na qual verificou-se  in loco, a situação ambiental dos assentamentos descrita pelos 

técnicos do INCRA e CPRH, contida nos documentos anexos ao processo de licenciamento de cada 

projeto. 

Nessas visitas a campo, foi realizada uma análise visual da situação local e também entrevistas 

com os representantes dos assentamentos, com  perguntas sobre quais problemas ambientais 

existem nos mesmos. 

As visitas foram realizadas com suporte logístico do INCRA, que por ser o proprietário dos 

assentamentos estudados, facilitou a aquisição de dados junto aos parceleiros e garantiu maior 

segurança e melhor acesso aos locais visitados. Alguns dos assentamentos eram considerados 

perigosos, por ter existido casos de ocorrências policiais envolvendo os técnicos do INCRA e a 

CPRH, que foram vítimas de ameaças e delitos praticados por criminosos ambientais que atuam em 

algumas das áreas em estudo.  

A participação do INCRA nestas visitas foi considerada fundamental, pois além de 

proporcionar confiança para melhor fornecimento dos dados pelos assentados, aumentou a 

integração do órgão com a UFPE, para execução de atuais trabalhos existentes em ambas as 

instituições, e parcerias futuras para realização de novos estudos nos assentamentos.   

Na pesquisa realizada em campo, foram realizadas observações, com o auxílio dos mapas de 

parcelamento dos PA (obtidos no setor de Cartografia do INCRA), dos técnicos do INCRA e por 

vezes, de algum assentado, da localização das RL e das APP existentes nas propriedades. Toda 

metodologia descrita aqui, foi aplicada tanto nas RL quanto nas APP e cada área foi identificada 

com um número de ordem, nome ou número do local (nº da parcela) indicado no mapa, e/ou 

característica de uso e ocupação do solo das áreas de preservação, com o intuito de não haver trocas 

de dados entre os locais pesquisados. 

Foram diagnosticadas, com o uso de um roteiro aplicado em campo (cujo modelo encontra-se 

no Apêndice 3), as condições de uso dadas às terras das áreas em estudo. Foram analisadas, com 

este roteiro, as situações referentes à: cobertura vegetal, agricultura, existência de pasto e 

desmatamento, sobretudo em APP e RL.  
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Os mapas utilizados em campo para reconhecimento das áreas de preservação e análise dos 

dados das mesmas, foram   anexados ao roteiro de  coleta de dados para facilitar a organização e a 

disposição dos conteúdos captados e auxiliar a posterior análise dos mesmos.  

Após a observação das áreas legalmente protegidas dos assentamentos, a próxima fase dos 

trabalhos de campo foi a entrevista realizada com um representante do assentamento (sendo 

preferencialmente escolhido o presidente da associação ou outro representante conhecedor das 

áreasa protegidas). A entrevista foi realizada, em todos os assentamentos, utilizando-se duas 

perguntas:  

1. Quais os problemas ambientais do assentamento? 

2. Como você acha que eles podem ser resolvidos? 

 

No período de visita aos assentamentos, as mesmas perguntas foram realizadas 

separadamente, junto aos técnicos do INCRA  e da CPRH. O intuito foi obter as respostas das 

mesmas perguntas pela visão de cada um dos órgãos e dos assentados. Isso permitiu identificar a 

percepção dos diferentes envolvidos no processo de gestão ambiental dos assentamentos e os mais 

graves problemas existentes nas áreas estudadas.  

A entrevista com os técnicos do INCRA foi realizada durante a ida ao campo, no caminho das 

viagens,  para evitar a indução da resposta por parte dos entrevistados após a chegada à área. Já a 

entrevista com o técnico da CPRH, ocorreu durante a fase de aplicação do roteiro de indicadores do 

cumprimento da legislação ambiental.  
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3. RESULTADOS 

 

Neste capitulo, apresentam-se os resultados do levantamento das atribuições do INCRA e da 

CPRH, que são os principais órgãos públicos responsáveis pelos processos e procedimentos de 

adequação ambiental nos assentamentos rurais de Pernambuco. A pesquisa ocorreu a partir da 

análise documental da legislação ambiental e de processos de licenciamento, seguida do trabalho de 

campo nas institições e nos assentamentos, e da elaboração e aferição de indicadores referentes a 

assentamentos rurais.    

É oportuno registrar que o cumprimento da legislação ambiental nos assentamentos,  não 

depende apenas do interesse das pessoas envolvidas no processo de regularização ambiental, 

especialmente os técnicos do INCRA e da CPRH, que se mostraram muito disponíveis e motivados 

para buscar o cumprimento efetivo das normas ambientais nos empreendimentos avaliados. 

Depende de outros fatores, de caráter institucional que serão tratados aqui. 

 

 

3.1  A  LEGISLAÇÃO AMBIENTAL REFERENTE A ASSENTAMENTOS RURAIS 

 

 Na legislação que dá suporte à atuação dos dois órgãos estudados, pôde-se identificar 

claramente as atribuições de ambos no processo de licenciamento ambiental e de condução dos 

assentamentos rurais em bases ambientalmente corretas. 

 

 

3.1.1  ATRIBUIÇÕES E PROCEDIMENTOS DO INCRA 

 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), autarquia federal vinculada 

ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), foi criado pelo Decreto-Lei nº 1.110 de 1970 e 

tem como missão prioritária realizar a reforma agrária no país, manter o cadastro nacional de 

imóveis rurais e administrar as terras públicas da União. O INCRA está implantado em todo o 

território nacional por meio de 30 Superintendências Regionais (INCRA, 2008a; INCRA, 2008b). 

http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=11&Itemid=64
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Este órgão teve seus direitos, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas na 

Lei nº 4.504 de 1964 (BRASIL, 1964), que é o Estatuto da Terra, e em legislação complementar. 

 

 

 

3.1.1.1 Atribuições Legais do INCRA Referentes ao Meio Ambiente  

 

O Estatuto da Terra (BRASIL, 1964), foi o primeiro referencial legal a regular os meios para 

a reforma agrária no país. Contudo, o INCRA, que é órgão responsável pela execução das ações que 

visam à reforma agrária, foi criado pelo Decreto Federal nº 1.100 de 1970, e seu aparecimento 

resultou da fusão de dois outros órgãos - o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e o 

Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA) - que repassaram suas atribuições e 

responsabilidades, descritas no Estatuto da Terra, ao novo órgão (INCRA, 2008a; INCRA, 2008b).  

De acordo com o seu Estatuto, as atribuições do INCRA relativas à área ambiental são:  

 adotar práticas adequadas segundo as condições ecológicas, assim como a recuperação 

de áreas degradadas em virtude do uso predatório e ausência de medidas de proteção dos 

recursos naturais renováveis; 

 gerar ou compilar dados relativos às características ecológicas, que permitam avaliar a 

capacidade de uso atual e potencial de áreas prioritárias de reforma agrária;  

 conservar os recursos naturais e realizar a recuperação social e econômica de 

determinadas áreas através dos programas de colonização oficiais; 

 executar planos de reflorestamento e defender e preservar os recursos naturais nas 

áreas prioritárias de reforma agrária e nos estabelecimentos rurais isolados; 

 incluir  nos planos nacional e regional de reforma agrária as áreas prioritárias para 

providências de valorização  relativas à melhoria de obras de infra estrutura tais como: 

reflorestamento, regularização dos deflúvios dos cursos d´água, açudagem, barragens 

submersas, drenagem, irrigação, abertura de poços, saneamento, obras de conservação do 

solo, além de sistema viário. 
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Mas, outras normas, posteriores a esta Lei Federal, também estabelecem competências ao 

INCRA relativas ao meio ambiente, sendo destacadas mais atribuições legais que complementam 

ou que inovam o conteúdo relativo à temática ambiental constante no Estatuto da Terra.  

Saliente-se, neste contexto, o Decreto Federal nº 6.812 de 2009 (BRASIL, 2009), que aprova 

a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos do INCRA. Neste documento, está 

estabelecido que entre as competências dos órgãos ou setores que compõem o Instituto estão: 

 normatizar, coordenar e supervisionar as atividades relativas ao aproveitamento 

sustentável do meio ambiente e dos recursos naturais nos projetos de assentamento;  

 normatizar, coordenar e supervisionar as atividades de elaboração dos projetos de 

desenvolvimento e recuperação dos projetos de reforma agrária, e as atividades de 

concessão de créditos e de assessoria técnica, social e ambiental dos projetos de 

assentamentos. 

 

Dando seqüência a essas atribuições, o Regimento Interno do INCRA, expresso na Portaria nº 

20 de 2009 (INCRA, 2009), no qual constam as atividades principais da instituição, inclui normas 

relativas ao meio ambiente. No âmbito dela, destacam-se as seguintes atribuições: 

 criar e implantar projetos de assentamento de reforma agrária; 

 promover o aproveitamento sustentável do meio ambiente e dos recursos naturais nos 

projetos de assentamentos; 

 promover a integração de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável dos projetos 

de assentamentos. 

 

Com relação à estrutura, organização e competência das unidades e órgãos que compõem o 

INCRA, existem os chamados Órgãos Específicos Singulares e os Órgãos Descentralizados, e entre 

esses há atribuições relacionadas à questão ambiental. As atribuições dos Órgãos Específicos do 

INCRA são apresentadas no Quadro 2.  
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Órgãos Específicos Singulares Atribuições

Divisão de Organização, 

Controle e Manutenção de 

Cadastro Rural

Pesquisas e levantamentos da realidade sócio econômica e ambiental.

Divisão de Arrecadação e 

Regularização Fundiária

Elaboração de Plano Ecológico Econômico; levantamento de recursos naturais,

vistorias e avaliações para regularização fundiária.

Divisão de Destinação e 

Integração Institucional
Participar da elaboração de zoneamentos ecológicos econômicos regionais.

Diretoria de Obtenção de 

Terras e Implantação de 

Projetos de Assentamento

Atividades de promoção de acesso à terra e criação de projetos de reforma agrária

e aproveitamento sustentável do meio ambiente e recursos naturais nos

assentamentos.

Coordenação Geral de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais

Coordenar, supervisionar e propor atos normativos, manuais e procedimentos

técnicos para ações de gestão ambiental e de monitoramento do uso dos recuros

naturais; revisar Plano de Gestão Ambiental do INCRA; articulação com órgãos

para promover atividades sustentáveis nos assentamentos.

Divisão de Gestão Ambiental

Subsidiar a proposição de atos normativos visando ações de gestão ambiental;

acompanhar, sistematizar e avaliar ações relativas ao licenciamento; fomentar,

acompanhar e avaliar ações e atividades relativas à implantação de projetos de

assentamentos; instrumentalizar tecnicamente as superintendências para

implantações de gestão ambiental; implantação de projetos de recuperação e

conservação dos recursos naturais em assentamentos.

Divisão de Recursos Naturais

Subsidiar atos normativos para implementações de ações de monitoramento dos

recursos naturais; acompanhar, sistemartizar e avaliar informações sobre o uso dos

recursos naturais nos assentamentos; instrumentalizar tecnicamente as

superintendências para ações de monitoramento do uso dos recursos naturais;

realizar estudos e análises que subsidiem o planejamento de ações nos

assentamentos; avaliar a qualidade ambiental dos assentamentos. 

Coordenação Geral de Infra 

Estrutura

Elaboração de planos de desenvolvimento e de recuperação de projetos de

reforma agrária e de assessoria técnica,social e ambiental.

Divisão de Estruturação dos 

Assentamentos

Visa à integração das ações correlatas ao Programa Nacional de Assessoria

Técnica, Social e Ambietal (ATES) e aos planos para o desenvolvimento e

recuperação dos projetos de assentamento.

Divisão de Desenvolvimento e 

Política Agrária

Propor critérios e atos normativos para implementação de programas de

desenvolvimento econômico, social e ambiental; promover articulação para

integração para a promoção econômica, social e ambiental dos assentamentos.

 

  

Quadro 2- Atribuições dos diferentes setores dos Órgãos Específicos Singulares do  INCRA, na área 

ambiental. 

Fonte: Adaptado da Portaria nº 20 de 2009 (INCRA, 2009). 
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Os Órgãos Descentralizados do INCRA e suas atribuições, ainda de acordo com a Portaria nº 

20 de 2009, estão presentes no Quadro 3. 

 

 

Órgãos Descentralizados Atribuições

Superintendências Regionais
Coodenar e executar atividades homólogas às dos órgãos seccionais e

específicos.

Divisões de Ordenamento  da 

Estrutura Fundiária

Coordenar e supervisionar a execução de atividades como regularização

fundiária, realizando levantamento dos recursos naturais, vistorias e

avaliações dos imóveis da União, e elaborando o Plano Ecológico

Econômico. 

Divisão de Obtenção de Terras

Coordenar e supervisionar a execução de atividades de meio ambiente e de

recursos naturais, elaborando mapas temáticos, providenciando o

licenciamento, implantando projetos de assentamento com atividades

ambientalmente diferenciadas, agindo em projetos de recuperação de áreas

degradadas em assentamentos, gerenciando informações referentes à

utilização dos recursos naturais nos assentamentos, promovendo estudos e

diagnósticos para o planejamento das ações de obtenção de terras, gestão

ambiental e avaliação da evolução do desenvolvimento sustentável dos

projetos de reforma agrária e colonização, além de outras atividades.

Divisão de Desenovolvimento

Coordenar, executar e supervisionar a implementação e o desenvolvimento

dos projetos de assentamento por meio de atividades de infra estrutura e de

desenvolvimento de projetos realizando ações de: acompanhamento para

desenvolver serviços de assessoria técnica, social e ambiental; realização de

projetos ambientais, de biodiversidade e de energia alternativa; avaliação da

evolução do desenvolvimento sustentável dos projetos de reforma agrária e

colonização.

Serviço Técnico

Realizar levantamentos dos recursos naturais, vistorias e avaliações dos

imóveis da União e do INCRA, para promover a regularização fundiária e

as doações de concessões.

 

 

Além das normas acima se relacionarem às atribuições diretas do INCRA, referentes às 

questões ambientais em assentamentos, outros documentos básicos da legislação ambiental também 

explicitam atribuições do Órgão de Reforma Agrária na área de meio ambiente. Esses documentos 

legais  foram analisados, sendo destacadas algumas leis federais e resoluções do CONAMA.  

Quadro 3- Atribuições dos Diferentes Setores dos Órgãos Descentralizados do  INCRA, na área ambiental 

Fonte: Adaptado da Portaria nº 20 de  2009 (INCRA, 2009). 
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Dentre essas, está o Código Florestal - Lei nº 4.771 de 1965 (BRASIL, 1965), que estabelece, 

em seu artigo 8º, que a alocação dos lotes destinados à agricultura não deve ser incluída  nas áreas 

florestadas consideradas de preservação, nem nas florestas necessárias ao abastecimento local ou 

nacional de madeiras e outros produtos florestais. 

Sendo assim, não está explícita como áreas de proibição para a instalação de PA, as demais 

formas de vegetação situadas em APP, como:  ao longo dos rios ou qualquer curso d’água, ao redor 

de lagos, lagoas ou reservatórios naturais ou artificiais, nas nascentes e olhos d’água, no topo de 

montes, montanhas morros e serras, nas encostas com declividade superior a 45º, nas restingas, nas 

bordas de tabuleiros ou chapadas, em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, e nas áreas 

metropolitanas definidas em lei, que também são áreas de preservação permanente de grande 

importância ecológica.   

Porém, está mencionado na lei que a supressão de vegetação em APP poderá ser autorizada 

em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizada e motivada em 

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 

empreendimento proposto, sendo que o empreendedor deverá realizar medidas mitigadoras e 

compensatórias a critério do órgão ambiental. Assim, estas ressalvas podem ser utilizadas para a 

implantação de assentamentos rurais em áreas de APP. 

Como o Código Florestal permite que a instalação de assentamentos rurais  possa ser em 

algumas áreas de APP, desde que as mesmas sejam formadas por áreas de vegetação não florestadas 

e que sejam realizadas medidas compensatórias e mitigadoras para os impactos a serem 

proporcionados com a instalação dos assentamentos, os próprios assentados devem proteger as APP 

existentes dentro de suas parcelas, pois o que está contemplado na Lei é que os lotes podem ser 

implantados nas proximidades das mesmas, mas não há a exclusão da responsabilidade que os 

parceleiros devem ter com essas áreas existentes nas suas parcelas. 

 Em 1993 foi publicada a Lei Federal nº 8.629 (BRASIL, 1993), que regulamenta os 

dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos na Constituição Federal de 1988. 

Nesta lei está mencionado que a União tem competência de desapropriar, por interesse social, para 

fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Está descrito 

também que o órgão federal competente manterá atualizado cadastro de áreas desapropriadas e de 

beneficiários da reforma agrária.  

A propriedade rural que não cumprir a função social prevista é passível de desapropriação. 

A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, segundo alguns critérios, os 

requisitos de: I- aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais 
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disponíveis e preservação do meio ambiente; III- observância das disposições que regulam as 

relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores  

(art. 9, incisos I ao IV) - (BRASIL, 1993). 

Contudo, para regulamentar tais dispositivos normativos, foram aprovadas resoluções pelo 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que dispõem sobre os mais variados assuntos 

relacionados à temática ambiental, inclusive em assentamentos rurais. Entre essas resoluções está a 

nº 237 de 1997 (CONAMA, 1997), que dispõe principalmente, sobre o licenciamento ambiental, 

listagem de atividades sujeitas ao licenciamento, estudos ambientais, estudo de impacto ambiental e 

relatório de impacto ambiental.  

Nesta resolução, estão mais detalhadas as atividades dos órgãos ambientais que as do 

INCRA, e no anexo constam as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, 

e entre esses, os projetos de assentamento e de colonização (classificados na área de atividades 

agropecuárias). 

Após a publicação da Resolução CONAMA nº 237/1997, foi aprovada  outra resolução, de 

nº 387/2006 (CONAMA, 2006a), que estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental 

de PA. Nesta resolução consta que os PA em implantação ou implantados até dezembro de 2003, 

deverão requerer junto ao órgão ambiental a Licença de Instalação e Operação (LIO) para fins de 

regularização da sua situação ambiental, mediante apresentação do Plano de Desenvolvimento 

Ambiental (PDA). 

No anexo desta norma estão contidos os modelos de: Relatório de Viabilidade Ambiental 

(RVA) (anexo II); Projeto Básico (PB) (anexo III); e o conteúdo mínimo do Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS) (anexo IV). Todavia, foi incluso no anexo V, o modelo de Plano de 

Recuperação do Assentamento (PRA), que é um novo documento exigido pela Resolução em vigor. 

Na Resolução anterior a esta (Resolução CONAMA nº 289 de 2001, que foi revogada- CONAMA, 

2001) este Plano não era exigido.  

A descrição detalhada da definição e o momento da exigência desses documentos nas 

modalidades de licenciamento ambiental encontram-se no artigo 2º da Resolução CONAMA nº 387 

de 2006. 
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3.1.1.2 Exigências do Ministério Público e Tribunal de Contas da União  

 

Apesar das atribuições definidas pela legislação, o INCRA tem demonstrado dificuldades em 

cumprí-las. Este problema gerou posicionamento do MPF que exigiu o comprometimento do 

INCRA, através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado em 17 de outubro de 2003, 

com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), MMA, INCRA e Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (BRASIL, 2008a). Este TAC regulou 

procedimentos para o licenciamento ambiental de PA de Reforma Agrária e, a partir dele, várias 

normas voltadas para a questão foram criadas, no intuito de subsidiar a exigência do MPF. 

Porém, mesmo com a assinatura do TAC e de orientações contidas em normas publicadas 

pelo INCRA (Instruções Normativas e Normas de Execução), havia indícios de que as 

irregularidades ambientais existentes nos assentamentos não estavam sendo sanadas com 

efetividade.  

Assim, na condição de órgão de controle, o TCU, através do Acórdão nº 2.633 de 2007 

(BRASIL, 2007),  publicou os autos do Relatório de Auditoria de Conformidades, na qual foi 

avaliado o grau de cumprimento da legislação ambiental na criação de projetos de assentamentos 

rurais. A auditoria teve como objetivo avaliar o impacto  nas áreas de Reserva Legal dos PA 

implantados pelo INCRA, bem como o cumprimento da legislação ambiental aplicável a esses 

projetos.  Para isso, as seguintes questões de auditoria foram propostas: 

 Os limites da Reserva Legal estão sendo devidamente demarcados e preservados nos 

projetos de assentamento rural? 

 O INCRA está promovendo a aplicação de técnicas viáveis para a exploração sustentável da 

Reserva Legal? 

 

As inspeções, segundo o Acórdão, foram realizadas em três assentamentos de diferentes 

estados, e foram detectadas irregularidades como: 

 assentamentos sem a elaboração dos estudos de viabilidade ambiental; 

 Reservas Legais dos PA não estão sendo demarcadas e nem averbadas; 

 assentamentos criados sem o pedido/concessão de licença ambiental; 
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 o uso sustentável das reservas legais de forma sistemática não é promovido. 

 

Em conseqüência, foi determinado ao INCRA a abstenção em criar projetos de assentamento 

sem a observância do que preceitua a legislação ambiental, em especial quanto à demarcação e 

averbação da RL e,  que o órgão difunda o cumprimento deste Acórdão em todas as suas 

superintendências. Consta no Acórdão, que a situação irregular em que se encontravam esses PA foi 

informada ao MPF. 

Outro Acórdão do TCU, de nº 1.684 de 2008 (BRASIL, 2008b), traz deliberações sobre 

Relatório de Auditoria e foi elaborado com o objetivo de avaliar a aplicação da legislação ambiental 

na implementação dos PA de Reforma Agrária. Este documento contém, entre outras coisas, 

determinações ao INCRA e estabelecimento de novos prazos para cumprimento das determinações 

contidas em subitens do Acórdão nº 2.633 de 2007. 

Neste sentido, foi determinado ao Órgão de Reforma Agrária que os seguintes itens fossem 

cumpridos: 

 observar  a necessidade de que a RL esteja delimitada e caracterizada por ocasião do PDA e 

que o referido Plano seja elaborado em prazo razoável; 

 abster-se de criar PA sem a observância de dispositivos da Resolução CONAMA nº 387 de 

2006; 

 criar programa de regularização, com relação ao licenciamento ambiental, de todos os PA 

existentes; 

 tornar públicas as informações relativas ao programa de regularização ambiental dos 

assentamentos, e os relatórios de acompanhamento de suas metas; 

 estabelecer critérios de acompanhamento e controle do cumprimento às normas ambientais 

por parte das superintendências regionais; 

 adotar medidas com vistas à elaboração e à implementação de projetos que assegurem o uso 

sustentável das RL nos assentamentos rurais. 

 

O INCRA expôs ao TCU argumentos justificativos a respeito da existência das irregularidades 

observadas. O mesmo baseia sua argumentação no fato de que os órgãos estaduais de meio 

ambiente não estariam concedendo as licenças solicitadas. Entretanto, o órgão não encaminhou 
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documentos que comprovem tal afirmação. A Auditoria que deu origem ao Acórdão,  apontou que a 

maioria dos projetos não apresentava sequer o pedido de licença ambiental.  

Está citado no Acórdão que em 2003 existiam mais de 4.000 assentamentos rurais criados sem 

o licenciamento ambiental no Brasil, o que levou à assinatura do referido TAC, mediante o qual foi 

definido um plano de ação para a regularização dos projetos de assentamento que foram instituídos 

sem o necessário licenciamento ambiental.  

 

 

3.1.1.3 Arcabouço Normativo do INCRA  Relacionado às Exigências do Ministério Público e 

Tribunal de Contas da União 

 

Em resposta à legislação ambiental e às pressões do MPF, após a assinatura do TAC de 2003, 

o INCRA buscou criar as condições normativas para a viabilização da eficácia de seu desempenho 

na área ambiental nos assentamentos. Foram publicadas Normas de Execução (NE) e Intruções 

Normativas (IN) para regulamentar algumas questões relativas ao cumprimento da legislação 

ambiental em assentamentos rurais.  

Assim, primeiramente, os critérios e procedimentos referentes à implantação de projetos de 

recuperação e conservação de recursos naturais em áreas de assentamentos foram estabelecidos pela 

NE nº 43 de 2005 (INCRA, 2005), que possui em seu anexo um roteiro para elaboração de tais 

projetos para ser executado pelas Superintendências Regionais do INCRA.  

São diretrizes básicas desta norma: 

 cada Superintendência Regional deverá eleger assentamentos prioritários para a 

implantação dos Projetos de Recuperação e Conservação dos Recursos Naturais, com base 

nas áreas, reconhecidamente com maiores problemas ambientais, principalmente em termos 

de degradação das APP e RL, bem como a existência de solos degradados; 

 nas áreas em fase de licenciamento de instalação e operação, quando o órgão ambiental 

competente identificar a necessidade de recomposição de áreas de Reserva Legal e/ou 

Preservação Permanente, automaticamente essas serão eleitas como prioritárias; 

 os Projetos de Recuperação e Conservação dos Recursos Naturais deverão ser elaborados, 

preferencialmente, pelos técnicos responsáveis pelos serviços do Programa Nacional de 

Assessoria Técnica, Social e Ambiental (ATES) nos respectivos Projetos de Assentamento, 
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devendo esta atribuição estar especificada nos instrumentos legais de contratação dos 

serviços do ATES, quando assim for o caso. 

 

Quanto ao encaminhamento dos Projetos de Recuperação e Conservação de Recursos 

Naturais em Áreas de Assentamentos, está descrito que: 

 

 os Projetos de Recuperação e Conservação de Recursos Naturais elaborados serão 

analisados pela área técnica das Superintendências Regionais do INCRA e, em caso de 

aprovação, deverão ser encaminhados extratos dos mesmos ao INCRA/Sede, aos cuidados 

da Superintendência Nacional do Desenvolvimento Agrário – SD; 

 caberá à Superintendência Regional designar um ou mais servidores responsáveis pela 

fiscalização e acompanhamento, informando à sua chefia imediata e ao Superintendente 

Regional do andamento das ações previstas nos Projetos aprovados e em implantação;  

 a Superintendência Nacional do Desenvolvimento Agrário fará, no âmbito de cada Região e 

Bioma, avaliação por amostragem dos resultados obtidos;  

 os casos omissos e as dúvidas suscitadas na presente NE serão dirimidos pela 

Superintendência Nacional do Desenvolvimento Agrário do INCRA. 

 

Em 2006, através da publicação da NE nº 51 de 2006 (INCRA, 2006), um manual para a 

elaboração e implantação de projetos de recuperação e conservação de recursos naturais foi 

aprovado.  A publicação deste documento, que consta no anexo desta NE, se deu no intuito de 

estabelecer critérios técnicos e os procedimentos administrativos nas ações voltadas à recuperação e 

conservação dos recursos naturais relacionados aos solos, à água e à biodiversidade nas áreas de PA 

vinculados ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Os casos omissos e as dúvidas devem ser 

dirimidos pela Coordenação de Meio Ambiente e Recursos Naturais da Diretoria de Obtenção de 

Terras e Implantação de Projetos de Assentamentos. 

Já em 2008, após a publicação dos acórdãos do TCU de nº 2.633/2007 e nº 1.684/2008, foi 

publicada a IN nº 47 de 2008 (INCRA, 2008c). Nesta IN, que estabelece diretrizes para a supervisão 

da situação ocupacional em projetos de reforma agrária, retomada de parcelas ocupadas 

irregularmente e sua destinação para assentamento de agricultores, está definido que a 

Superintendência Regional do INCRA constituirá, mediante ordem de serviço do seu 

superintendente, equipe (s) de vistoria (s) para supervisão ocupacional em PA, integrada por 

técnicos da Divisão de Desenvolvimento.  
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Os trabalhos de vistoria citados,  compreendem o seguinte: 

 realização de vistorias nas RL e APP, conforme planos de desenvolvimento e recuperação 

do assentamento supervisionado; 

 elaboração de relatório que contemple e discrimine situações de: parcelas irregularmente 

ocupadas por beneficiários que tenham descumprido cláusulas resolutivas do título de 

domínio; áreas de RL  e/ou APP  ocupadas ou exploradas ilegalmente por assentado, 

identificando-se o mesmo ou ocupante ilegal, tipo de exploração e demais informações 

necessárias à análise e decisão pelo INCRA. 

 

Para as análises e pareceres de relatórios da equipe de vistoria, segundo o que consta na IN nº 

47/2008, seria criada na Superintendência Regional, uma comissão de supervisão da situação 

ocupacional nos projetos de assentamentos. O parecer desta comissão deverá orientar a execução de 

procedimentos nas parcelas que se encontram em diversas situações de irregularidade: - seção IX, 

art. 14 (INCRA, 2008c). 

Também está citado que nos casos de ocupação ou exploração indevida, por assentados ou 

terceiros, nas ARL, comunitária ou em blocos, e nas APP, o INCRA providenciará de imediato a 

retirada do ocupante e encaminhará ao MPF e aos órgãos de meio ambiente relatório sobre a 

situação constatada, objetivando as providências necessárias no âmbito das respectivas alçadas. 

 

 

 3.1.1.4 Outros Procedimentos  

 

Com as intervenções feitas pelo TCU para verificação do cumprimento da legislação 

ambiental,  após a assinatura do TAC de 2003 do MPF, o INCRA buscou mais meios para 

promover e orientar a viabilização da solução de problemas ambientais detectados nos PA. Assim, 

em dezembro de 2008, foi publicado o Plano de Ação Ambiental do INCRA (INCRA, 2008d), que 

tem o intuito de atender aos dispositivos das normatizações vigentes (especialmente da Resolução 

CONAMA nº 387/2006 e do Acórdão TCU nº 2.633/2007). 
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Segundo o que consta na parte de contextualização do Plano, para a incorporação da gestão 

ambiental no processo de implantação e desenvolvimento dos assentamentos, a Coordenação-Geral 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais tem atuado junto às Superintendências Regionais, situadas 

em todos os estados do país, para firmar TAC junto aos órgãos estaduais de meio ambiente, visando 

assegurar a regularização do licenciamento ambiental dos PA. 

O objetivo e diretrizes deste documento são,  respectivamente: efetivar a gestão ambiental 

integrada dos projetos de assentamento de reforma agrária, utilizando-se o licenciamento ambiental 

como um instrumento de desenvolvimento, defesa e conservação do meio  ambiente, respeitadas as 

diretrizes, as regras e os critérios estabelecidos em leis e em resoluções do CONAMA; e constituir a 

regularização e o monitoramento ambiental dos PA visando à gestão integrada e o desenvolvimento 

sócio-ambiental dos mesmos. 

Para compor o Plano, elegeram-se alguns eixos estratégicos para o alcance dos objetivos 

institucionais, para o desenvolvimento econômico e ambiental sustentáveis. Esses eixos são: I- 

licenciamento ambiental; II- recuperação ambiental de assentamentos; III- monitoramento 

ambiental; IV- promoção da gestão ambiental dos assentamentos. 

Para o alcance dos objetivos através do eixo  licenciamento ambiental, foi estabelecida, 

como meta principal, a regularização da situação ambiental referente ao licenciamento das áreas em 

processo de obtenção para fins de reforma agrária e dos projetos já criados pelo INCRA. 

 Para o eixo recuperação ambiental, propôs-se que: fossem desenvolvidas ações de 

recuperação ambiental em áreas protegidas dos assentamentos, especialmente aquelas voltadas ao 

atendimento das condicionantes do licenciamento ambiental; fossem elaborados estudos e 

implementação das ações voltadas à recuperação de danos ambientais; e fosse dada orientação às 

famílias assentadas quanto à utilização sustentável dos recursos naturais com geração de renda e 

melhoria da qualidade de vida. 

Para o eixo monitoramento ambiental, foi proposto que fossem acompanhadas, analisadas e 

monitoradas a apropriação dos recursos naturais e as transformações ocorridas no uso da terra 

visando à gestão ambiental nos Assentamentos da Reforma Agrária. Por fim, no eixo promoção da 

gestão ambiental dos assentamentos, foi proposto que houvessem promoções articuladas para o 

desenvolvimento de metodologias e introdução de sistemas produtivos voltados para o uso dos 

recursos naturais disponíveis. 
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3.1.2 ATRIBUIÇÕES E PROCEDIMENTOS DA CPRH 

 

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH),  tem o poder de polícia administrativa além de 

atuar no controle da poluição urbana, industrial e rural, e na proteção do uso do solo e dos recursos 

hídricos e florestais. 

Criado em 1976 como Companhia Pernambucana de Controle da Poluição Ambiental e de 

Administração dos Recursos Hídricos (PERNAMBUCO, 1976), o órgão estadual sofreu várias 

mudanças de nome ao longo de quase 35 anos, passando à denominação de Companhia 

Pernambucana de Meio Ambiente (PERNAMBUCO, 1997), em seguida a Agência Pernambucana 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (PERNAMBUCO, 2003) e, finalmente, a Agência 

Pernambucana de Meio Ambiente (PERNAMBUCO, 2009). Porém, a sigla CPRH foi mantida. 

 

 

 3.1.2.1 Atribuições Legais Relativas a Assentamentos Rurais  

 

A Lei Complementar nº 049 de 2003 (PERNAMBUCO, 2003), criou a Agência, sendo a 

mesma regulamentada pelo Decreto Estadual nº 30.462 de 2007 (PERNAMBUCO, 2007). Nele 

estão descritas as suas atividades, que devem ser desenvolvidas por suas unidades integrantes, 

descritas a seguir: 

 Órgãos Colegiados, compostos pelo Conselho de Licenciamento e a Câmara Técnica de 

Compensação Ambiental; 

 Órgãos de Direção; 

 Órgãos de Apoio; 

 Órgãos de Atividade Meio, compostos pela Coordenação de Gestão, Coordenadoria 

Técnica e Coordenadoria Jurídica; 

 Órgãos de Atividade Fim, formados pela Diretoria de Descentralização e Programas 

Especiais, Diretoria de Controle Ambiental e a Diretoria de Recursos Hídricos e Florestais. 
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Porém, outros documentos legais citam as atribuições específicas do órgão ambiental 

estadual, a serem desenvolvidas em assentamentos.  Entre eles, estão o Código Florestal (BRASIL, 

1965), as Resoluções CONAMA nº 237 de 1997 (CONAMA, 1997), nº 387 de 2006 (CONAMA, 

2006a) e nº 369 de 2006 (CONAMA, 2006b), as Leis Estaduais nº 11.206 de 1995 

(PERNAMBUCO, 1995), e nº 12.916 de 2005 (PERNAMBUCO, 2005a).  

No Código Florestal, está descrito que a localização da Reserva Legal deve ser aprovada pelo 

órgão ambiental estadual, devendo ser considerada, no processo de aprovação, a função social da 

propriedade, além de alguns critérios e instrumentos. Está citado também que a supressão de 

vegetação em APP, só deve ocorrer com autorização prévia do órgão ambiental. Apesar desta 

norma ter sido publicada há mais de 45 anos, a mesma serviu de referência para a produção da IN 

da CPRH nº 007 de 2006 (CPRH, 2006), que terá sua análise exposta adiante.  

A Lei Estadual nº 11.206/1995 (PERNAMBUCO, 1995), dispõe sobre a Política Florestal do 

Estado de Pernambuco. Nesta lei está descrito que na distribuição de lotes destinados à agricultura, 

em plano de colonização e reforma agrária, não devem ser incluídas as áreas florestais de 

preservação permanente, nem as florestas necessárias ao abastecimento local de madeiras e outros 

produtos florestais. Também está descrito  que a RL deverá ser constituída de no mínimo 20% de 

cada propriedade, e deverá ser registrada na inscrição de matrícula de imóveis, o que obriga o 

proprietário a preservar ou recuperar a floresta nativa através do florestamento e/ou reflorestamento, 

sendo passível ao regime de manejo sustentado. Esta reserva legal será preferencialmente em área 

contígua e comunitária. Esta lei estadual também serviu de referência para a produção da IN CPRH 

nº 007 de 2006 (CPRH, 2006). 

A Resolução CONAMA nº 237/1997 (CONAMA, 1997) contém em seu anexo as atividades e 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental e, como citado anteriormente, as que se 

relacionam com assentamentos são as atividades de  parcelamento do solo  e as de projetos de 

assentamento e de colonização.  

A Lei Estadual nº 12.916 de 2005 (PERNAMBUCO, 2005a), dispõe sobre o licenciamento 

ambiental, infrações administrativas e dá outras providências. Nela está contido que a CPRH atuará 

mediante instrumentos de política ambiental e entre esses estão: licenciamento ambiental, 

autorização, fiscalização, monitoramento e educação ambiental.  

De acordo com esta lei os assentamentos rurais são empreendimentos que necessitam de 

licenciamento ambiental, sendo que em seu anexo estão listados os empreendimentos e atividades 



 

 

53 

sujeitas ao licenciamento ambiental. Os assentamentos são licenciados como atividades agrícolas e 

pecuárias, e o não cumprimento da exigência relativa à necessidade de licenciamento desses 

empreendimentos,  configura uma infração administrativa ambiental.  

Complementando o que consta na Lei Estadual nº 12.916/2005, o Decreto Estadual nº 28.787 

de 2005 (PERNAMBUCO, 2005b) institui os valores a serem cobrados, mediante Documento de 

Arrecadação Estadual (DAE) -20, quando da solicitação do licenciamento. Este Decreto contém em 

seu anexo os códigos em que os empreendimentos estão enquadrados para a estipulação do preço a 

ser pago para a emissão da licença ambiental. 

Na Resolução CONAMA nº 387/2006 (CONAMA, 2006a), que estabelece diretrizes para o 

licenciamento ambiental de projetos de assentamentos de reforma agrária, consta que entre as 

atribuições dos órgãos ambientais, inclusive a CPRH, estão que:  

 o RAS poderá ser utilizado para o licenciamento de assentamentos de reforma agrária;  

 as licenças a serem concedidas pelo órgão para os PA serão a LP e a LIO (licença que 

autoriza, conjuntamente, a instalação e operação de projetos de Assentamentos de Reforma 

Agrária). A Licença de Instalação (LI) e de Operação (LO) pode não ser expedida, segundo 

esta Resolução, isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características, 

localização e fase de implantação do PA;  

 a critério do órgão ambiental, os estudos necessários ao licenciamento são aqueles contidos 

no RVA, podendo ser aceito laudo agronômico, para a concessão da LP, e o PB ou PDA, 

para a expedição da LIO. 

 

Como competência do órgão ambiental, poderá ser admitido procedimento simplificado de 

licenciamento ambiental para Projetos de Assentamento de Reforma Agrária, considerando dentre 

outros critérios, a sua localização em termos de ecossistemas, a disponibilidade hídrica, a 

proximidade de Unidades de Conservação (UC), terras indígenas, áreas remanescentes dos 

quilombos e outros espaços territoriais protegidos, o número de famílias a serem assentadas, a 

dimensão do projeto e das parcelas e a base tecnológica de produção. 

Nesta resolução consta também que, excepcionalmente, quando solicitado pelo órgão 

executor do PA, o órgão ambiental poderá expedir autorização para supressão de vegetação ou uso 

alternativo de solo para fins de produção agrícola de subsistência e implantação de infra-estrutura 
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mínima, essencial à sobrevivência das famílias assentadas. Isso poderá se dar  anteriormente à 

concessão da LIO, em área restrita e previamente identificada, observadas as restrições da 

legislação ambiental.  

Para os PA em implantação ou implantados até dezembro de 2003 (ano da assinatura do TAC 

do MPF), o órgão executor deverá requerer, junto à CPRH, a respectiva LIO para fins de 

regularização da sua situação ambiental, mediante apresentação do PRA, mas caberá ao Órgão 

Ambiental, junto com o executor do PA, definir em 12 meses, a agenda e os estudos ambientais 

necessários à regularização da situação ambiental do assentamento. 

Por fim, a Resolução CONAMA nº 369/2006 (CONAMA, 2006b), define os casos 

excepcionais em que o órgão ambiental competente poderá autorizar a intervenção ou supressão de 

vegetação em APP para a implantação de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública 

ou interesse social, ou para a realização de ações consideradas eventuais e de baixo impacto 

ambiental.  

O órgão ambiental poderá autorizar a intervenção ou supressão da vegetação em APP, no caso 

de interesse social para o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena 

propriedade rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou impeça sua 

recuperação, e não prejudique a função ecológica da área. Essa intervenção, no caso de 

assentamentos, só será autorizada quando o requerente comprovar: I- a inexistência de alternativa 

técnica e locacional às obras, planos, atividades ou projetos propostos; II- a  averbação de reserva 

legal. 

O órgão ambiental poderá autorizar em qualquer ecossistema a intervenção ou supressão de 

vegetação, eventual e de baixo impacto ambiental, em APP. Segundo esta Resolução, considera-se 

intervenção ou supressão de vegetação, eventual e de baixo impacto ambiental, em APP: 

 abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessária, 

por exemplo, à retirada de produtos de atividades de manejo agroflorestal sustentável 

praticado na pequena propriedade ou posse rural familiar; 

 construção  de moradia de agricultores familiares. 

 



 

 

55 

Contudo, a intervenção ou supressão, eventual e de baixo impacto ambiental, da vegetação em 

APP  não pode, em qualquer caso, exceder ao percentual de 5% (cinco por cento) da área  

impactada localizada na posse ou propriedade. 

 

3.1.2.2 Outras Normatizações  

 

Em complementação às normas analisadas anteriormente, a CPRH publicou em dezembro 

de 2006 e em abril de 2010, respectivamente, as IN nº 007 de 2006  e nº 002 de 2010 (CPRH, 2006; 

CPRH, 2010a).  

A primeira, que é de suma importância para as atividades relativas a assentamentos rurais 

em Pernambuco, disciplina os procedimentos da CPRH referentes à aprovação da localização da 

Reserva Legal em propriedades e posses rurais, além da autorização para supressão da vegetação e 

intervenção em APP e autorização para o desenvolvimento das atividades florestais no Estado. Esta 

IN foi formulada com base no Código Florestal e na Lei Estadual nº 11.206/1995. 

Nesta IN, está descrito, com base no Código Florestal, que a localização da RL  nas 

propriedades e posses rurais, está sujeita à aprovação prévia da CPRH, mediante o instrumento de 

Autorização. Também está mencionado, com base na Lei Estadual nº 11.206/1995, que a mesma 

deve ser averbada à margem da matrícula do registro de imóveis competente, sendo vedada a 

alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título, ou nos casos de 

desmembramento da área.  

Para a averbação da área da Reserva, o proprietário ou posseiro, deverá requerer, junto à 

CPRH, vistoria prévia e autorização do órgão. Na posse, a RL é assegurada por termo de 

compromisso firmado pelo possuidor com a CPRH, com força de título executivo, e contendo, no 

mínimo, a sua localização, suas características ecológicas básicas e a proibição de supressão da 

vegetação. 

De forma semelhante ao que consta na Lei Estadual nº 11.206/1995, está citado na IN  que o 

proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta nativa, primitiva ou regenerada ou 

outra forma de vegetação nativa, com extensão inferior a 20%  da propriedade, ficará obrigado a 

adotar medidas alternativas, isoladas ou conjuntamente, como: 

 recompor a RL com espécies nativas, de acordo com critérios estabelecidos pela CPRH; 
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 conduzir a regeneração natural da RL; 

 compensar a RL com outra área equivalente em importância ecológica e extensão, 

pertencente ao mesmo ecossistema e localizada na mesma microbacia, desde que não seja 

possível recompô-la na propriedade ou posse rural. 

 

Consta também que, a compensação deverá ser submetida à aprovação da CPRH e pode ser 

implementada mediante o arrendamento de área sob regime de servidão florestal, desde que 

pertencente ao mesmo ecossistema e localizada na mesma microbacia.  

Na IN nº 002/2010, que é muito sucinta, estão definidos os procedimentos específicos para 

licenciamento de unidades habitacionais nos PA da Reforma Agrária em Pernambuco, com base na 

Lei Estadual nº 12.916/2005. Esses projetos serão enquadrados na tipologia de Empreendimentos 

Imobiliários, por eles serem de baixo impacto ambiental. O licenciamento deste tipo de 

empreendimento é feito em separado ao do licenciamento para os PA. 

Este levantamento indica que a previsão legal de instrumentos e procedimentos de adequação 

ambiental para PA são bastante específicos e aceitam flexibilidade em relação às regras gerais do 

licenciamento ambiental. Sua efetividade, porém, depende de outros fatores, que juntos tornam 

complexa esta problemática.  

 

 

3.2 ANÁLISE DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ASSENTAMENTOS 

RURAIS  

 

Os resultados das análises feitas com os processos de licenciamento dos assentamentos na 

CPRH foram condensados em planilhas no Microsoft Excel®, o que possibilitou a comparação de 

informações obtidas entre os assentamentos representantes de cada modalidade de licença 

ambiental. 

Seguindo a orientação definida na metodologia, foram escolhidos três assentamentos na Zona 

da Mata Norte (MN), três na Zona da Mata Sul (MS) e três na Região Metropolitana do Recife 

(RMR). Em cada uma das três regiões foram definidos para estudo, assentamentos com Licença de 
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Instalação/Operação (LIO), em processo de licenciamento para obtenção da LIO (Pré -LIO), e 

apenas com Licença Prévia (LP). 

 

Os nove assentamentos escolhidos estão no Quadro 4, onde são indicados o município de 

localização do PA e o número do processo de licenciamento na CPRH. A localização geográfica 

dos  mesmos pode ser verificada na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Quadro 4 - Localização dos assentamentos analisados  e situação referente ao licenciamento. 

Mata Norte RMR Mata Sul

 LIO

Ismael Felipe

(Tracunhaém)- 

Processo nº

12.332/2007

Dom Helder Câmara

(Moreno) - Processo nº

1.941/2008

Pau Ferro (barreiros)- 

Processo nº

11.416/2007

Pré- LIO

Sirigi (Aliança)- 

Processo nº

13.363/2008

Engenho Santo Antônio

(São Lourenço)- Processo

nº 4.464/2008

Brejo (Tamandaré)-

Processo nº

11.696/2010

LP

Engenho Ubu

(Goiana)- Processo

nº 10.553/2009

Jaboatão (Moreno)- 

Processo nº 13.643/2009

Estivas (Amaraji)- 

Processo nº

10.554/2009

Localização
Situação

Legenda:  

RMR – Região Metropolitana do Recife 

LIO –com Licença de Instalação/Operação 

Pré-LIO - em processo de licenciamento para obtenção da Licença de Instalação/Operação 

LP – possui Licença Prévia 
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Figura 3- Mapa com  localização dos nove assentamentos estudados na Região Metropolitana do Recife 

(RMR) e Zona da Mata Norte e Sul de Pernambuco.  

 

Legenda 

 
Região Metropolitana 

do Recife (RMR) 

Zona da Mata (Mezo 

Região Mata) 
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O Quadro 5 apresenta uma síntese de informações sobre os nove assentamentos, em relação 

ao número de parcelas, área útil, e as áreas de Reserva Legal e de  Preservação Permanente. 

 

 

Total RL APP

1- Ismael Felipe 59 677,3 140 69.0

2- Dom Helder Câmara 23 126,5 25,1 9,2

3- Pau Ferro 52 496 109,2 30,7

4- Sirigi 41 418,9 83,9 58,4

5- Engenho Santo Antônio 36 341,1 60,6 19,8

6- Brejo 84 1.176,80 235,4 161,7

7- Engenho Ubu 168 1570,9 265,1 ?

8- Jaboatão 70 642,7 133,7 ?

9- Estivas 119 1.065,90 403,1 ?

Assentamento Nº de Parcelas
Áreas em hectares

 

 

 

 

Dentre os nove assentamentos escolhidos, três deles foram considerados prioritários, por 

serem desenvolvidas ações de recuperação ambiental, segundo informações contidas no Plano de 

Ação Ambiental do INCRA (INCRA, 2008d). Esses assentamentos são: 

 Engenho Ubu – situado em Goiana (Mata Norte),  com LP ; 

 Brejo – Tamandaré (Mata Sul), com Pré - LIO; 

 Estivas – Amaraji (Mata Sul), com LP. 

 

A inclusão prioritária desses assentamentos possibilitaria verificar in loco, durante a visita de 

campo, o andamento dos projetos de recuperação que poderiam estar sendo executados, segundo o 

que está planejado no Plano de Ação do INCRA. Segundo o documento, este órgão federal possui 

convênio com a Fundação Nacional do Pau-Brasil (FUNBRASIL) para o desenvolvimento de 

Quadro 5 – Síntese de informações sobre  nove assentamentos rurais estudados em regiões do Estado de 

Pernambuco. 

Legenda:  

RL –Reserva Legal 

APP – Área de Preservação Permanente 

? – informação não obtida para o assentamento 
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projetos de recuperação ambiental, e essas ações, segundo o que consta no Plano, já estariam em 

desenvolvimento. 

Os outros seis assentamentos foram escolhidos com base nos critérios de localização dos PA, a 

situação dos mesmos com relação a problemas ambientais atuais e passados e a existência de 

intervenção conjunta com outros órgãos e instituições. 

 

 

 3.2.1 ASSENTAMENTO ISMAEL FELIPE 

  

O Assentamento Ismael Felipe, criado em 2005, está situado na MN do Estado, no município 

de Tracunhaém  e enquadrado na categoria de assentamentos licenciados com LIO, com seu pedido 

de licença ambiental feito em 22/11/2007 (CPRH, 2007b). O licenciamento (liberação da LIO) 

ocorreu cerca de três meses após, no dia 10/03/2008. Contudo, algumas exigências não cumpridas 

durante o pedido de licenciamento, ficaram pendentes para serem resolvidas mesmo após a 

liberação da LIO, conforme consta em parecer técnico da CPRH de nº 45/2008 (CPRH, 2008a). 

A maior parte das exigências foram relativas à execução de ações nos assentamentos, e nesta 

pesquisa as mesmas  foram agrupadas como de  caráter obrigatório ou orientativo.   

Entre as exigências consideradas como ações a serem executadas de forma obrigatória, estão 

as de número 3, 4, 6 e 8.5. Entre as exigências consideradas como orientações (Quadro 6), estão as 

de número 2, 5, 7.1 e 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.6. As outras exigências foram 

relativas à entrega de documentos não apresentados durante a fase de encaminhamento do processo 

de licenciamento. Elas são as de número 1 e 9. 

Durante a fase de validade da licença, que venceu em 10/03/2009 (um ano após o 

licenciamento) os documentos pendentes não foram entregues, mesmo após solicitação formal da 

Presidência da CPRH ao INCRA. Esse motivo, provavelmente, foi uma das razões  que culminaram 

na perda da licença, pois a mesma poderia ter sido renovada, após o vencimento. Mas isso não foi 

feito,  e segundo o que consta como observação da licença (inclusa no item 2.1 de Outros 

Conteúdos da LIO, no Quadro 6), “o não atendimento às exigências implicará em perda da LI, 

sendo obrigatória a solicitação da LO na fase de conclusão da obra, sob pena das sanções previstas 

em lei”.  
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Entre os documentos apresentados pelo INCRA, anexos ao processo de licenciamento , estão: 

carta de anuência do município, mapa do uso atual, laudo agronômico de avaliação (CPRH, 2007b). 

Contudo, a listagem dos documentos exigidos  pela CPRH (PEDROSA, 2009; CPRH, 2011b) foi 

feita, com adaptações à realidade local, com base na Resolução CONAMA nº 387/2006. Uma 

comparação dos documentos exigidos pela Resolução CONAMA e pela CPRH, e apresentados pelo 

INCRA para o assentamento Ismael Felipe, encontra-se no Quadro 7.  

Com relação à atuação da CPRH no assentamento, motivada por questões de monitoramento 

corriqueiro, denúncias feitas à Agência, e/ou solicitações/encaminhamentos feitos por outros 

órgãos, neste PA houve registro de ocorrência de uma solicitação do MPF (de número 025/2010, de 

03/2010, registrado na CPRH sob nº 2.169/2010), para verificação de dano ambiental em RL nas 

glebas rurais: Papicu, Taquara e Tocos (CPRH, 2010i).  

Esta solicitação do MPF, fez com que uma vistoria no local fosse realizada. Nesta visita à 

campo, ação para tentar solucionar conflito detectado no momento da inspeção foi realizada. As 

observações visualizadas no momento desta vistoria,  foram relatadas em documento produzido 

pela equipe que visitou o assentamento, porém não foi possível ter o acesso ao mesmo, nem 

verificar o andamento da resolução do caso, pois o relatório não está registrado no sistema de dados 

da Agência. 

Os dados analisados, descritos acima, estão contidos no Quadro 6, no qual estão   ilustrados os 

resultados do assentamento Ismael Felipe, coletados com as informações do processo do PA e com 

as entrevistas feitas com os técnicos do órgão (CPRH, 2007b). 
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Localização: Tracunhaém -PE -  Mata Norte

Distância de Recife: 63 km

Roteiro de acesso: 
à margem da PE-41, percorre-se no sentido Tracunhaém-Carpina cerca de 7 km até o trevo da PE-41. Em um trecho 

de 15 km no sentido Araçoiaba, chega-se no imóvel, cuja sede  está a esquerda com acesso por estrada de terra.

Data da Criação 2005

Área Total (ha) 677,3124 ha

Nº de Parcelas 59

Área Média por Parcela: 7,5273 ha

Área de Reserva Legal: 140,0000 ha

Área de Preservação Permanente: 69,0666 ha

Tipo de Licença: Licenciado (com LIO)

Data da Solicitação: 22/11/2007

Data do Licenciamento: 10/03/2008

Validade: 10/03/2009

Documentos Básicos Solicitados para o Licenciamento: vide Quadro 7.

Documentos Apresentados pelo INCRA carta de anuência do município, mapa do uso atual, laudo agronômico de avaliação.

Relatórios de Vistoria  (elaborados pela equipe técnica da CPRH) e 

outros documentos solicitados ao INCRA
parecer técnico nº 45/08; documento da presidência da CPRH (CA- DPR), solicitando documentos ao INCRA.

1. apresentar Plano de Desenvolvimento do  Assentamento;

2. não poderá haver atividade de exploração ou construção na ARL ou APP;

3. recompor área destinada a ARL;

4. obedecer as determinações legais referentes ao descarte e uso de agrotóxicos e suas embalagens;

5. em caso de necessidade de supressão de vegetação para usos permitidos por lei, deverá haver autorização da 

CPRH;

6. deverá ser solicitada outorga para captação de água e licenciamento ambientais específicos para projetos 

agrícolas;

7. para o sistema de esgotamento sanitário das habitações com 42 m2, observar as seguintes exigências:

7.1. limpar tanque séptico, no mínimo a cada 12 meses;

7.2. as valas de infiltração/sumidouros devem ser inspecionadas semestralmente, com remoção do material sempre 

que necessário

7.3. observada a redução da capacidade de absorção da vala de infiltração/sumidouro, novas unidades devem ser 

construídas;

Assentamento Ismael Felipe (Tracunhaém)- Processo nº 12.332/2007 

1- Informações Básicas

2- Licenciamento Ambiental

Exigências para o Licenciamento (contidos na LI)

 

Quadro  6 – Informações retiradas do roteiro de pesquisa  preenchido  com dados do Assentamento Ismael Felipe, licenciado  (LIO)  pela CPRH.  
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2- Licenciamento Ambiental (continuação)

 

7.4. o lodo do tanque séptico poderá ser enterrado a no mínimo 0,60 m ou ser removido por limpa-fossa licenciado;

7.5. a localização do tanque séptico deverá atender manual técnico da CPRH

7.6. facilidade de acesso, para remoção do lodo digerido;

8. manter uma distância mínima de:

8.1. 1,0 m de contrução e  limites do terreno;

8.2. 3,0 m de árvores e qualquer ponto da rede de abastecimento de água;

8.3. 15,0 m de poços freáticos

8.4. 5,0 m para reservatórios de água e piscina;

8.5. distância mínima de 30,0 m para qualquer corpo d´água;

8.6. manter distância mínima de 1,0 m do fundo da vala séptica/sumidouro para o lençol freático;

9. apresentar planta georreferenciada da ARL já averbada.

Cumprimento de exigências e/ou novos documentos recebidos: O cumprimento das exigências não foi respondido.  Não foram entregues novos documentos

Registro de denúncias recebidas pela Ouvidoria da CPRH: NÃO

Realização de inspeções de Monitoramento ou atendimento de 

denúncias/solicitações 
realização de vistoria para atendimento à ofício do MPF nº 025/2010 de 03/2010

Existência de Relatórios de vistorias de monitoramento ou atendimento 

à denúncias/solicitações:
Sim, mas  número do documento está indisponível

Autos Emitidos: NÃO

outros procedimentos técnicos executados após o licenciamento
Tentativa de solucionar conflitos detectado no momento da verificação do teor da denúncia contido em ofício do 

MPF de 03/2010.

solicitação /exigências do MPU/MPPE:
Ofício / denúncia do MPF nº 025/2010, referente a dano ambiental em ARL nas Glebas rurais: engenho Papicu, 

Taquara e Tocos. Ofício está, na CPRH, sob o número de processo 2169/2010.

solicitação /exigências do TCU: NÃO

Solicitação/exigências da Polícia Federal NÃO

Solicitação/exigências do IBAMA NÃO

3- Pós- Licenciamento

4- Intervenção de outros Órgãos para cumprimento da legislação antes e após o licenciamento

Exigências para o Licenciamento (contidos na LI)

 

 

Quadro 6 – Continuação. 

Fonte: coletado de CPRH, 2007b, e de entrevista feita com técnico do SGAM/CPRH. 
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1. Requerimento da LIO SIM
1.  Requerimento CPRH para o 

Licenciamento Ambiental;
SIM

2. Boleto e Cópia do comprovante 

de pagamento
SIM

3. Formulário CPRH para 

assentamentos,  preenchido e 

assinado;

SIM

2. Cópia da publicação do pedido 

da LIO
NÃO

3. Cópia da publicação da 

concessão da LP
NÃO 4. Cópia da LP, se houver;

não consta no processo se foi 

apresentada

4. Autorização de supressão de 

vegetação ou uso alternativo do 

solo expedida pelo órgão 

competente, quando for o caso.

NÃO

5. Autorização para supressão de 

vegetação (desmatamento de 

cobertura vegetal), expedida pelo 

órgão ambiental competente, 

quando for o caso, ou uso 

alternativo do solo.

NÃO

5. Outorga do direito de uso dos 

recursos hídricos ou da reserva de 

disponibilidade hídrica concedida 

pelo órgão gestor de recursos 

hídricos, quando for o caso.

NÃO

6. Projeto básico do assentamento-

ou Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento (PDA).

NÃO

6. Apresentar o Projeto Básico 

Completo Completo,  conforme 

Resolução CONAMA nº 387/06, 

ou Plano de Desenvolvimento 

Ambiental (PDA).

NÃO

7. Para os casos de regularização: 

Plano de Recuperação do 

Assentamento.

NÃO

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente**                       

Documentos Solicitados pela 

CPRH***                                         

 

Quadro 7 - Comparação entre documentos  exigidos para licenciamento  pela legislação vigente,  pela CPRH e 

apresentados pelo INCRA, para solicitação da Licença de Instalação/Operação do Assentamento Ismael Felipe. 
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Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente**                       

Documentos Solicitados pela 

CPRH***                                        

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos apresentados 

pelo INCRA

8.  Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS), para os 

assentamentos que se enquadram 

no artigo 4º, que menciona que o 

RAS deve ser usado a critério do 

órgão ambiental, considerando a 

localização do assentamento em 

termos de ecossistema, a 

disponibilidade hídrica, a 

proximidade de unidades de 

conservação, terras indígenas, 

áreas remanescentes dos quilombos 

e outros espaços protegidos, o 

número de famílias a serem 

assentadas, a dimensão do Projeto 

e das parcelas e a base tecnológica 

de produção.

não consta no processo se foi 

apresentado

7. Caso não haja LP, apresentar os 

seguintes documentos:

7.1. Carta de Anuência do 

Município, em relação ao 

assentamento rural, declarando a 

inexistência  de impedimento 

quanto às normas específicas ou lei 

de uso do solo.

SIM

7.2. Apresentar uma planta de 

Situação da área e entorno, colorida 

e georreferenciada, 

preferencialmente na escala de 1: 

25.000, nas cartas da SUDENE, ou 

na falta desta, em Carta Imagem de 

RADAR, delimitando a área 

pretendida para Reserva Legal, 

acompanhada de justificativa de 

escolha e memorial descritivo dos 

limites da Reserva Legal, conforme 

estabelece a Resolução CONAMA 

nº 387/06.

NÃO

Quadro 7 -  Continuação. 

 

Legenda:  

LIO- Licença de Instação/Operação; 

LP- Licença Prévia; 

**CONAMA, 2006a;  

*** PEDROSA, 2009; CPRH, 2011b) 
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3.2.2 ASSENTAMENTO DOM HELDER CÂMARA 

 

O Assentamento Dom Helder Câmara, criado em 2002, está situado no Município de 

Moreno - RMR, está enquadrado na categoria de assentamentos licenciados com LIO.  O 

empreendimento teve sua licença solicitada em 25/02/2008, e a mesma foi liberada em 

05/05/2008, com validade de um ano (vencimento em  05/05/2009) (CPRH, 2008d). 

Na licença, as exigências pendentes descritas também foram negociadas para serem 

sanadas,  após a liberação da LIO, como no assentamento Ismael Felipe. A análise das 

exigências pendentes e decisão de liberar a licença foi documentada através do parecer 

técnico da CPRH de nº 99/2008  (CPRH, 2008b). 

Com relação às exigências contidas na LIO, as mesmas também eram relativas à entrega 

de documentos pendentes ou representavam ações a serem executadas. As exigências que 

representavam ações também foram  interpretadas como tendo caráter orientativo ou 

obrigatório. Contudo, neste PA, a maior parte das exigências foram  interpretadas como ações 

a serem executadas obrigatoriamente. 

Entre as exigências consideradas como ações a serem executadas de forma obrigatória, 

estão: 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4 e 6 (Quadro 8).  Entre as exigências consideradas ações a serem 

executadas em caráter orientativo, estão apenas as de número 1 e 5. As exigências relativas à 

entrega de documentos foram de número 2.1 e 7. Porém, a exigência 2.1 também foi 

considerada como ação obrigatória, já que a averbação da RL seria uma ação a ser executada, 

e a entrega da averbação junto à CPRH ou assinatura do termo de compromisso, estaria mais 

relacionada à entrega de documentos. 

Durante a fase de validade da licença, os documentos pendentes também não foram 

entregues, e o cumprimento das outras exigências também não foi confirmado pelo técnico da 

CPRH entrevistado.  Como também consta nas  observações da LIO  (inclusa no item 2.1 de 

Outros Conteúdos da LIO, no Quadro 8)  deste assentamento que “o não atendimento às 

exigências implicará em perda da LI, sendo obrigatória a solicitação da LO na fase de 

conclusão da obra, sob pena das sanções previstas em lei”, isso, provavelmente, levou a não 

renovação da licença. 

Entre os documentos apresentados pelo INCRA, anexos ao processo de licenciamento, 

estão: carta de anuência do município, mapa do uso atual e o PDA (CPRH, 2008d).  Mas, a 

listagem dos documentos exigidos  pela CPRH (PEDROSA, 2009; CPRH, 2011b) e pela 
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Resolução CONAMA nº 387/2006, entregues pelo INCRA para este assentamento,  encontra-

se no Quadro 9.  

Com relação à atuação da CPRH no assentamento, motivada por questões de 

monitoramento corriqueiro, denúncias feitas à Agência, e/ou solicitações/encaminhamentos 

feitos por outros órgãos, não havia nenhum registro no processo de licenciamento ou banco de 

dados da CPRH sobre a ocorrência de atuação pelos motivos citados, que pudesse ser 

comprovada por relatórios, despachos ou  informações contidas no sistema de informação do 

Órgão Ambiental. Os dados analisados e aqui descritos, estão no Quadro 8.
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Localização: Moreno -PE - Região Metropolitana do Recife

Distância de Recife: cerca de 30 km 

Roteiro de acesso: 
localizado a 18 km de Moreno e a sede fica a 2 km da BR-232, nas proximidades de Bonança. Entra a esquerda e 

percorre-se 2 km pela estrada de acesso ao Eng. Pinto, até chegar a sede do PA.

Data da Criação 2002

Área Total (ha) 126,4790 ha

Nº de Parcelas 23

Área Média por Parcela: 3,5110 ha (valor não confirmado)

Área de Reserva Legal: 25,0958 ha

Área de Preservação Permanente: 9,2487 ha

Tipo de Licença: Licenciado (com LIO)

Data da Solicitação: 25/02/2008

Data do Licenciamento: 05/05/2008

Validade: 05/05/2009

Documentos Básicos Solicitados para o Licenciamento: vide Quadro  9

Documentos Apresentados pelo INCRA carta de anuência do município, mapa de uso atual, PDA.

Relatórios de Vistoria  (elaborados pela equipe técnica da CPRH) e 

outros documentos solicitados ao INCRA
parecer técnico nº 99/08

1. não poderá haver atividade  de exploração ou construção na ARL ou APP;

2. atender os seguintes requisitos:

2.1. realizar a averbação da ARL ou assinar termo de compromisso;

2.2. recompor área destinada a ARL;

2.3. promover a recuperação das APP;

3. obedecer as determinações legais referentes ao descarte e uso de agrotóxicos e suas embalagens;

4. implantar sistema de gestão de resíduos sólidos;

5. em caso de necessidade de supressão de vegetação para usos permitidos por lei, deverá haver autorização da 

CPRH;

6. deverá ser solicitada outorga para captação de água e licenciamento ambientais específicos para projetos 

agrícolas;

7. apresentar, em 60 dias do licenciamento, projeto de recuperação/recomposição das APP e RL.

Exigências para o Licenciamento (contidos na LI)

Dom Helder Câmara (Moreno) - Processo nº 1.941/2008

1- Informações Básicas

2- Licenciamento Ambiental

 

 

Quadro  8 -  Informações retiradas do roteiro de pesquisa preenchido   com dados do Assentamento Dom Helder Câmara, licenciado  (LIO)  pela CPRH.  
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Cumprimento de exigências e/ou novos documentos recebidos:
O cumprimento das exigências não foi respondido pelo técnico.  Não foram entregues novos documentos

Registro de denúncias recebidas pela Ouvidoria da CPRH: NÃO

Realização de inspeções de Monitoramento ou atendimento de 

denúncias/solicitações 
NÃO

Existência de Relatórios de vistorias de monitoramento ou 

atendimento à denúncias/solicitações:
NÃO

Autos Emitidos: NÃO

outros procedimentos técnicos executados após o licenciamento
NÃO

solicitação /exigências do MPU/MPPE: NÃO

solicitação /exigências do TCU: NÃO

Solicitação/exigências da Polícia Federal NÃO

Solicitação/exigências do IBAMA NÃO

3- Pós- Licenciamento

4- Intervenção de outros Órgãos para cumprimento da legislação antes e após o licenciamento

  

 

 

 

Quadro 8  –  Continuação. 

Fonte: coletado de CPRH, 2008d, e de entrevista feita com técnico do SGAM/CPRH. 
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1. Requerimento da LIO SIM
1.  Requerimento CPRH para o 

Licenciamento Ambiental.
SIM

2. Boleto e Cópia do comprovante 

de pagamento.
SIM

3. Formulário CPRH para 

assentamentos,  preenchido e 

assinado.

SIM

2. Cópia da publicação do pedido 

da LIO
NÃO

3. Cópia da publicação da 

concessão da LP
NÃO 4. Cópia da LP, se houver.

não consta no processo se LP 

foi apresentada.

4. Autorização de supressão de 

vegetação ou uso alternativo do 

solo expedida pelo órgão 

competente, quando for o caso.

NÃO

5. Autorização para supressão de 

vegetação (desmatamento de 

cobertura vegetal), expedida pelo 

órgão ambiental competente, 

quando for o caso, ou uso 

alternativo do solo.

NÃO

5. Outorga do direito de uso dos 

recursos hídricos ou da reserva de 

disponibilidade hídrica concedida 

pelo órgão gestor de recursos 

hídricos, quando for o caso.

NÃO

6. Projeto básico do assentamento-

ou Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento (PDA).

SIM

6. Apresentar o Projeto Básico 

Completo Completo,  conforme 

Resolução CONAMA nº 387/06, 

ou Plano de Desenvolvimento 

Ambiental (PDA).

SIM

7. Para os casos de regularização: 

Plano de Recuperação do 

Assentamento;

NÃO

Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente**                       

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                        

Documentos apresentados 

pelo INCRA

 

 

Quadro 9 - Comparação entre documentos  exigidos para licenciamento  pela legislação vigente,  pela CPRH e 

apresentados pelo INCRA, para solicitação da Licença de Instalação/Operação do Assentamento Dom Helder Câmara.   
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Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente**                       

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH***                                        

Documentos apresentados 

pelo INCRA

8. Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS), para os 

assentamentos que se enquadram 

no artigo 4º, que menciona que o 

RAS deve ser usado a critério do 

órgão ambiental, considerando a 

localização do assentamento em 

termos de ecossistema, a 

disponibilidade hídrica, a 

proximidade de unidades de 

conservação, terras indígenas, áreas 

remanescentes dos quilombos e 

outros espaços protegidos, o 

número de famílias a serem 

assentadas, a dimensão do Projeto e 

das parcelas e a base tecnológica de 

produção.

não consta no processo 

entrega deste documento

7. Caso não haja LP, apresentar os 

seguintes documentos:

7.1. Carta de Anuência do 

Município, em relação ao 

assentamento rural, declarando a 

inexistência  de impedimento 

quanto às normas específicas ou lei 

de uso do solo.

SIM

7.2. Apresentar uma planta de 

Situação da área e entorno, colorida 

e georreferenciada, 

preferencialmente na escala de 1: 

25.000, nas cartas da SUDENE, ou 

na falta desta, em Carta Imagem de 

RADAR, delimitando a área 

pretendida para Reserva Legal, 

acompanhada de justificativa de 

escolha e memorial descritivo dos 

limites da Reserva Legal, conforme 

estabelece a Resolução CONAMA 

nº 387/06.

SIM

 

 

Quadro 9 - Continuação 

 

Legenda:  

LIO- Licença de Instação/Operação; 

LP- Licença Prévia; 

**CONAMA, 2006a;  

*** PEDROSA, 2009; CPRH, 2011b). 
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3.2.3 ASSENTAMENTO PAU FERRO 

 

O Assentamento Pau Ferro, criado em 2002, situa-se na MS do Estado, no município de 

Barreiros. O pedido de LIO analisado na CPRH, foi feito em 30/10/2007, mas sua liberação 

demorou mais do que a dos outros dois assentamentos estudados e analisados anteriormente,  

tendo ocorrido a emissão da licença em 10/03/2008, com validade de um ano, como nos 

demais casos já citados (CPRH, 2007a).  

Algumas exigências, por não terem sido sanadas no decorrer do processo de 

licenciamento,  também  ficaram  pendentes para serem resolvidas e as mesmas estão 

descritas  na LIO. A avaliação técnica que permitiu a negociação da liberação da licença para 

posterior cumprimento das exigências pendentes, consta no  parecer técnico da CPRH de nº 

36/2008 (CPRH, 2008c). 

Neste assentamento apenas cinco exigências  pendentes foram solicitadas na LIO e entre 

elas, três são de caráter orientativo e duas de caráter obrigatório. Contudo, uma das exigências 

interpretadas como ação obrigatória,  pôde também ser interpretada como entrega de 

documentos, pois a exigência em questão, relativa à  necessidade de averbação da RL ou 

assinatura de termo de compromisso, também está relacionada à entrega de documentos que 

venham a comprovar a averbação da área ou assinatura do termo de compromisso junto à 

CPRH. 

Entre as exigências consideradas como ações a serem executadas de forma obrigatória, 

estão: 1 e 3. Entre as consideradas como orientações, estão: 2, 4 e 5 (Quadro 10). 

Durante o período de validade da licença, que venceu em 10/03/2009 (um ano após o 

licenciamento) as exigências contidas na LIO, provavelmente não foram  cumpridas, o que 

culminou na não renovação da licença. O que pode comprovar isso é a existência de um novo 

pedido de licenciamento para o PA, só que de Licença Prévia, realizado em 04/12/2010. 

Segundo o que consta como observação da licença (inclusa no item 2.1 de Outros Conteúdos 

da LIO, no Quadro 10), “o não atendimento às exigências implicará em perda da LI, sendo 

obrigatória a solicitação da LO na fase de conclusão da obra, sob pena das sanções previstas 

em lei” (CPRH, 2007a).  

O procedimento de solicitação da LP, realizado pelo INCRA, está em desacordo com as 

determinações contidas na Resolução CONAMA nº 387/2006, que deveriam ter sido 
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consideradas  pelo Órgão Ambiental, pois o assentamento foi criado em 2002,  e segundo as 

determinações contidas nesta resolução, para assentamentos criados até 2003 deve ser 

solicitada diretamente a LIO.   Essa obrigatoriedade não foi considerada pela CPRH, a partir 

do momento em que o pedido de LP para este assentamento foi aceito.  

Entre os documentos apresentados pelo INCRA, anexos ao processo de licenciamento, 

estão:  termo de anuência do município, mapa da rede hídrica, da rede viária e de uso atual, e 

o PDA (CPRH, 2007a).  A comparação dos documentos exigidos na Resolução CONAMA, 

pela CPRH, e apresentados pelo INCRA para o assentamento Pau Ferro, encontra-se no 

Quadro 11.  

Com relação à atuação da CPRH no assentamento, devido a monitoramentos, denúncias 

feitas à Agência, e/ou solicitações/encaminhamentos feitos por outros órgãos, neste PA houve 

registro de ocorrência de uma denúncia do  INCRA, feita através do ofício nº 903, na qual 

pede-se intervenção da Agência para coibir a ação de dois assentados que infringem a 

legislação, retirando madeira irregularmente (CPRH, 2010e).  

Este ofício do INCRA,  está registrado na CPRH sob o nº 5380/2010  (de 06/05/2010) e 

uma vistoria  para verificação da denúncia feita pelo Órgão de Reforma Agrária foi realizada, 

mas o relatório da mesma não foi acessado, devido à sua ausência  no processo de 

licenciamento do PA e inexistência de  identificação para encontrá-lo no banco de dados  da 

Agência. Contudo, algumas informações sobre a resolução do encaminhamento feito pelo 

INCRA, foram dadas pelo técnico da CPRH e foi informado durante a entrevista, que a CPRH 

re-encaminhou  o caso ao INCRA, pois é de competência deste  órgão a resolução deste tipo 

de problema. O INCRA, aceitou a decisão da CPRH,  mas não   informou  a ela os 

encaminhamentos tomados para a resolução do caso. 

Também  houve solicitação do MPPE,  para que fosse  entregue  cópia da LP e LIO  

deste assentamento. Este pedido do Ministério Público Estadual à CPRH,  foi feito através do 

ofício MPPE nº 1.182/2010 (CPRH, 2010g). Esses documentos foram solicitados, por este 

órgão para que fosse averiguado uma possível violação da legislação ambiental no PA. 

Os dados analisados, descritos acima, estão contidos no Quadro 10, no qual estão   

ilustrados os resultados do assentamento Pau Ferro, coletados com as informações do 

processo do PA e com a entrevista feita com os técnicos da CPRH.
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Localização: Barreiros - Mata Sul

Distância de Recife: 110 km

Roteiro de acesso: 
principal acesso pela Rodovia PE-60, sentido Recife- Barreiros, com entrada no posto da Polícia Rodoviária. Após 

cruzar o centro de Barreiros, segue-se em frente, sempre à esquerda até a sede do assentamento.

Data da Criação 2002

Área Total (ha) 495,98 ha

Nº de Parcelas 52

Área Média por Parcela: Não informada

Área de Reserva Legal: 109,2 ha

Área de Preservação Permanente: 30,7

Tipo de Licença: Licenciado (com LI)

Data da Solicitação: 30/10/2007

Data do Licenciamento: 10/03/2008

Validade: 10/03/2009

Documentos Básicos Solicitados para o Licenciamento: vide Quadro  11

Documentos Apresentados pelo INCRA
termo de anuência do município, mapa da rede hídrica, da rede viária e uso de atual; Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento.

Relatórios de Vistoria  (elaborados pela equipe técnica da CPRH) e 

outros documentos solicitados ao INCRA
parecer técnico nº 36/08; Documento da presidência da CPRH (CA-DRFB) nº 001/2008.

1. realizar a averbação da RL ou assinar termo de compromisso;

2. as unidades habitacionais não poderão ser construídas em RL ou APP;

3. obedecer as determinações legais referentes ao descarte e uso de agrotóxicos e suas embalagens;

4. para edificação de agrovila ou unidade habitacional, outorga de água ou projetos agrícolas deverá ser  soliciatado um 

licenciamento ambiental específico;

5. em caso de necessidade de supressão de vegetação para usos permitidos por lei, deverá haver autorização da CPRH;

Pau Ferro (barreiros)- Processo nº 11.416/2007

1- Informações Básicas

2- Licenciamento Ambiental

Exigências para o Licenciamento (contidos na LIO)

 

Quadro 10 – Informações retiradas do roteiro de pesquisa  preenchido  com dados do Assentamento Pau Ferro, licenciado  (LIO)  pela CPRH.  
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Cumprimento de exigências e/ou novos documentos recebidos:

Novo pedido de LP, de nº 13.186/2009,  datado de 04/12/2010. Os motivos que provavelmente levaram o INCRA a 

solicitar a LP novamente, foi o vencimento da LI, pelo não cumprimento das exigências contidas na licença emitida em 

2008. 

Registro de denúncias recebidas pela Ouvidoria da CPRH:
ofício INCRA nº 903/2010, de 06/05/2010, com nº de processo na CPRH 5.380/2010. O ofício solicita a intervenção da 

CPRH para a coibir a ação de dois assentados que infringem a legislação retirando madeira irregularmente. 

Realização de inspeções de Monitoramento ou atendimento de 

denúncias/solicitações 
Sim. Para verificar ofício do INCRA nº 903/2010.

Existência de Relatórios de vistorias de monitoramento ou atendimento 

à denúncias/solicitações:
Sim, mas  número do documento está indisponível

Autos Emitidos: NÃO

outros procedimentos técnicos executados após o licenciamento
Nova vistoria na área para análise do processo da LP; encaminhamento de ofício ao INCRA; encaminhamento de 

documentos solicitados pelo MPPE.

solicitação /exigências do MPU/MPPE:

ofício MPPE nº 1.182/2010 de 28/10/2010. o documento está protocolado na CPRH sob nº de processo 13.024/2010.  

neste docuemento está sendo solicitado da CPRH cópia da LP e LIO do empreendimento para verificação de possíveis 

violações da legislação ambiental.

solicitação /exigências do TCU: NÃO

Solicitação/exigências da Polícia Federal NÃO

Solicitação/exigências do IBAMA NÃO

3- Pós- Licenciamento

4- Intervenção de outros Órgãos para cumprimento da legislação antes e após o licenciamento

  

 

 

 

 

Quadro 10 - Continuação 

 

Fonte: coletado de CPRH, 2007a, e de entrevista feita com técnico do SGAM/CPRH. 

 

Quadro nº 10 - Continuação 
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1. Requerimento da LIO SIM
1.  Requerimento CPRH para o 

Licenciamento Ambiental.
SIM

2. Boleto e Cópia do comprovante 

de pagamento.
SIM

3. Formulário CPRH para 

assentamentos,  preenchido e 

assinado.

SIM

2. Cópia da publicação do pedido 

da LIO
NÃO

3. Cópia da publicação da 

concessão da LP
NÃO 4. Cópia da LP, se houver.

não consta entrega deste 

documento no processo

4. Autorização de supressão de 

vegetação ou uso alternativo do 

solo expedida pelo órgão 

competente, quando for o caso.

NÃO

5. Autorização para supressão de 

vegetação (desmatamento de 

cobertura vegetal), expedida pelo 

órgão ambiental competente, 

quando for o caso, ou uso 

alternativo do solo.

NÃO

5. Outorga do direito de uso dos 

recursos hídricos ou da reserva de 

disponibilidade hídrica concedida 

pelo órgão gestor de recursos 

hídricos, quando for o caso.

NÃO

6. Projeto básico do assentamento-

ou Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento (PDA).

SIM

6. Apresentar o Projeto Básico 

Completo Completo,  conforme 

Resolução CONAMA nº 387/06, 

ou Plano de Desenvolvimento 

Ambiental (PDA).

SIM

7. Para os casos de regularização: 

Plano de Recuperação do 

Assentamento.

NÃO

Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente**                       

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                         

Documentos apresentados 

pelo INCRA

 

 

Quadro 11 - Comparação entre documentos  exigidos para licenciamento  pela legislação vigente,  pela CPRH e 

apresentados pelo INCRA,  para solicitação da Licença de Instalação/Operação do Assentamento Pau Ferro.   
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Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente **                       

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                         

Documentos apresentados 

INCRA

8. Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS), para os 

assentamentos que se enquadram 

no artigo 4º, que menciona que o 

RAS deve ser usado a critério do 

órgão ambiental, considerando a 

localização do assentamento em 

termos de ecossistema, a 

disponibilidade hídrica, a 

proximidade de unidades de 

conservação, terras indígenas, áreas 

remanescentes dos quilombos e 

outros espaços protegidos, o 

número de famílias a serem 

assentadas, a dimensão do Projeto 

e das parcelas e a base tecnológica 

de produção.

não consta no processo 

entrega deste documento

7. Caso não haja LP, apresentar os 

seguintes documentos:

7.1. Carta de Anuência do 

Município, em relação ao 

assentamento rural, declarando a 

inexistência  de impedimento 

quanto às normas específicas ou lei 

de uso do solo.

SIM

7.2. Apresentar uma planta de 

Situação da área e entorno, 

colorida e georreferenciada, 

preferencialmente na escala de 1: 

25.000, nas cartas da SUDENE, ou 

na falta desta, em Carta Imagem de 

RADAR, delimitando a área 

pretendida para Reserva Legal, 

acompanhada de justificativa de 

escolha e memorial descritivo dos 

limites da Reserva Legal, conforme 

estabelece a Resolução CONAMA 

nº 387/06.

SIM

 

 

 

Quadro 11 - Continuação 

 

Legenda:  

LIO- Licença de Instação/Operação; 

LP- Licença Prévia; 

**CONAMA, 2006a;  

*** PEDROSA, 2009; CPRH, 2011b) 
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3.2.4 ASSENTAMENTO SIRIGI 

 

 

O Assentamento Sirigi, criado em 2006 e que está localizado no município de Aliança, na MN 

do Estado, foi  considerado neste estudo como assentamento em processo de  licenciamento para 

obtenção da LIO (Pré-LIO).  A solicitação de sua LIO foi feita em 17/11/2008 e até o dia 

16/12/2010, data da coleta de dados sobre esse assentamento na CPRH, o processo de licenciamento 

deste  empreendimento ainda não havia sido liberado (CPRH, 2008e) .  Contudo, foi averiguado que 

está em tramitação,  juntamente com o pedido de LIO, uma solicitação de  licenciamento prévio, 

mas este assentamento já havia obtido esta licença anteriormente, antes do pedido da LIO analisado 

neste trabalho.  

Mas, mesmo com o conhecimento da existência de um pedido de LP, que corre paralelamente 

ao pedido de LIO,  nesta pesquisa analisou-se o processo de pedido da LIO, pois o conhecimento da 

existência do pedido de LP aconteceu durante a coleta de dados deste assentamento na CPRH, e 

como o processo de LIO não havia sido indeferido, estando ainda em tramitação, como consta no 

banco de dados da Agência, houve o interesse em pesquisar o que faltou para a não liberação da 

LIO. 

Com relação aos documentos apresentados pelo INCRA, para compor o processo de pedido 

de LIO, foram entregues: carta de anuência do município, planta geral de parcelamento e RVA 

(CPRH, 2008e). A comparação dos documentos exigidos pela Resolução CONAMA e pela CPRH, 

e apresentados pelo INCRA para o assentamento Sirigi, encontra-se no Quadro 13.   

Foi verificado que a CPRH, através do ofício da Diretoria de Gestão Territorial e Recursos 

Hídricos da CPRH (DGTRH) nº 30/2009 (CPRH, 2009c), solicitou ao INCRA a apresentação do 

PDA, averbação da ARL e o mapa de uso da terra, que seriam complementares para o 

prosseguimento da análise referente à solicitação da LIO. Mas, até o momento da coleta de dados, 

nenhum novo documento do pedido de LIO havia sido entregue na CPRH. 

Não estava anexo ao processo da LIO,  cópia da LP anterior e como o assentamento havia 

sido criado em 2006, não sendo assim obrigatória a solicitação direta da LIO, o pedido de LP, 

segundo os preceitos do § 2º, art. 3º da Resolução CONAMA nº 387/06, poderia ter sido feito. Não 

há comprovações de que alguma LP tenha sido emitida no passado e, devido a isso, nenhuma 

exigência para a adequação ambiental do assentamento estava descrita no processo avaliado.  
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Com relação às outras formas de atuação da CPRH, como monitoramento/vistorias 

corriqueiros, ou verificação de denúncias feitas à Agência, e/ou solicitações/encaminhamentos 

feitos por outros órgãos, foram realizadas ações em resposta às solicitações do MPPE, feitas através 

de ofícios, para avaliar impacto e extensão de dano ambiental na área do empreendimento. Os 

ofícios do MPPE referentes a essa solicitação foram de nº 763/2010 e de nº 1.181/2010, emitidos 

em 30/07/2010 e 28/10/2010 e identificados na CPRH sob nº de processo 8.298/2010 e 

13.023/2010, respectivamente (CPRH, 2010f; CPRH, 2010h). O MPPE também realizou outra 

solicitação à CPRH para este assentamento, relativa à entrega de documentos (cópia a LP e LIO), 

através do ofício nº 469/2010, de 04/05/2010, numerado na CPRH pelo nº 5.104/2010 (CPRH, 

2010d). Esses documentos solicitados foram entregues, mas para atender as outras solicitações do 

MPPE, vistorias foram realizadas no local, e os relatórios das ações estavam indisponíveis no 

momento da coleta de dados. 

Foi informado que o MPPE está planejando elaborar um TAC com os responsáveis pelo 

assentamento, para recompor o dano ambiental que ocorre nas suas áreas de proteção. Mas não há 

nenhuma informação sobre o andamento deste plano, cuja execução facilitaria a recuperação das RL 

e APP, que estão muito degradadas no local. 

Os dados analisados, descritos acima, estão contidos no Quadro 12, no qual estão   ilustrados 

os resultados deste assentamento, coletados com as informações do processo do PA e com a 

entrevista feita com os técnicos do órgão. 
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Localização: Aliança - Mata Norte

Distância de Recife: 79 km

Roteiro de acesso: 
partindo-se de aliança, em direção a Condado, após 12 km, entra-se a esquerda e percorre-se mais 6 km, chegando-se 

ao imóvel.

Data da Criação 2006

Área Total (ha) 418,9277 ha

Nº de Parcelas 41  (segundo o que consta em documentos do processo)

Área Média por Parcela: 5,4033 ha (dados não confirmados)

Área de Reserva Legal: 83,8681 ha

Área de Preservação Permanente: 58,3660 ha 

Tipo de Licença: Em processo de licenciamento (Pedido de Licença de Instalação - Pré-LIO)

Data da Solicitação: 17/11/2008

Data do Licenciamento: licença (LI) não obtida

Validade: licença (LI) não obtida

Documentos Básicos Solicitados para o Licenciamento: vide Quadro 13

Documentos Apresentados pelo INCRA carta de anuência do município, planta geral de parcelamento, relatório de viabilidade ambiental.

Relatórios de Vistoria  (elaborados pela equipe técnica da CPRH) e 

outros documentos solicitados ao INCRA

ofício DGTRH nº 03/2009, solicitando documentos complementares para prosseguimento da análise referente a 

solicitação do licenciamento ambiental

Exigências para o Licenciamento (contidos na LP)
LP solicitada novamente. Processo caminha junto com pedido de LI. Cópia da LP anterior não consta no processo da 

LI.

Sirigi (Aliança)- Processo nº 13.363/2008

1- Informações Básicas

2- Licenciamento Ambiental

 

 

Quadro 12  - Informações retiradas do roteiro de pesquisa preenchido  com dados do Assentamento Sirigi, em processo de licenciamento para obtenção da LIO  (Pré-LIO)  pela 

CPRH.  
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Cumprimento de exigências e/ou novos documentos recebidos:

foi solicitado, novamente,  o pedido de LP do empreendimento, mas o processo de pedido de LI ainda não 

foi indeferido. Com relação a novos documentos a serem anexos ao processo de LI, nada de novo foi 

entregue.

Registro de denúncias/solicitações recebidas pela Ouvidoria da 

CPRH:

Ofício INCRA nº 077/2010, de 18/01/2010,  em respota à solicitação da CPRH feita por ofício, para 

esclarecimentos  a respeito de destinação da RL. 

Realização de inspeções de Monitoramento ou atendimento de 

denúncias/solicitações 
Sim. Para atender denúncia do MPPE. 

Relatórios de vistorias de monitoramento ou atendimento à 

denúncias/solicitações:
Sim, mas  número do documento está indisponível

Autos Emitidos: NÃO

Outros procedimentos técnicos executados.
encaminhamento de documentos solicitados pelo MPPE; vistorias para verificação de denúncia/solicitação 

do MPPE. 

Solicitação /exigências do MPU/MPPE:

ofício MPPE nº 469/2010, de 04/05/2010, com nº de processo da CPRH 5.104/2010, no qual está sendo 

solicitada cópias da LP e LIO, para instruir processo de investigação no local; ofícios MPPE nº 763/2010, 

de 30/07/2010, e de nº 1.181/2010, de 28/10/2010, para avaliar impacto e dano ambiental na área do 

empreendimento.

Solicitação /exigências do TCU: NÃO

Solicitação/exigências da Polícia Federal NÃO

Solicitação/exigências do IBAMA NÃO

3- Durante  o Licenciamento

4- Intervenção de outros Órgãos para cumprimento da legislação antes e durante o licenciamento

 

 

 

Quadro 12  -  Continuação.  

Fonte: coletado de CPRH, 2008e, e de entrevista feita com técnico do SGAM/CPRH. 

 

Quadro nº 10 - Continuação 
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1. Requerimento da LIO SIM
1.  Requerimento CPRH para o 

Licenciamento Ambiental.
SIM

2. Boleto e Cópia do comprovante 

de pagamento.
SIM

3. Formulário CPRH para 

assentamentos,  preenchido e 

assinado.

SIM

2. Cópia da publicação do pedido 

da LIO
NÃO

3. Cópia da publicação da 

concessão da LP
NÃO 4. Cópia da LP, se houver. NÃO

4. Autorização de supressão de 

vegetação ou uso alternativo do 

solo expedida pelo órgão 

competente, quando for o caso.

NÃO

5. Autorização para supressão de 

vegetação (desmatamento de 

cobertura vegetal), expedida pelo 

órgão ambiental competente, 

quando for o caso, ou uso 

alternativo do solo.

NÃO

5. Outorga do direito de uso dos 

recursos hídricos ou da reserva de 

disponibilidade hídrica concedida 

pelo órgão gestor de recursos 

hídricos, quando for o caso.

NÃO

6. Projeto básico do assentamento-

ou Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento (PDA).

NÃO

6. Apresentar o Projeto Básico 

Completo Completo,  conforme 

Resolução CONAMA nº 387/06, 

ou Plano de Desenvolvimento 

Ambiental (PDA).

NÃO

7. Para os casos de regularização: 

Plano de Recuperação do 

Assentamento.

NÃO

Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente **                       

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                         

Documentos apresentados 

pelo INCRA

 

 

Quadro 13 - Comparação entre documentos  exigidos para licenciamento  pela legislação vigente,  pela CPRH e 

apresentados pelo INCRA, para solicitação da Licença de Instalação/Operação do Assentamento Sirigi. 
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Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente **                       

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                         

Documentos apresentados 

pelo INCRA

8. Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS), para os 

assentamentos que se enquadram 

no artigo 4º, que menciona que o 

RAS deve ser usado a critério do 

órgão ambiental, considerando a 

localização do assentamento em 

termos de ecossistema, a 

disponibilidade hídrica, a 

proximidade de unidades de 

conservação, terras indígenas, 

áreas remanescentes dos quilombos 

e outros espaços protegidos, o 

número de famílias a serem 

assentadas, a dimensão do Projeto 

e das parcelas e a base tecnológica 

de produção.

documento não consta no 

processo

7. Caso não haja LP, apresentar os 

seguintes documentos:

7.1. Carta de Anuência do 

Município, em relação ao 

assentamento rural, declarando a 

inexistência  de impedimento 

quanto às normas específicas ou lei 

de uso do solo.

SIM

7.2. Apresentar uma planta de 

Situação da área e entorno, 

colorida e georreferenciada, 

preferencialmente na escala de 1: 

25.000, nas cartas da SUDENE, ou 

na falta desta, em Carta Imagem de 

RADAR, delimitando a área 

pretendida para Reserva Legal, 

acompanhada de justificativa de 

escolha e memorial descritivo dos 

limites da Reserva Legal, 

conforme estabelece a Resolução 

CONAMA nº 387/06.

SIM

 

 

 

 

Quadro 13 – Continuação.   

Legenda:  

LIO- Licença de Instação/Operação;  

LP- Licença Prévia; 

**CONAMA, 2006a;  

*** PEDROSA, 2009; CPRH, 2011b. 
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3.2.5   ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO 

 

O PA Santo Antônio, criado em 2002 e que está em fase de Pré-LIO, localiza-se no município 

de São Lourenço da Mata - RMR, e teve pedido de licenciamento  feito em 28/04/2009, mas até a 

época da coleta dos dados, realizada no mês de dezembro de 2010, a licença ainda não havia sido 

emitida (CPRH, 2008f).  

O assentamento é simples e pequeno, em comparação aos outros PA analisados. Os dados 

básicos estão contidos no Quadro 14, e no mesmo estão ilustrados os resultados deste assentamento, 

coletados com as informações do processo do PA e com a entrevista feita com os técnicos do órgão. 

Os documentos apresentados pelo INCRA, que estavam anexos ao processo de pedido de 

LIO, foram: carta de anuência do município, planta de situação do assentamento e PDA (CPRH, 

2008f). A comparação dos documentos exigidos pela Resolução CONAMA e pela CPRH, e 

apresentados pelo INCRA para o assentamento Santo Antonio, pode ser visualizada no Quadro 15.   

Contudo, alguns documentos ainda ficaram pendentes para serem entregues e foi constatado 

que faltam ser apresentados, segundo o que consta em despacho feito por técnico da CPRH contido 

no processo,  averbação da ARL e cópia da LP. Mas não consta em nenhum meio de informação do 

órgão ambiental a existência de pedido de LP anterior à solicitação da LIO, cujo processo está 

sendo analisado neste trabalho. Até o fim da pesquisa realizada na CPRH, nenhum outro documento 

havia sido entregue pelo INCRA para ser anexo ao processo de LIO avaliado (CPRH, 2008f). 

Com relação à inexistência de cópia da LP no processo, como o assentamento foi criado em 

2002, não seria necessária a solicitação da LP antes da LIO. Segundo o que consta na Resolução 

CONAMA nº 387/06, em seu 8º artigo, a LIO poderia ser pedida diretamente, mesmo sem a 

existência de um prévio licenciamento (existência de LP), o que mantém o fato dentro da legalidade 

(CONAMA, 2006a). 

Ações de monitoramento/vistorias, motivadas pela verificação de denúncias feitas à Agência, 

e/ou solicitações/encaminhamentos feitos por outros órgãos, como o MPPE, MPF, TCU ou IBAMA 

não constavam no processo de LIO estudado, nem em nenhum arquivo de dados da CPRH. 

Também não havia informação sobre a emissão de autos no local ou a ocorrência de outros 

procedimentos técnicos executados no assentamento. 
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Localização: São Lourenço da Mata - Região Metropolitana do Recife

Distância de Recife: cerca de 19 km

Roteiro de acesso: 

o imóvel está a cerca de 21,5 km da sede do município de São Lourenço da Mata, indo pela BR-408. O acesso é feito 

partindo-se do trevo do entroncamento da BR-408. partindo-se pela BR em direção a Paudalho, após 5 km (perto da 

Usina Tiúma), entra-se a esquerda numa estrada não pavimentada que segue para barragem Tapacurá. Percorrendo-

se esta estrada passa-se pelo Engenho Tapacurá, depois pelo Tabocas e após 15 km, deixa-se a estrada e entra-se a 

direita numa estrada vicinal percorrendo mais 1,5 km até o imóvel.

Data da Criação 2002

Área Total (ha) 341,0718 ha

Nº de Parcelas 36

Área Média por Parcela: aproximadamente 7 ha

Área de Reserva Legal: 60,5609 ha

Área de Preservação Permanente: 19,8369 ha

Tipo de Licença: Em processo de licenciamento (Pedido de Licença de Instalação - Pré-LIO)

Data da Solicitação: 28/04/2008

Data do Licenciamento: licença (LI) não obtida

Validade: licença (LI) não obtida

Documentos Básicos Solicitados para o Licenciamento: vide Quadro 15

Documentos Apresentados pelo INCRA
carta de anuência do município, planta de situação do assentamento, Proposta de Desenvolvimento Sustentável 

(PDA).

Relatórios de Vistoria  (elaborados pela equipe técnica da CPRH) e 

outros documentos solicitados ao INCRA

despacho em folha de processo, solicitando a apresentação da averbação da Reserva Legal, devidamente registrada 

no Cartório de Imóveis e cópia da Licença Prévia.

 Santo Antônio (São Lourenço)- Processo nº 4.464/2008

1- Informações Básicas

2- Licenciamento Ambiental

Exigências para o Licenciamento (contidos na LP) Cópia da LP não apresentada conforme despacho no processo, solicitando a entrega de cópia deste documento.

 

 

Quadro 14 – Informações retiradas do roteiro de pesquisa preenchido com dados do Assentamento Engenho Santo Antônio, em processo de licenciamento para obtenção da 

LIO  (Pré-LIO)  pela CPRH. 
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Cumprimento de exigências e/ou novos documentos recebidos:
NÃO

Registro de denúncias/solicitações recebidas pela Ouvidoria da CPRH: NÃO

Realização de inspeções de Monitoramento ou atendimento de 

denúncias/solicitações 
NÃO

Relatórios de vistorias de monitoramento ou atendimento à 

denúncias/solicitações:
NÃO

Autos Emitidos: NÃO

Outros procedimentos técnicos executados. NÃO

solicitação /exigências do MPU/MPPE: NÃO

solicitação /exigências do TCU: NÃO

Solicitação/exigências da Polícia Federal NÃO

Solicitação/exigências do IBAMA NÃO

3- Durante o Licenciamento

4- Intervenção de outros Órgãos para cumprimento da legislação antes e durante o licenciamento

 

 

 

 

Quadro 14 – Continuação.  

Fonte: coletado de CPRH, 2008f, e de entrevista feita com técnico do SGAM/CPRH. 

Quadro nº 10 - Continuação 
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1. Requerimento da LIO SIM
1.  Requerimento CPRH para o 

Licenciamento Ambiental.
SIM

2. Boleto e Cópia do comprovante 

de pagamento.
SIM

3. Formulário CPRH para 

assentamentos,  preenchido e 

assinado.

SIM

2. Cópia da publicação do pedido 

da LIO
NÃO

3. Cópia da publicação da 

concessão da LP
NÃO 4. Cópia da LP, se houver. NÃO

4. Autorização de supressão de 

vegetação ou uso alternativo do 

solo expedida pelo órgão 

competente, quando for o caso.

NÃO

5. Autorização para supressão de 

vegetação (desmatamento de 

cobertura vegetal), expedida pelo 

órgão ambiental competente, 

quando for o caso, ou uso 

alternativo do solo.

NÃO

5. Outorga do direito de uso dos 

recursos hídricos ou da reserva de 

disponibilidade hídrica concedida 

pelo órgão gestor de recursos 

hídricos, quando for o caso.

NÃO

6. Projeto básico do assentamento-

ou Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento (PDA).

SIM

6. Apresentar o Projeto Básico 

Completo Completo,  conforme 

Resolução CONAMA nº 387/06, 

ou Plano de Desenvolvimento 

Ambiental (PDA).

SIM

7. Para os casos de regularização: 

Plano de Recuperação do 

Assentamento.

NÃO

Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente **                       

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                         

Documentos apresentados 

pelo INCRA

 

 

Quadro 15 - Comparação entre documentos  exigidos para licenciamento  pela legislação vigente,  pela CPRH e 

apresentados pelo INCRA, para solicitação da Licença de Instalação/Operação do Assentamento Engenho Santo 

Antonio.   
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Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente **                       

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                         

Documentos apresentados 

pelo INCRA

8. Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS), para os 

assentamentos que se enquadram 

no artigo 4º, que menciona que o 

RAS deve ser usado a critério do 

órgão ambiental, considerando a 

localização do assentamento em 

termos de ecossistema, a 

disponibilidade hídrica, a 

proximidade de unidades de 

conservação, terras indígenas, áreas 

remanescentes dos quilombos e 

outros espaços protegidos, o 

número de famílias a serem 

assentadas, a dimensão do Projeto e 

das parcelas e a base tecnológica de 

produção.

documento não consta no 

processo

7. Caso não haja LP, apresentar os 

seguintes documentos:

7.1. Carta de Anuência do 

Município, em relação ao 

assentamento rural, declarando a 

inexistência  de impedimento 

quanto às normas específicas ou lei 

de uso do solo.

SIM

7.2. Apresentar uma planta de 

Situação da área e entorno, colorida 

e georreferenciada, 

preferencialmente na escala de 1: 

25.000, nas cartas da SUDENE, ou 

na falta desta, em Carta Imagem de 

RADAR, delimitando a área 

pretendida para Reserva Legal, 

acompanhada de justificativa de 

escolha e memorial descritivo dos 

limites da Reserva Legal, conforme 

estabelece a Resolução CONAMA 

nº 387/06.

SIM

 

 

 

 

Quadro 15 – Continuação.  

  

Legenda:  

LIO- Licença de Instação/Operação;  

LP- Licença Prévia; 

**CONAMA, 2006a;  

*** PEDROSA, 2009; CPRH, 2011b. 
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3.2.6 ASSENTAMENTO BREJO 

 

 

Situado no município de Tamandaré, MS de Pernambuco, o assentamento Brejo,  criado em 

1998, está em fase de  Pré-LIO, que foi solicitada em 27/09/2010. Contudo, o processo de Pré-LIO 

ainda estava em tramitação até o período de coleta de dados.  Como o PA foi criado em 1998 

deveria ter sido solicitada diretamente a LIO, segundo o que consta no art. 8º da Resolução 

CONAMA nº 387/06, mas foi emitida a LP do empreendimento, em 29/10/2009, com validade de 

um ano (CPRH, 2010c). Seus dados básicos estão contidos no Quadro 16. 

Como a solicitação da LIO ocorreu durante a vigência da LP, as exigências contidas nela 

foram consideradas e analisadas neste trabalho. Neste assentamento, as exigências também foram 

enquadradas, como nos assentamentos com LIO, como documentos solicitados e ações com caráter 

obrigatório e orientativo. 

Entre as exigências contidas na LP, consideradas como ações a serem executadas de forma 

obrigatória, estão as de número 1.1, 1.4, 1.5 e 1.7. Entre as exigências consideradas como 

orientações, está a 1.3. As outras exigências, foram relativas a documentos pendentes e elas são de 

nº 1.2 e 1.6. As exigências 1.1 e 1.7, classificadas como ações de caráter obrigatório, também foram 

interpretadas como exigências relativas à entrega de documentos pendentes, já que os documentos 

comprobatórios da averbação da RL e o Projeto de Reflorestamento com adequações, devem ser 

entregues à CPRH. 

Das exigências relativas à entrega de documentos, apenas a referente à averbação da RL foi 

parcialmente cumprida, pois só foi recebido um documento com o pedido de aprovação da 

localização da RL. O cumprimento das outras exigências não foi confirmado pelo técnico da CPRH. 

Com relação aos outros documentos apresentados pelo INCRA, para compor o processo de 

pedido de LIO, foram entregues: RAS; plantas de uso, de relevo, de solos e planta geral de 

parcelamento; parecer técnico da Seção de Cartografia do INCRA; carta de anuência do município; 

documento da Procuradoria do INCRA, solicitando desapropriação da área do assentamento; 

certidão de registro do imóvel, emitida pelo  cartório de registro de imóveis; e cópia da LP (CPRH, 

2010c). A Comparação dos documentos exigidos pela Resolução CONAMA e pela CPRH, e 

apresentados pelo INCRA para o assentamento Brejo, encontra-se no Quadro 17.   
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Durante a fase de licenciamento, houve registro de denúncia/solicitações recebidas pela 

Ouvidoria da CPRH,  a partir de denúncia anônima, protocolada na Agência sob nº 2.843/2009, de 

27/03/2010, referente a desmatamento na área do assentamento e aterro de riacho existente no local 

para ampliação de um campo de futebol (CPRH, 2009g). Devido a esta denúncia, foi realizado 

monitoramento/vistoria no local para verificar o que foi denunciado e também para monitorar a 

situação geral da área, que havia sido desmatada anteriormente.  Desta vistoria foi elaborado um 

relatório técnico, sob nº 07/2009. Mas, não foi possível ter acesso ao conteúdo dos mesmos, por eles 

estarem arquivados separadamente do processo de licenciamento. 

Com relação à emissão de autos no assentamento, foi emitido um Auto de Intimação ao 

INCRA, em 31/03/2009, referente à inexistência de licenciamento ambiental para o PA. A emissão 

deste auto,  foi anterior a liberação da LP, mas como dito anteriormente, devido ao ano de criação 

deste PA, deveria ter sido solicitada diretamente a LIO. 

Neste assentamento não consta, nos dados contidos no processo da CPRH, a existência de 

solicitações ou exigências feitas pelo MPF ou MPPE para averiguação de problemas ambientais 

ocorridos no local. Contudo, com informações obtidas no INCRA, em fase posterior à coleta de 

dados junto à Agência Ambiental, foi disponibilizado relatório de vistoria do órgão que informava 

sobre a presença de invasores na área do assentamento, onde existe grande interesse imobiliário, 

devido à sua valorizada localização em Tamandaré. Segundo o que consta no relatório, a 

informação seria repassada à Procuradoria Federal (vinculada ao MPF) que atua neste tipo de caso. 

Isso provavelmente ocorrerá para que o problema possa ser resolvido de forma mais enérgica 

(INCRA, 2010a; INCRA, 2010b). 

A atuação de outros órgãos (TCU, IBAMA ou Polícia Federal) não foi verificada neste 

assentamento. 
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Localização: Tamandaré - Mata Sul

Distância de Recife: 110 km 

Roteiro de acesso: 
Área de Proteção Ambiental (APA) de Guadalupe - Tamandaré-PE. O assentamento fica à margem da PE-60, após a 

Reserva Biológica de Saltinho sentido Alagoas.

Data da Criação 1998

Área Total (ha) 1.176,82 ha

Nº de Parcelas 84 (capacidade prevista, segundo o que consta na Licença Prévia)

Área Média por Parcela: valor não obtido

Área de Reserva Legal: 235,3640 ha

Área de Preservação Permanente: 161,6723 ha (mas, 88,9504 ha estão desmatadas , segundo Relatório Ambiental Simplificado (RAS).

Tipo de Licença: Em processo de licenciamento (Pedido de Licença de Instalação - Pré-LIO)

Data da Solicitação: 27/09/2010

Data do Licenciamento: licença (LI) não obtida

Validade: licença (LI) não obtida

Documentos Básicos Solicitados para o Licenciamento: vide Quadro 17

Documentos Apresentados pelo INCRA

RAS; planta de uso; de relevo; de solos; planta geral de parcelamento; parecer técnico  da Seção de 

Cartografia/INCRA; carta de anuência do município; documento da Procuradoria do INCRA, solicitando 

desapropriação da área do assentamento; certidão de registro do imóvel.

Relatórios de Vistoria  (elaborados pela equipe técnica da CPRH) e 

outros documentos solicitados ao INCRA
NÃO

Brejo (Tamandaré)- Processo nº 11.696/2010

1- Informações Básicas

2- Licenciamento Ambiental

 

Quadro 16 – Informações retiradas do roteiro de pesquisa  preenchido   com  dados do Assentamento Brejo, em processo de licenciamento para obtenção da LIO  (Pré-LIO)  pela 

CPRH. 
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2- Licenciamento Ambiental  

1. para a próxima etapa do licenciamento ambiental (LI) deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

1.1. realizar a averbação da área destina para RL ou assinar o termo de compromisso da Reserva Legal, em 60 dias a 

contar da data da expedição da licença;

1.2. apresentar planta da situação da área e de seu entorno, colorida e georreferenciada, delimitando a área 

pretendida para RL, APP, uso atual do solo, recursos hídricos e demais informações, conforme Resolução 

CONAMA nº 387/06;

1.3. havendo necessidade de supressão de vegetação para uso alternativo do solo como construção de benfeitorias, 

implantação de culturas, pastagens, dentre outras, deverá ser solicitado uma autorização específica da CPRH;

1.4. para a edificação de agrovilas ou unidades habitacionais, outorga de água  e  projetos agrícolas, deverão ser 

solicitados licenciamentos ambientais específicos;

1.5. as APP ao longo dos cursos d´água e ao redor de reservatórios devem ter a destinação adequada para a 

preservação da vegetação, sendo vedada sua utilização;

1.6. considerando a importância ambiental das APP e RL, deverá ser apresentado um Projeto de  Recuperação de 

Áreas Degradadas (PRAD), com vistas à recuperação e restauração das APP e RL do PA, devendo este atender 

requisitos mínimos estipulados em termo

1.7. o Projeto de Reflorestamento e Adensamento de Áreas Degradadas do assentamento Brejo, deverá se adequar ao 

Termo de Referência proposto.

Cumprimento de exigências e/ou novos documentos recebidos: Documento com Pedido para  aprovação de localização da RL

Registro de denúncias/solicitações recebidas pela Ouvidoria da CPRH:
Denúncia anônima (processo CPRH nº 2.843/2009, de 27/03/2010) referente a desmatamento na área e aterro de 

riacho existente no assentamento para ampliação de um campo de futebol.

Realização de inspeções de Monitoramento ou atendimento de 

denúncias/solicitações 

Sim. Para atendimento a denúncia anônima (processo nº 2.843/2009) e realização de monitoramento no local devido 

a desmatamento anterior.

Relatórios de vistorias de monitoramento ou atendimento à 

denúncias/solicitações:
Relatório Técnico CPRH nº 07/2009, referente a denúncia anônima.

Autos Emitidos: Auto de Intimação, de 31/03/2009, referente a inexistência de licenciamento  ambiental no assentamento.

Outros procedimentos técnicos executados. NÃO

solicitação /exigências do MPU/MPPE: NÃO

solicitação /exigências do TCU: NÃO

Solicitação/exigências da Polícia Federal NÃO

Solicitação/exigências do IBAMA NÃO

3- Durante o Licenciamento

4- Intervenção de outros Órgãos para cumprimento da legislação antes e durante o licenciamento

Exigências para o Licenciamento (contidos na LP)

Quadro 16-  Continuação.  

Fonte: coletado de CPRH, 2010c, e de entrevista feita com técnico do SGAM/CPRH. 

 

Quadro nº 10 - Continuação 
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1. Requerimento da LIO SIM
1.  Requerimento CPRH para o 

Licenciamento Ambiental.
SIM

2. Boleto e Cópia do comprovante 

de pagamento.
SIM

3. Formulário CPRH para 

assentamentos,  preenchido e 

assinado.

SIM

2. Cópia da publicação do pedido 

da LIO
NÃO

3. Cópia da publicação da 

concessão da LP
NÃO 4. Cópia da LP, se houver. SIM

4. Autorização de supressão de 

vegetação ou uso alternativo do 

solo expedida pelo órgão 

competente, quando for o caso.

NÃO

5. Autorização para supressão de 

vegetação (desmatamento de 

cobertura vegetal), expedida pelo 

órgão ambiental competente, 

quando for o caso, ou uso 

alternativo do solo.

NÃO

5. Outorga do direito de uso dos 

recursos hídricos ou da reserva de 

disponibilidade hídrica concedida 

pelo órgão gestor de recursos 

hídricos, quando for o caso.

NÃO

6. Projeto básico do assentamento-

ou Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento (PDA).

NÃO

6. Apresentar o Projeto Básico 

completo,  conforme Resolução 

CONAMA nº 387/06, ou Plano de 

Desenvolvimento Ambiental 

(PDA).

NÃO

7. Para os casos de regularização: 

Plano de Recuperação do 

Assentamento.

NÃO

Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente **                       

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                         

Documentos apresentados 

pelo INCRA

 

 

 

Quadro 17 - Comparação entre documentos exigidos para licenciamento  pela legislação vigente,  pela CPRH e 

apresentados pelo INCRA, para solicitação da Licença de Instalação/Operação do Assentamento Brejo.   
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Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente **                       

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                         

Documentos apresentados 

pelo INCRA

8. Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS), para os 

assentamentos que se enquadram 

no artigo 4º, que menciona que o 

RAS deve ser usado a critério do 

órgão ambiental, considerando a 

localização do assentamento em 

termos de ecossistema, a 

disponibilidade hídrica, a 

proximidade de unidades de 

conservação, terras indígenas, 

áreas remanescentes dos 

quilombos e outros espaços 

protegidos, o número de famílias a 

serem assentadas, a dimensão do 

Projeto e das parcelas e a base 

tecnológica de produção.

SIM

7. Caso não haja LP, apresentar os 

seguintes documentos:

7.1. Carta de Anuência do 

Município, em relação ao 

assentamento rural, declarando a 

inexistência  de impedimento 

quanto às normas específicas ou lei 

de uso do solo.

SIM

7.2. Apresentar uma planta de 

Situação da área e entorno, colorida 

e georreferenciada, 

preferencialmente na escala de 1: 

25.000, nas cartas da SUDENE, ou 

na falta desta, em Carta Imagem de 

RADAR, delimitando a área 

pretendida para Reserva Legal, 

acompanhada de justificativa de 

escolha e memorial descritivo dos 

limites da Reserva Legal, conforme 

estabelece a Resolução CONAMA 

nº 387/06.

SIM

 

 

Quadro 17 – Continuação. 

Legenda:  

LIO- Licença de Instação/Operação;  

LP- Licença Prévia; 

**CONAMA, 2006a;  

*** PEDROSA, 2009; CPRH, 2011b. 
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 3.2.7 ASSENTAMENTO ENGENHO UBU 

 

O Assentamento denominado Engenho Ubu, situado no município de Goiana, MN do  

Estado, é um dos representantes da categoria de assentamentos não licenciados (mas que 

possuem LP). Neste caso, a existência de LP não configura o licenciamento ambiental para 

início de operação do empreendimento e no caso de assentamentos, segundo o que consta no 

inciso III, do art. 2º da Resolução CONAMA nº 387/2006, a LP é concedida na fase 

preliminar do planejamento de um PA, e ela só aprova sua localização e concepção, a sua 

viabilidade ambiental e estabelecimento de requisitos básicos a serem atendidos na próxima 

fase do licenciamento (que é a fase de solicitação da LIO). Já o inciso IV, do mesmo artigo da 

Resolução, explicita que é a LIO, que autoriza a implantação e operação dos Projetos de 

Assentamento de Reforma Agrária, observando os demais condicionantes para sua operação 

(CONAMA, 2006a). Essas informações, relativas às etapas de licenciamento, estão contidas 

nas observações da LP, no item 2.1. 

Mas, o assentamento, mesmo sem ter autorização para iniciar suas atividades, foi criado 

em 1995, tendo sua LP sido solicitada em 05/10/2009. Mas, pelo ano em que o PA foi criado 

esta modalidade de licenciamento  não deveria ter sido solicitada, pois neste caso (já que o 

assentamento foi criado antes de 2003), consta na Resolução CONAMA nº 387/2006, que a 

solicitação da LIO deve ser direta. Todavia, a decisão de se emitir a LP para este PA foi 

descrita no Parecer Técnico da CPRH nº 112 (CPRH, 2009b), e a mesma foi liberada em 

26/10/2009 com validade até 26/10/2011.  Contudo, até o fim da coleta de dados na CPRH, 

ainda não havia sido solicitada a LIO para este empreendimento (CPRH, 2009d). 

Ficaram pendentes para serem resolvidas na próxima etapa de licenciamento, algumas 

irregularidades cujo cumprimento foi exigido no documento da LP emitido.  Os itens 1 e 2 

são exigências referentes à entrega de documentos. Mas até a coleta de dados, nenhum 

documento solicitado para este PA havia sido entregue à Agência Ambiental. O cumprimento 

dos outros itens, que são relativos à execução de ações, em caráter obrigatório ou orientativo, 

não foi informado pelo técnico da CPRH que forneceu os dados (Quadro 18). 

Para a modalidade de licenciamento em análise, os documentos apresentados pelo 

INCRA, anexos ao processo deste assentamento, foram: Requerimento Padrão solicitando 

aprovação do local da ARL; Projeto de Reflorestamento e Adensamento para recuperação de 

áreas degradadas; carta de anuência do município de Goiana; PDA; Portaria Federal que 

aprova a destinação da área para a instalação do assentamento; Decreto Presidencial que 
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declara de interesse social o Engenho Ubu para a instalação do assentamento; documentos da 

Justiça Federal que mencionam a desapropriação da terra e a posse da mesma; mapa de 

parcelamento do solo (CPRH, 2009d). 

Contudo, uma listagem dos documentos exigidos  pela CPRH  foi feita com base na 

Resolução CONAMA nº 387/2006 e a comparação dos documentos exigidos pela Resolução 

CONAMA e pela CPRH, e apresentados pelo INCRA para o assentamento Engenho Ubu,  

encontra-se no Quadro 19.  

Não houve registro de denúncias recebidas pela Ouvidoria da CPRH nem antes nem 

após o licenciamento prévio, mas houve solicitação/exigência do MPPE, antes da liberação da 

LP, referente a dano ambiental na área por extração irregular de areia. A data desta solicitação 

do MPPE não constava nos arquivos da CPRH, mas o atendimento à mesma foi feito, só que 

não foi informado sobre a existência de relatório da vistoria realizada no local para 

verificação dos encaminhamentos do caso. Os dados analisados, descritos acima, estão 

dispostos   Quadro 18. 
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Localização: Goiana - Mata Norte

Distância de Recife: 60 km

Roteiro de acesso: 
situado entre os municípios de Goiana, Itapissuma e Igarassu. Acesso BR- 101, a 60 km de Recife. Seu acesso é 

antes da entrada para Ponta de Pedras. A área do PA fica de um lado a outro da BR-101 Norte.

Data da Criação 1995

Área Total (ha) 1.570,8732 ha

Nº de Parcelas 168

Área Média por Parcela: 7,2523 ha

Área de Reserva Legal: 265,0524 ha

Área de Preservação Permanente: valor não obtido

Tipo de Licença: Não licenciado (com LP)

Data da Solicitação da LP: 05/10/2009

Data da Emissão da LP: 26/10/2009

Validade da LP: 26/10/2011

Data da Solicitação LI: licença (LI) não solicitada

Data do Licenciamento LI: licença (LI) não solicitada

Validade LI: licença (LI) não solicitada

Documentos Básicos Solicitados para o Licenciamento: vide Quadro 19

Documentos Apresentados pelo INCRA (constantes no processo para LP)

requerimento padrão solicitando aprovação do local da Aréa de Reserva Legal; projeto de reflorestamento e 

adensamento para recuperação de áreas degradadas; carta de anuência do município de Goiana; Plano de 

Desenvolvimento do Assentamento; Portaria Federal que aprova área para instalação do PA.

Relatórios de Vistoria  (elaborados pela equipe técnica da CPRH) parecer técnico nº 112/09, que autoriza a emissão da LP.

Engenho Ubu (Goiana)- Processo nº 10.553/2009

1- Informações Básicas

2- Licenciamento Ambiental

 

 

 

 

Quadro 18 – Informações retiradas do roteiro   de pesquisa preenchido   com dados do Assentamento Engenho Ubu, que  não está licenciado  (possui LP).   
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2- Licenciamento Ambiental

1. Realizar a averbação da área  destinada para a Reserva Legal ou assinar o termo de compromisso de Reserva 

Legal, no prazo de 60 dias a contar da expedição da licença;

2. apresentar Planta de Situação da área e seu entorno, colorida e georreferenciada, delimitando a área pretendida 

para a ARL, APP, uso atual do solo, recursos hídricos e demais informações, conforme Resolução CONAMA nº 

387/06;

3. havendo necessidade de supressão de vegetação para uso alternativo do solo como construção de benfeitorias, 

implantação de culturas, pastagens, dentre outras, deverá ser solicitado autorização específica da CPRH;

4. para a edificação de agrovilas ou unidades habitacionais, outorga de água, projetos agrícolas, deverão ser 

solicitados licenciamentos ambientais específicos;

5. as APP ao longo dos cursos d´água e ao redor de reservatórios devem ter a destinação adequada para preservação 

da vegetação, sendo vedada sua utilização.

Registro de denúncias recebidas pela Ouvidoria da CPRH durante a validade 

do licenciamento prévio
NÃO 

Cumprimento de exigências e/ou novos documentos recebidos: NÃO

Registro de denúncias recebidas pela Ouvidoria da CPRH: NÃO

Realização de inspeções de Monitoramento ou atendimento de 

denúncias/solicitações 
Atendimento a denúncia do MPPE, referente ao dano ambiental ocasionado pela extração irregular de areia. 

Relatórios de vistorias de monitoramento ou atendimento à 

denúncias/solicitações:
Não consta informações sobre a existência de relatórios relativo à verificação de denúncias ou monitoramentos.

Autos Emitidos: NÂO

outros procedimentos técnicos executados NÃO

solicitação /exigências do MPU/MPPE:
Denúncia do MPPE, antes do licenciamento prévio, referente ao dano ambiental no empreendimento ocasionado 

pela extração irregular de areia. Data da solicitação não foi possível ser obtida.

solicitação /exigências do TCU NÃO

Solicitação/exigências da Polícia Federal NÃO

Solicitação/exigências do IBAMA NÃO

3- Após ou Durante o  Licenciamento Prévio

4- Intervenção de outros Órgãos para cumprimento da legislação antes e após o licenciamento prévio

Exigências para o Licenciamento (contidos na LP)

 

Quadro 18  –  Continuação.  

Fonte: coletado de CPRH, 2009d, e de entrevista feita com técnico do SGAM/CPRH. 

 

Quadro nº 10 - Continuação 
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1. Requerimento da LP. SIM
1. Requerimento CPRH para o 

Licenciamento Ambiental.
SIM

2. Boleto cópia do comprovante de 

pagamento.
SIM

3. Formulário CPRH 

Assentamentos Rurais.
SIM

2. Cópia da publicação do 

requerimento da LP.
NÃO

3. Relatório de Viabilidade 

Ambiental (RVA) ou laudo 

agronômico que atenda o RVA.

                                          

entregou PDA

4. Apresentar o Relatório de 

Viabilidade Ambiental, contendo 

os mapas temáticos colcoridos e 

georreferenciados, de Uso Atual do 

Solo, contendo as áreas de 

preservação permanente, Recursos 

Hídricos e sistema viário; cobertura 

vegetal; classificação dos solos.

NÃO

4. Declaração do município de que 

o emprrendimento está em 

conformidade com a legislação de 

uso e ocupação do solo.

SIM

5. Carta de Anuência do município, 

em relação ao assentamento rural, 

declarando a inexistência de 

impedimento quanto à normas 

específicas ou lei de uso do solo.

SIM

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente**                       

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 19 - Comparação entre documentos exigidos para licenciamento pela legislação vigente, pela CPRH e 

apresentados pelo INCRA, para solicitação de Licença Prévia do Assentamento Engenho Ubu.  
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Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente **                       

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                         

6. Apresentar uma Planta de 

Situação da área do entorno, 

colcorida e georreferenciada, 

preferencialmente na escala de 1: 

25.000, nas cartas da SUDENE, ou 

na falta desta, em Carta Imagem de 

RADAR, delimitando a área 

pretendida para Reseva Legal, 

acompanhada de justificativa da 

escolha e memorial descritivo dos 

limites da Reserva Legal, conforme 

estabelece a Resolução CONAMA 

nº 387/06.

NÃO

5. Cópia da matrícula atualizada do 

imóvel ou documento compatível.
NÃO

6. Cópia do requerimetno da 

Avaliação do potencial malarígeno, 

quando o assentamento se localizar 

na Amazônia Legal.

NA

7. Outros estudos solicitados pela 

CPRH
foi apresentado um PDA

 

 

 

  

 

Legenda:  

LP- Licença Prévia; 

NA- não se aplica na região do estudo; 

**CONAMA, 2006a;  

*** PEDROSA, 2009; CPRH, 2011a. 

 

Quadro 19 – Continuação.  
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3.2.8 ASSENTAMENTO JABOATÃO 

 

O Assentamento Jaboatão, criado em 2001 e pertencente ao município de Moreno,  que está 

situado na RMR, também está na categoria de assentamentos não licenciados (mas que possuem 

LP). Como dito anteriormente, para empreendimentos enquadrados nessa categoria de 

licenciamento, a existência de LP não configura a licenciamento ambiental para o início de sua 

operação sendo necessária a emissão da LIO para autorização da instalação de um Projeto de 

Assentamento. As informações básicas sobre este assentamento são apresentadas no Quadro  20. 

Semelhantemente ao que ocorreu no Assentamento Engenho Ubu, a LP deste 

empreendimento  não deveria ter sido solicitada (mas isso ocorreu em 16/12/2009),  devido ao fato 

do assentamento ter sido criado em 2001 e,  para este caso, como consta na Resolução CONAMA 

nº 387/06,  a solicitação da LIO  deveria ter sido direta.  Mas, a decisão de se emitir a LP para este 

PA também foi autorizada através do Parecer Técnico da CPRH nº 10/2010 (CPRH, 2010b). Assim, 

a LP deste assentamento foi emitida em 30/03/2010, com validade até 29/03/2012. Contudo, até o 

fim da coleta desta parte da pesquisa,  a LIO  para este empreendimento ainda não havia sido 

solicitada (CPRH, 2009e).  

Os documentos apresentados pelo INCRA, para a solicitação da LP deste assentamento, 

foram: carta de anuência do município de Jaboatão, mapa de uso e PDA (CPRH, 2009e).  Mas, no 

Quadro 21, está a comparação dos documentos exigidos pela Resolução  CONAMA e pela CPRH, 

apresentados pelo INCRA  para o licenciamento do PA. 

Com a emissão da LP, algumas irregularidades observadas no assentamento ficaram  

pendentes para serem cumpridas na  próxima etapa de licenciamento.  Os itens nº 1, 2 e 3 das 

exigências são relativos à entrega de documentos. Os itens nº 1, 4, 5 e 6 representam   ações a serem 

executadas no assentamento, em caráter obrigatório ou orientativo. O item 1, além de representar 

uma exigência relativa à entrega de documentos, também foi interpretado como exigência relativa à 

ação a ser executada no assentamento, pois o documento da averbação  deve ser entregue à CPRH. 

Repetindo-se o que ocorreu no assentamento Engenho Ubu, até o momento da coleta dos dados, os  

documentos solicitados não haviam sido entregues, porque a LIO não foi solicitada, e o 

cumprimento das outras exigências não foi informado. 

Não foi  registrada  nenhuma  denúncia  na  Ouvidoria da CPRH ou solicitação/exigência do 

MPPE e MPF  durante ou após a emissão da LP. Também não constam  nos arquivos do Órgão 
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Ambiental  a existência de relatórios de vistoria/inspeção realizadas de forma corriqueira pelo 

mesmo, em nenhum momento após a criação do assentamento.  
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Localização: Moreno - Região Metropolitana do Recife

Distância de Recife: 28 km

Roteiro de acesso: 
Seguindo a BR-232 (indo para Recife) ao chegar em Bonança entrar 1ª à direita e vai em frente. O PA fica após o 

Engenho Pinto.

Data da Criação 2001

Área Total (ha) 642,7179 ha

Nº de Parcelas 70 (previsão)

Área Média por Parcela: 7,0752 ha

Área de Reserva Legal: 133,7543 ha

Área de Preservação Permanente: valor não obtido

Tipo de Licença: Não licenciado (com LP)

Data da Solicitação da LP: 07/12/2009

Data da Emissão da LP: 30/03/2010

Validade da LP: 29/03/2012

Data da Solicitação LI: licença (LI) não solicitada

Data do Licenciamento LI: licença (LI) não solicitada

Validade LI: licença (LI) não solicitada

Documentos Básicos Solicitados para o Licenciamento: vide Quadro  21

Documentos Apresentados pelo INCRA (constantes no processo para LP) carta de anuência do município de Jaboatão; mapa de uso; Plano de Desenvolvimento do Assentamento.

Relatórios de Vistoria  (elaborados pela equipe técnica da CPRH) parecer técnico nº 10/10,  que autoriza a emissão da LP.

Jaboatão (Moreno)- Processo nº 13.643/2009

1- Informações Básicas

2- Licenciamento Ambiental

 

 

Quadro 20 – Informações retiradas do roteiro de pesquisa preenchido  com dados do Assentamento Jaboatão, que  não está licenciado  (possui LP).  
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2- Licenciamento Ambiental

1. realizar a averbação da área destinada para Reserva Legal ou assinar o Termo de Compromisso de Reserva Legal; 

2. para a próxima etapa do licenciamento ambiental (LI), deverão ser atendidos os seguintes requisitos básicos:

2.1. apresentar o Projeto Básico de Assentamento ou o Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA), com a 

identificação do projeto, diagnóstico da área do projeto, programas temáticos.

2.2. apresentar Planta de Situação da área e entorno, colorida e georreferenciada, delimitando a área pretendida para 

a Reserva Legal, as áreas de preservação permanente, uso atual do solo, recursos hídricos e demais informações, 

conforme estabelece a resolução CONAMA 387/06..

2.3. havendo necessidade de supressão de vegetação para uso alternativo do solo como construção de benfeitorias, 

implantação de culturas, pastagens, dentre outras, deverá ser solicitado uma autorização específica à CPRH;

2.4. para a edificação de agrovilas ou unidades habitacionais, outorga de água e projetos agrícolas, deverão ser 

solicitados licenciamentos ambientais específicos;

Registro de denúncias recebidas pela Ouvidoria da CPRH durante a validade do 

licenciamento prévio
NÃO

Cumprimento de exigências e/ou novos documentos recebidos: NÃO

Registro de denúncias recebidas pela Ouvidoria da CPRH: NÃO

Realização de inspeções de Monitoramento ou atendimento de 

denúncias/solicitações 
NÃO

Relatórios de vistorias de monitoramento ou atendimento à 

denúncias/solicitações:
NÃO

Autos Emitidos: NÃO

outros procedimentos técnicos executados NÃO

solicitação /exigências do MPU/MPPE: NÃO

solicitação /exigências do TCU: NÃO

Solicitação/exigências da Polícia Federal NÃO

Solicitação/exigências do IBAMA NÃO

3- Após ou Durante o  Licenciamento Prévio

Exigências para o Licenciamento (contidos na LP)

4- Intervenção de outros Órgãos para cumprimento da legislação antes e após o licenciamento prévio

2.5. as APP ao longo dos cursos d´água, ao redor de reservatórios, em topo de morros e encostas com declividade 

acima de 45º, devem ter a destinação adequada para preservação da vegetação, sendo vedada sua utilização, 

procedendo à recuperação caso a mesma esteja degradada.

 

Quadro 20 - Continuação. 

2- Licenciamento Ambiental  

Fonte: coletado de CPRH, 2009e, e de entrevista feita com técnico do SGAM/CPRH. 

 

Quadro nº 10 - Continuação 
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1. Requerimento da LP. SIM
1. Requerimento CPRH para o 

Licenciamento Ambiental.
SIM

2. Boleto cópia do comprovante de 

pagamento.
SIM

3. Formulário CPRH 

Assentamentos Rurais.
SIM

2. Cópia da publicação do 

requerimento da LP.
NÃO

3. Relatório de Viabilidade 

Ambiental (RVA) ou laudo 

agronômico que atenda o RVA.

                                       

entregou PDA

4. Apresentar o Relatório de 

Viabilidade Ambiental, contendo 

os mapas temáticos colcoridos e 

georreferenciados, de Uso Atual do 

Solo, contendo as áreas de 

preservação permanente, Recursos 

Hídricos e sistema viário; 

cobertura vegetal; classificação dos 

solos.

NÃO

4. Declaração do município de que 

o emprrendimento está em 

conformidade com a legislação de 

uso e ocupação do solo.

SIM

5. Carta de Anuência do 

município, em relação ao 

assentamento rural, declarando a 

inexistência de impedimento 

quanto à normas específicas ou lei 

de uso do solo.

SIM

Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente **                       

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                        

Documentos apresentados 

pelo INCRA

 

Quadro 21 - Comparação entre documentos exigidos para licenciamento pela legislação vigente,  pela CPRH e 

apresentados pelo INCRA, para solicitação de Licença Prévia do Assentamento Jaboatão.  
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Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente**                       

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                         

Documentos apresentados 

pelo INCRA

6. Apresentar uma Planta de 

Situação da área do entorno, 

colcorida e georreferenciada, 

preferencialmente na escala de 1: 

25.000, nas cartas da SUDENE, ou 

na falta desta, em Carta Imagem de 

RADAR, delimitando a área 

pretendida para Reseva Legal, 

acompanhada de justificativa da 

escolha e memorial descritivo dos 

limites da Reserva Legal, 

conforme estabelece a Resolução 

CONAMA nº 387/06.

NÃO

5. Cópia da matrícula atualizada do 

imóvel ou documento compatível.
NÃO

6. Cópia do requerimetno da 

Avaliação do potencial malarígeno, 

quando o assentamento se localizar 

na Amazônia Legal.

NA

7. Outros estudos solicitados pela 

CPRH.
foi apresentado um PDA

 

 

 

  

 

Quadro 21 – Continuação.  

Legenda:  

LP- Licença Prévia; 

NA- não se aplica na região do estudo; 

**CONAMA, 2006a;  

*** PEDROSA, 2009; CPRH, 2011a. 
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 3.2.9 ASSENTAMENTO ESTIVAS 

 

O assentamento Estivas, criado em 1996, está  inserido no município de Amaraji,  MS do 

estado de  Pernambuco, e é o segundo empreendimento mais antigo analisado neste estudo, sendo o 

primeiro o Engenho Ubu, que foi criado em 1995.  Segundo o sistema de dados da CPRH, o 

assentamento não está licenciado (possui LP).  Os dados básicos sobre o assentamento estão no 

Quadro 22.  

Devido ao ano de sua criação, segundo a Resolução CONAMA nº 387/06, a LP também  não 

deveria ter sido solicitada nem emitida, mas a liberação da LP ocoreu em em 26/10/2009, no mesmo 

dia em que a LP do Engenho Ubu foi liberada, sendo válida por 2 anos, estando assim no período de 

validade até 26/10/2011 (CPRH, 2009f). Como nos dois outros assentamentos enquadrados na 

categoria de  licenciados com LP,  a decisão de se emitir a LP  para este PA foi descrita no Parecer 

Técnico da CPRH nº 111/2009 (CPRH, 2009a), e isto prova que a emissão de LP para 

assentamentos criados até 2003, está sendo realizada irregularmente pela Agência de Meio 

Ambiente, o que vem a infringir as determinações do MPF, contidas no TAC assinado em 2003, e  

do TCU, através dos Acórdãos  nº 2.633/07 e  nº 1.684/08, que estão retratadas na Resolução 

CONAMA nº 387/2006.  

Consta na observação escrita na LP, no item 2.1, que o licenciamento prévio não autoriza o 

início da obra do assentamento, sendo necessária para isso, a liberação da LIO. Isso comprova 

novamente, que a LP foi emitida em desconformidade, pois ressalta-se  que  assentamento foi 

criado em 1996, estando em atividade desde então. 

Os documentos apresentados pelo INCRA, contidos no processo deste assentamento, foram: 

PRA; carta de anuência do município; planta de parcelamento; Projeto de Reflorestamento; Estatuto 

da Associação dos Parceleiros do Engenho  Estivas; auto de emissão e posse do assentamento;  e 

Portaria INCRA nº 58/96 (para avaliar viabilidade de desapropriação da área) (CPRH, 2009f). A  

lista dos documentos exigidos  e apresentados pelo INCRA à CPRH,   pode ser analisada no Quadro 

23.  

Entre as exigências contidas na LP, algumas ficaram pendentes para serem resolvidas na etapa 

do licenciamento de Instalação/Operação, referentes aos itens de nº 1, 2 e 3 que não foram 

executado até o momento da coleta desses dados. Os itens nº 1, 4, 5 e 6, foram relativos à execução 

de ações, em caráter obrigatório ou orientativo,  e não foi informado pelo técnico da CPRH que 
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forneceu os dados, se algum dos itens foi corrigido, mesmo sem a solicitação da LIO. O item 1 foi 

interpretado  como exigências relativas à entrega de documentos e execução de ações no PA. 

Não houve registro de denúncias recebidas pela Ouvidoria da CPRH, nem antes nem após o 

licenciamento prévio. Contudo, houve algumas   solicitações/exigências do MPPE e MPF, para que 

fosse averiguado neste assentamento, a ocorrência de degradação ambiental devido a desmatamento 

irregular no assentamento e  por atuação de madeireiros infratores.  

Mesmo com o atendimento das  solicitações feitas pelo Ministério Público, não consta nos 

arquivos da CPRH informações descritas em relatórios. Neste assentamento, algumas  informações 

a respeito da ocorrência de conflitos entre madeireiros infratores e técnicos  do Órgão Ambiental e 

do INCRA, foram  repassadas informalmente.  
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Localização: Amaraji- Mata Sul

Distância de Recife: 96 km

Roteiro de acesso: 

acesso pela BR-101Sul e PE-63. Saindo da sede do município pela PE-071 em direção a Chã Grande, entra-se a 

esquerda na estrada vicinal de acesso ao Engenho Palmares, seguindo daí pelo Engenho Riacho das Pedras e após este, 

chega-se ao Engenho Estivas.

Data da Criação 1996

Área Total (ha) 1.065,8865 ha

Nº de Parcelas 119

Área Média por Parcela: 5,4275 ha

Área de Reserva Legal: 403,1361 ha

Área de Preservação Permanente: Valor não obtido

Tipo de Licença: Não licenciado (com LP)

Data da Solicitação da LP: 01/10/2009

Data da Emissão da LP: 26/10/2009

Validade da LP: 26/10/2011

Data da Solicitação LI: licença (LI) não solicitada

Data do Licenciamento LI: licença (LI) não solicitada

Validade LI: licença (LI) não solicitada

Documentos Básicos Solicitados para o Licenciamento: vide Quadro 23

Documentos Apresentados pelo INCRA (constantes no processo para 

LP)

Plano de Recuperação do Assentamento; carta de anuência do município; planta de parcelamento; Projeto de 

Reflorestamento; estatuto da Associação dos Parceleiros do Engenho Estivas; auto de imissão e posse do assentamento; 

portaria INCRA nº 58/96 (para avaliar viabilidade de desapropriação da área).

Relatórios de Vistoria  (elaborados pela equipe técnica da CPRH) parecer técnico nº 111/09, que autoriza a emissão da LP.

Estivas (Amaraji)- Processo nº 10.554/2009

1- Informações Básicas

2- Licenciamento Ambiental

 

 

 

Quadro 22 – Informações retiradas do roteiro de pesquisa preenchido  com dados do Assentamento Estivas, que  não está licenciado  (possui LP).  

.  
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2- Licenciamento Ambiental

1. Realizar a averbação da área destinada para RL o uassinar o Termo de Compromisso de RL, em 60 dias a contar da 

expedição da licença;

2. apresenta o Projeto Básico de Assentamento ou o Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA), contendo a 

identificação do projeto, diagnóstico da área do projeto, programas temáticos (programa de organização territorial, 

programa produtivo).

3. apresentar planta de situação da área e do entorno, colorida e georreferenciada, delimitando a área pretendida para a 

RL, as APP, uso atual do solo, recursos hídricos e demais informações, conforme Resolução CONAMA nº 387/06;

4. havendo necessidade de supressão de vegetação para uso alternativo do solo como construção de benfeitorias, 

implantação de culturas, pastagens, dentre outras, deverá ser solicitado uma autorização específica da CPRH;

5. para edificação de agrovilas ou unidades habitacionais, outorga de água e projetos agrícolas, deverão ser solicitados 

licenciamentos ambientais específicos;

6. as APP ao longo dos cursos d´água e ao redor de reservatórios devem ter a destinação adequada para preservação da 

vegetação, sendo vedada sua utilização.

Registro de denúncias recebidas pela Ouvidoria da CPRH durante a 

validade do licenciamento prévio
NÃO

Cumprimento de exigências e/ou novos documentos recebidos: NÃO

Registro de denúncias recebidas pela Ouvidoria da CPRH: NÃO

Realização de inspeções de Monitoramento ou atendimento de 

denúncias/solicitações 
Atendimento a solicitação do MPPE referente à avaliação da degradação ambiental por desmatamento.

Relatórios de vistorias de monitoramento ou atendimento à 

denúncias/solicitações:
Não consta informações sobre a existência de relatórios relativo à verificação de denúncias ou monitoramentos.

Autos Emitidos: NÃO

outros procedimentos técnicos executados 

avaliação de possibilidade de ação integrada com outros órgãos no assentamento, sob coordenação do MPF, para coibir 

ação de devastação ambiental na área, realizada por  madeireiros. (provavelmente também haverá participação da 

Polícia Federal e do IBAMA, 

solicitação /exigências do MPU/MPPE:

solicitações do MPPE, referente a verificação da avaliação da degradação ambiental na área devido a desmatamento 

irregular em comunidade do assentamento (Volta das Cobras). Processos CPRH nº 3336/2008 e 9568/2009; ação 

integrada para coibir madeireiros no local.

solicitação /exigências do TCU: NÃO

Solicitação/exigências da Polícia Federal (PF) deverá haver ação conjunta da PF com os outros órgãos no local

Solicitação/exigências do IBAMA deverá haver ação conjunta do IBAMA com os outros órgãos no local

4- Intervenção de outros Órgãos para cumprimento da legislação antes e após o licenciamento prévio

Exigências para o Licenciamento (contidos na LP)

3- Após ou Durante o  Licenciamento Prévio

 

Quadro 22  –  Continuação.  

Fonte: coletado de CPRH, 2009f, e de entrevista feita com técnico do SGAM/CPRH. 

 

Quadro nº 10 - Continuação 
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1. Requerimento da LP. SIM
1. Requerimento CPRH para o 

Licenciamento Ambiental.
SIM

2. Boleto cópia do comprovante 

de pagamento.
SIM

3. Formulário CPRH 

Assentamentos Rurais.
SIM

2. Cópia da publicação do 

requerimento da LP.
NÃO

3. Relatório de Viabilidade 

Ambiental (RVA) ou laudo 

agronômico que atenda o RVA.

NÃO

4. Apresentar o Relatório de 

Viabilidade Ambiental, contendo 

os mapas temáticos colcoridos e 

georreferenciados, de Uso Atual 

do Solo, contendo as áreas de 

preservação permanente, Recursos 

Hídricos e sistema viário; 

cobertura vegetal; classificação 

dos solos.

NÃO

4. Declaração do município de que 

o emprrendimento está em 

conformidade com a legislação de 

uso e ocupação do solo.

SIM

5. Carta de Anuência do 

município, em relação ao 

assentamento rural, declarando a 

inexistência de impedimento 

quanto à normas específicas ou lei 

de uso do solo.

SIM

Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente **                       

Documentos apresentados 

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                         

Documentos apresentados pelo 

INCRA

 

Quadro Y - Comparação entre documentos  exigidos para licenciamento  pela legislação vigente,  pelo órgão 

ambiental do Estado de Pernambuco (CPRH) e apresentados pelo INCRA para solicitação de Licença Prévia do 

Assentamento Jaboatão. O assentamento  não está licenciado com a  Licença de Instalação, mas possue licença 

prévia. A coleta de dados foi feita com base na análise dos documentos anexos ao processo de licenciamento da 

CPRH. A lista de documentos exigidos pela legislação foi baseada na Resolução do CONAMA nº 387 de 27 de 

dezembro de 2006. Os documentos solicitados pela CPRH foi baseada através de análise de formulário do protocolo 

da agência, entregue aos empreendedores na solicitação da licença, e cartilha do órgão referente ao licenciamento de 

assentamentos rurais. 

Quadro 23  - Comparação entre documentos  exigidos para licenciamento  pela legislação vigente,  pela CPRH e 

apresentados pelo INCRA, para solicitação de Licença Prévia do Assentamento Estivas.  
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Documentos Exigidos pela 

Legislação Vigente **                       

Documentos apresentados  

pelo INCRA

Documentos Solicitados pela 

CPRH ***                                         

Documentos apresentados pelo 

INCRA

6. Apresentar uma Planta de 

Situação da área do entorno, 

colcorida e georreferenciada, 

preferencialmente na escala de 1: 

25.000, nas cartas da SUDENE, 

ou na falta desta, em Carta 

Imagem de RADAR, delimitando 

a área pretendida para Reseva 

Legal, acompanhada de 

justificativa da escolha e 

memorial descritivo dos limites 

da Reserva Legal, conforme 

estabelece a Resolução 

CONAMA nº 387/06.

NÃO

5. Cópia da matrícula atualizada do 

imóvel ou documento compatível.
NÃO

6. Cópia do requerimetno da 

Avaliação do potencial malarígeno, 

quando o assentamento se localizar 

na Amazônia Legal.

NA

7. Outros estudos solicitados pela 

CPRH.
foi apresentado um PRA

 

 

 

 

Quadro 23  -  Continuação.  

Legenda:  

LP- Licença Prévia; 

NA- não se aplica na região do estudo; 

**CONAMA, 2006a;  

*** PEDROSA, 2009; CPRH, 2011a. 
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3.3  CONDIÇÕES AMBIENTAIS DOS ASSENTAMENTOS RURAIS ESTUDADOS 

 

Os resultados referentes às visitas realizadas em  campo,  onde  pôde ser verificada in loco  a 

condição dos assentamentos estudados, estão descritos abaixo. As informações foram obtidas após 

análise da situação ambiental das RL e APP, feita com o apoio dos técnicos do INCRA e, por vezes, 

com auxílio de algum  assentado conhecedor das áreas de proteção. Também estão descritos aqui os 

resultados das  entrevistas realizadas com os representantes dos assentamentos, nas quais foram 

feitas  perguntas direcionadas à busca de informações sobre os problemas existentes  nos 

assentamentos e como os mesmos poderiam ser resolvidos.  

Também foram postos aqui, para uma melhor compreensão, os resultados das entrevistas, 

realizadas junto aos técnicos do INCRA e CPRH, nos quais foram  utilizadas as mesmas questões 

das entrevistas aos assentados: 1- Que problemas ambientais existem  nos assentamentos?; 2- Como 

os problemas ambientais existentes poderiam ser resolvidos? 

 Os resultados estão separados por assentamento para facilitar a organização e análise dos 

mesmos.  Contudo,   outras informações obtidas nos diversos estudos deste trabalho (como por 

exemplo, a análise dos processos e emissão da licença pela CPRH),  poderão ser considerados neste 

item, para facilitar a avaliação global dos dados e possibilitar um melhor entendimento sobre o 

desempenho ambiental dos órgãos frente aos assentamentos. 

O Quadro 24 contém informações sobre a data da visita a cada um dos nove assentamentos, 

durante o desenvolvimento da pesquisa. 

 

                        

Data da Visita

1 Ismael Felipe 10/02/2011

2 Dom Helder Câmara 13/04/2011

3 Pau Ferro 14/04/2011

4 Sirigi 16/02/2011

5 Engenho Santo Antônio 10/02/2011

6 Brejo 09/02/2011

7 Engenho Ubu 16/02/2011

8 Jaboatão 14/02/2011

9 Estivas 14/02/2011

Assentamento

 

 

Quadro 24 - Data da visita a cada um dos assentamentos estudados. 
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3.3.1 ASSENTAMENTO ISMAEL FELIPE 

 

Nas entrevistas realizadas para verificar as opiniões referentes aos problemas ambientais nos 

assentamentos e as formas de resolução dos mesmos, as respostas dadas foram  diferentes entre os 

técnicos do INCRA e da CPRH  e também pela representante do assentamento entrevistada, que era 

a Presidente da Associação (Figura 4). 

 

Na pergunta 1- Quais os problemas ambientais no assentamento?   

- INCRA:  o técnico que acompanhou a visita não conhecia o assentamento; 

- CPRH: alguns fragmentos da mata  não estão em bom estado de conservação. 

- Representante do assentamento: queimadas que ocorrem em propriedades vizinhas ao 

assentamento, que atingem a mata; presença de lixo. 

 

Na pergunta 2- Como você acha que os problemas ambientais existentes podem ser 

resolvidos? 

- INCRA: como o técnico que acompanhou a visita não conhecia o assentamento, o mesmo 

não respondeu este questionamento; 

- CPRH:  isolar a área degradada, e conscientizar as pessoas para não retirar lenha e preservar 

a mata. 

- Representante do assentamento:  identificar os incendiários, com provas para denunciar à 

polícia. 

 

No assentamento existem duas APP e três RL, como evidencia o mapa do assentamento 

contido no Apêndice 4. 
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3.3.1.1  Descrição das  RL e APP do assentamento Ismael Felipe 

 

 

A RL 1, que está sobreposta à APP 1,  tendo sido por isso vistas conjuntamente, é 

representada por um manancial  que possui uma pequena cachoeira que serve  para o lazer dos 

assentados. A água deste manancial contém matéria orgânica, com provável proveniência de 

plantações de cana de açúcar existentes no seu entorno. Contudo, segundo informes do filho da 

presidente da associação, rapaz de aproximadamente 15 anos, que acompanhou o reconhecimento 

das áreas, essas plantações já existiam antes da implantação do PA.   

Porém, outra parte da área que beira o manancial, possui uma mata que está em recuperação, e 

o estágio de desenvolvimento dessa cobertura vegetal é intermediário. Foi informado que há pouco 

desmatamento nestas áreas, não há pasto e há pequena agricultura, existindo,  porém, plantações de 

cana. O informante relatou que não há retirada de madeiras ou desmatamento na mata por 

assentados,  mas alguns parceleiros  retiram cipós dela. Imagens destas  áreas  podem ser vistas nas 

Figuras 5 e 6.  

A RL 2, está  representada, por uma área situada por trás do lote 54 (Figura 7), e fica bem 

próxima à casa da presidente da Associação. Segundo relatos da mesma, há na área queimadas 

Figura 4 - Momento da realização da entrevista com Ana 

Paula, presidente da Associação do assentamento Ismael 

Felipe. Fonte: Fabiana Kalina.  
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esporádicas, provocadas por pessoas que não são do assentamento, mas foi possível perceber que 

apesar da ocorrência dessas queimadas a mata está em recuperação. Assim, se as queimadas forem 

contidas, é possível haver a recuperação total desta área, que fica próxima a um outro manancial 

que banha o assentamento. 

A RL 3,  que  está sobreposta à APP 2, é representada por um açude existente na área do 

assentamento. Na área, que atualmente também está em recuperação, houve muitas queimadas 

graves anteriormente. Ainda hoje ocorrem incêndios nas proximidades deste açude, e segundo 

relatos da presidente da Associação, o fogo é normalmente provocado por proprietários de áreas 

vizinhas ao assentamento, que queimam suas plantações de cana, mas terminam incendiando a 

vegetação pertencente à área do PA. 

Em algumas partes da área apontada como RL3 e APP2, a vegetação está em estágio de 

desenvolvimento inicial, mas em outras, a recuperação já é bastante significativa. A cobertura 

florestal destas áreas foi considerada intermediária, a agricultura é pequena, o pasto não ocorre nas 

áreas e o desmatamento é  pouco (Figura 8). 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

Figura 5 - Vista geral do manancial 

existente na área de Reserva Legal 1 do 

PA Ismael Felipe, que está sobreposta a 

APP 1. Nesta parte da RL, a mata está 

bem preservada, e em estágio avançado 

de recuperação. Fonte: Fabiana Kalina. 

 

Figura 6 - Visualização ampliada da 

mata da área de Reserva Legal 1 do PA 

Ismael Felipe. Observar a situação da 

vegetação existente, que apresenta-se 

em bom estado de recuperação. Fonte: 

Fabiana Kalina. 
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3.3.2 ASSENTAMENTO DOM HELDER CÂMARA 

 

Quanto às duas perguntas padrão, as mesmas foram assim respondidas: 

A pergunta 1: Quais os problemas ambientais no assentamento?   

- INCRA:  o técnico que acompanhou a visita não conhecia o assentamento; 

- CPRH:  o técnico entrevistado não conhecia o assentamento; 

- Representante do assentamento: repasse de lotes, para outros agricultores locais, que não 

são assentados, mas que fazem uso da terra para agricultura;  estrada de acesso ao PA está muito 

ruim. 

Figura  8 - Vista geral da área de Reserva Legal 3 do PA Ismael Felipe, sobreposta a APP 

2. À esquerda do açude (indicado pela seta) a área está bem preservada, mas à direita, a 

área está em recuperação devido à recentes queimadas provocadas por pessoas de fora do 

assentamento. Fonte: Fabiana Kalina. 

 

Figura 7 - Vista geral da área de Reserva Legal 2 do PA Ismael 

Felipe. A mata desta área está em estado de recuperação, mas 

segundo relatos da presidente da associação ainda ocorrem 

queimadas, feitas por pessoas de fora do assentamento. Fonte: 

Fabiana Kalina. 

 

A B 
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A pergunta 2: Como você acha que os problemas ambientais existentes podem ser 

resolvidos?  

- INCRA: como o técnico que acompanhou a visita não conhecia o assentamento, o mesmo 

não respondeu este questionamento; 

- CPRH: o técnico entrevistado não conhecia o assentamento; 

- Representante do assentamento: assentados não acham  que a ocupação por terceiros é 

ruim, pois os invasores não são assentados oficiais, mas as vezes fazem melhor uso da terra que os 

antigos assentados do lote;  melhorar a estrada de acesso e no interior do assentamento. 

 

Foram  percebidas no PA algumas dificuldades. Uma delas é a falta de infra-estrutura dos 

lotes, que não foram financiados por projetos do INCRA, sendo assim construídos com recursos dos 

próprios assentados. 

Contudo, deduz-se que a situação financeira de muitos parceleiros não é ruim, e há assentados 

que possuem  boas lavouras, onde são cultivadas espécies rentáveis da região, o que os torna micro-

empresários do agronegócio pernambucano. Mas, pode-se perceber também que muitos assentados 

que não usam a terra para nada, fazem isso por não terem condições financeiras para iniciar plantios 

em larga escala, por não possuírem assistência técnica, ou por não morarem no assentamento, tendo 

outros empregos e fontes de renda. 

Nas avaliações das áreas de APP e RL do assentamento, foi  possível visualizar três  RL e 

duas  APP,  como mostra as demarcações no mapa de parcelamento do PA, ilustrado no Apêndice 

5. As áreas foram identificadas como RL 1, RL 2 e RL 3, e  APP 1 e APP 2.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Momento da realização da entrevista com o  

presidente da Associação do assentamento Dom Helder 

Câmara, com acompanhamento de outros assentados. Fonte: 

Fabiana Kalina.  
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3.3.2.1  Descrição das  RL e APP do assentamento Dom Helder Câmara 

 

 

A RL 1, ilustrada pela Figura 10, não contém vegetação nativa em sua cobertura  florestal, ou 

seja, na área não existe cobertura florestal, estando muito devastada e com pouca vegetação em 

estado de regeneração. A maior parte das plantas existentes,  é de gramíneas ou frutíferas, que não 

configuram que a área está sendo recuperada, nem que está sendo usada para agricultura,  havendo 

algum uso para pasto. Essas características  se repetem nas outras duas RL (RL 2 e 3)  do 

assentamento, e as imagens das mesmas podem ser visualizadas através das Figuras  11, 12 e 13.  

Em alguns lotes do assentamento, existem nascentes que afluem no rio Jaboatão, que passa 

próximo ao PA, e as mesmas foram identificadas como  as APP do assentamento, já que não há 

nenhum manancial dentro dele, nem há outros ecossistemas que configuram uma APP, de acordo 

com a legislação. 

Duas dessas nascentes foram analisadas e as mesmas estão nas áreas dos lotes de nº 16 (que 

pertence ao vice-presidente da associação do assentamento) e 21.  Contudo, neste trabalho, constam 

apenas as imagens da APP1, pois não foi possível visualizar a nascente existente no lote 21 (APP 

2), devido ao difícil acesso para chegada na mesma. 

As condições de uso do solo nas duas APP são semelhantes, não existindo cobertura florestal, 

pasto ou desmatamento ao redor das mesmas, e ocorrendo pouco uso do solo para agricultura. A 

imagem da APP 1, pode ser visualizada  na Figura 14.    

                   

                             

 

 

Figura 10 - Vista  geral da área de Reserva Legal 

1 do PA Dom Helder Câmara, obtida dentro do 

lote nº 5. Na área há predominância de vegetação 

usada para pasto. Fonte: Fabiana Kalina. 

 

 

Figura 11 - Visualização da RL 2 do PA Dom Helder 

Câmara. A vegetação da mesma  encontra-se 

devastada com poucas árvores que indicam sua 

regeneração, predominando vegetação usada para 

pasto.  Fonte: Fabiana Kalina. 
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3.3.3 ASSENTAMENTO PAU FERRO  

 

Quanto ao atendimento às duas perguntas básicas: 

À pergunta 1- Quais os problemas ambientais no assentamento?   

- INCRA:  o técnico que acompanhou a visita não conhecia o assentamento; 

- CPRH: APP não preservadas; RL não averbada; erosão do solo. 

- Representante do assentamento: retirada esporádica de madeira por infratores ambientais ;   

APP não está sendo respeitada pelos assentados; há moradores irregulares na área, mas que 

Figura 12 - Ponto, com identificação do INCRA, que  demarca  a área da Reserva 

Legal 2 do PA Dom Helder Câmara. No destaque, ampliação do marco do INCRA.  

Fonte: Fabiana Kalina. 

 

Figura 13 - Vista geral da área de Reserva 

Legal 3 do PA Dom Helder Câmara, que 

está muito devastada. Fonte: Fabiana 

Kalina. 

 

Figura 14 -Nascente situada no lote nº 16, 

que representa a APP 1 do PA Dom Helder 

Câmara. Fonte: Fabiana Kalina. 
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usam a terra; ocorre queimadas acidentais, principalmente no verão; lixo é lançado no rio; 

animais pastam na beira do rio, mas assentados consideram que o mesmo está em bom estado 

de conservação. 

 

À pergunta 2- Como você acha que os problemas ambientais existentes podem ser 

resolvidos?  

- INCRA: como o técnico que acompanhou a visita não conhecia o assentamento, o mesmo 

não respondeu este questionamento; 

- CPRH: elaborar o PRA do assentamento; averbar RL; replantar, para evitar erosão. 

- Representante do assentamento: denunciar exploradores e fiscalização do IBAMA; 

fiscalização do INCRA com a CPRH; não vêem problema, se os invasores que moram na área 

explorarem a terra e respeitarem os assentados; os próprios parceleiros poderiam ajudar para 

evitar as queimadas; conscientizar os assentados para queimar ou enterrar o lixo; criar os 

animais presos e haver mais fiscalização do INCRA e CPRH para coibir isso. 

 

Devido ao difícil acesso à área, os assentados ficam isolados em seus lotes, e muitos 

abandonam suas terras, em busca de melhores condições de vida para suas famílias, ou vão morar 

em outros locais, não fazendo uso da terra para geração de renda, devido a falta de infra-estrutura 

do assentamento. 

Com relação à infra-estrutura, a vocação econômica do PA baseia-se na economia de 

subsistência, cuja principal atividade dos assentados é o plantio ou criação de animais  para 

alimentação familiar.  As poucas  casas existentes na área, foram construídas com recursos próprios 

de assentados  ou eram casas que já existiam no antigo  engenho desapropriado. Isso desestimula, 

segundo o presidente da associação, o uso da terra para plantios em maior escala. 

Contudo, a área do assentamento, e seu entorno, é muito bonita e a mesma poderia ser 

utilizada para turismo ecológico já que na área do assentamento existem diversas nascentes de 

importantes mananciais da região.  Isso poderia ser muito importante para geração de renda  direta e 

indireta para os assentados e até para outros moradores da cidade não residentes no assentamento,  

pois o município de Barreiros, onde o PA está inserido, foi devastado no inverno de 2010, por 

intensas chuvas que destruíram muitos imóveis, deixando muitas pessoas necessitadas. 
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Foram identificadas na área do assentamento duas RL e três APP, e a indicação dessas áreas 

está contida no mapa do assentamento, contido no Apêndice 6. As mesmas foram  identificadas 

como RL 1, RL 2 e APP 1, APP 2 e APP 3.  

 

 

 

3.3.3.1  Descrição das RL e APP do assentamento Pau Ferro 

 

 

Na área do assentamento Pau Ferro, que é pequena, só há duas RL, como se vê no mapa 

contido no Apêndice.  Contudo, apesar do PA  possuir muitas nascentes afluentes de importantes 

mananciais da região, nesta visita de campo só foi possível analisar a situação ambiental de duas 

destas APP. Essas áreas protegidas foram identificadas neste trabalho, como RL 1 e 2, e APP 1 e 2. 

A RL 1,  que pode ser visualizada na Figura 15, e a mata existente na área está em  estágio 

inicial de recuperação.  A RL não é utilizada para agricultura, mas quanto ao uso do solo para 

pasto, tem ocorrido em poucas situações. Com relação à ocorrência de desmatamentos, nesta RL, 

segundo o presidente da associação, isso não ocorre. Contudo, no momento da entrevista foi 

relatado que há esporadicamente, retirada de madeira por infratores da região. Não foi possível 

entrar nesta área da Reserva Legal para cruzar essas informações, devido ao seu difícil acesso. 

A RL 2, que não foi possível ser visualizada em nenhuma parte do assentamento, por estar 

numa área de difícil acesso, possui as mesmas características de uso do solo da RL 1, segundo o 

presidente da associação. Devido à dificuldade de acesso, não foi possível registrarmos nenhuma 

imagem do local ou de suas circunvizinhanças.  

Com relação as três APP analisadas da área, foi constatado que na APP 1 (Figura 16), 

representada por córrego que possui pequena ponte, cuja estrada de acesso estava intransitável 

devido às chuvas que estavam caindo no momento da visita, a cobertura florestal era inexistente. Só 

há, atualmente, gramíneas e outras vegetações que não caracterizam a vegetação nativa de proteção 

da área.  

Segundo informes do presidente da associação há parceleiros que plantam na beira desse 

manancial e usam o mesmo para pasto de seus animais. Contudo, o nível de uso dessas atividades 

(agricultura e pasto) é considerado pequeno, e no momento da visita foi visto animais pastando 

nesta APP e cavalos sendo banhados (em destaque na Figura 16). Com relação ao desmatamento na 

vegetação desta APP, isso não ocorre, porque não há vegetação de interesse para essa prática. 
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A APP 2,  ilustrada na Figura 17, também não possui cobertura florestal  e na beira do 

manancial que representa esta área, há muitas plantações de cana e de banana, sendo a primeira 

oriunda da época do funcionamento do antigo engenho desapropriado para a instalação do 

assentamento. Contudo, na beira desta APP existiam, além das plantações citadas, muitas 

gramíneas,  mas  no momento da visita, foi constatado que as mesmas estavam queimadas, devido 

ao provável uso do herbicida Roundup®, cujo princípio ativo é nocivo para os corpos d`água e seu 

ecossistema (DORES; DE-LAMONICA-FREIRE, 2001). No caso desta APP, que provavelmente 

tem ligação com mananciais existentes na região, o uso deste herbicida pode ter resultados 

desastrosos para a saúde da população local, que venha a se abastecer da água dos mesmos,  e para 

a manutenção das espécies que vivem neste ambiente. 

 

 

                                      

 

 

 

                                                                 

 

 

Figura 15 -Vista geral da área de Reserva 

Legal 1 do PA Pau Ferro, que está em estágio 

inicial de recuperação. Fonte: Fabiana Kalina. 

 

Figura 16  - Vista da APP 1 do PA Pau Ferro, 

onde é possível visualizar a inexistência de 

vegetação nativa, só existindo muitas gramíneas. 

No destaque, ponte alagada onde cavalos são 

banhados. Fonte: Fabiana Kalina. 

 

Figura 17 – Vista da área da APP 2 do PA Pau 

Ferro, que foi devastada pelo uso indiscriminado de 

herbicida nocivo aos corpos d´água. A área  possui, 

em sua margem, plantações de cana e banana. 

Fonte: Fabiana Kalina. 
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3.3.4   ASSENTAMENTO SIRIGI 

 

Durante a visita ao local, foram percebidas  algumas dificuldades, entre as quais a pouca 

infra-estrutura do assentamento, e os poucos recursos  financeiros dos parceleiros, que vivem 

basicamente da agricultura e são muito pobres.  

Contudo, existe nas proximidades da área uma escola, para a qual há disponibilidade de 

transporte para os estudantes. Na área passa uma estrada de terra, que dá acesso a distritos da cidade 

de Aliança próximos ao assentamento e, devido a essa estrada, que está muito perto das RL e APP,  

há um considerado fluxo de veículos na área, o que talvez provoque  o interesse em realizar as 

devastações pelos assentados, que talvez vislubrem uma melhora financeira,  devido ao  fluxo de  

veículos e de pessoas de fora do assentamento .   

 

 Nas entrevistas realizadas para verificar as opiniões referentes aos problemas no local e as 

formas de resolução dos mesmos, as respostas dadas pelos entrevistados para a pergunta 1 - Quais 

os problemas ambientais no assentamento? - são as seguintes: 

 

- INCRA:  problemas com animais  nas APP e RL; plantio de cana na APP e ARL; solo 

erodido na RL.   

- CPRH: devastação da RL e APP por queimadas para fazer pasto e plantio de cana; ausência 

de averbação da RL. 

- Representante do assentamento:  queimada e pasto, executado por parceleiros,  nas APP e 

RL, o que impede a regeneração das áreas;  não há coleta de lixo; prefeitura joga o lixo da 

cidade em uma das parcelas do PA. 

 

A  pergunta 2-Como você acha que os problemas ambientais existentes podem ser 

resolvidos?   

- INCRA: técnica não respondeu essa pergunta, pois não tinha certeza dos problemas do 

assentamento, por não o conhecer bem. 

- CPRH: elaborar Plano de Recuperação  de Área Degradada (PRAD) e apresentar o mesmo à 

CPRH. Deverá ser  executado ações  de educação ambiental da CPRH em convênio com o 

INCRA; averbar a RL. 
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- Representante do assentamento: precisa de vigia da CPRH, porque se os assentados forem 

falar com os infratores, é arriscado; mandaram ofício para prefeitura para reclamar, mas nada 

fizeram. Então acham que o INCRA é que deve resolver. 

 

Nas avaliações das áreas de APP e  RL do assentamento, foi  possível de serem visitadas no 

mesmo  duas  RL e uma  APP,  que estão demarcadas no mapa de parcelamento do PA, ilustrado no 

Apêndice 7. As áreas foram  identificadas como RL 1 e RL 2  e  APP 1.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.1  Descrição das  RL e APP do assentamento Sirigi 

 

 

A RL 1, apresentada na Figura 19, está com  sua cobertura florestal muito devastada. A área 

sofre constantes queimadas, que segundo os representantes do PA, são executadas, na maioria das 

vezes, por assentados, que objetivam implantar pasto na RL. Isso impede a regeneração do local, 

que está com vegetação de gramíneas. A agricultura também inexiste, mas o pasto e o 

desmatamento da vegetação que chega a se regenerar, ocorre muito, devido às implantações dos 

pastos. Essas mesmas características do uso do solo para a RL 1 foram constatadas na RL 2, como é 

possível se comparar  na Figura 20. 

Figura 18 - Momento da realização da entrevista com representantes 

da  Associação do assentamento Sirigi, com acompanhamento de 

técnica do INCRA. Fonte: Fabiana Kalina.  
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A APP analisada no PA situa-se às margens de um manancial, denominado pelos assentados 

de rio Sirigi, cujas características relativas ao uso do solo são iguais às observadas nas RL 1 e 2, ou 

seja, há ausência de cobertura florestal e agricultura nesta área e há muito pasto e desmatamento na 

mata,  que não chega a se recuperar. Para visualizar as imagens da APP 1, as Figuras 21 e 22, 

podem ser observadas. 

 

 

                          
  

 

 

 

                                         

 

  

 

 

Figura 21 - Vista geral da APP 1, representada 

por trecho do rio Sirigi, que corta a área do 

assentamento Sirigi. Observar a degradação da 

beira do manancial, onde também é possível 

encontrar com frequência, animais soltos 

pastando, como pode ser visto no destaque. 

Fonte: Fabiana Kalina. 

 

Figura 20 - Vista geral da área de Reserva Legal 2 

do PA Sirigi. Semelhantemente a RL 1, esta área 

deveria estar em recuperação, mas devido a 

ocorrência de queimadas, realizadas pelos próprios 

assentados, a área está severamente devastada. 

Fonte: Fabiana Kalina. 

 

Figura 22 - Trecho do rio Sirigi (APP1), com  

bordas erodidas, provavelmente devido ao 

desmatamento de sua vegetação. Fonte: Fabiana 

Kalina.  

 

Figura 19 - Área de Reserva Legal 1 do PA Sirigi, 

que está muito devastada, devido a ocorrência de 

queimadas na área. Esta área deveria estar em 

recuperação, mas é devastada pelos próprios 

assentados. Fabiana Kalina. 
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3.3.5  ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO 

 

No assentamento,  algumas dificuldades foram  relatadas e constatadas, e entre elas estão: o 

difícil acesso e falta de indicação do local; falta de infra estrutura nas casas, que foram construídas 

com recursos próprios dos assentados; falta de água para irrigação, o que poderia ser minimizado, 

segundo a presidente da associação,  por ser o PA ser vizinho à barragem de Tapacurá. O problema 

da escassez de água é considerado pelos assentados como o mais grave, pois isso prejudica a 

permanência no campo para obtenção de renda vinda da agricultura,  pois sem água a dificuldade de 

plantar torna-se maior. 

Apesar dos impecílios, devido ao fato do assentamento estar situado na RMR, no município 

de São Lourenço da Mata, há transporte público circulando na área rural da qual o assentamento faz 

parte, e há escolas e transporte escolar para os estudantes. 

As entrevistas realizadas com os técnicos do INCRA, CPRH e com a representante dos 

assentados,  geraram as seguintes respostas, cuja única versão vem apenas na opinião da presidente 

da associação. 

 

A pergunta 1 - Quais os problemas ambientais no assentamento?   

- INCRA:  o técnico que acompanhou a visita não conhecia o assentamento; 

- CPRH: o técnico entrevistado não conhecia o assentamento; 

- Representante do assentamento: queimadas que ocorrem esporadicamente, provocadas 

por pessoas de fora do assentamento; falta de árvores na área, o que prejudica as nascentes 

que existem na área, que estão secas. 

 

A  pergunta 2 - Como você acha que os problemas ambientais existentes podem ser 

resolvidos? 

- INCRA: como o técnico que acompanhou a visita não conhecia o assentamento, o mesmo 

não respondeu este questionamento; 

- CPRH: o técnico não respondeu essa pergunta, pois não conhecia o assentamento. 
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- Representante do assentamento:  orientar os assentados e pessoas da fora quanto ao fogo; 

plantar mais árvores para que as nascentes aflorem e encham os riachos atualmente secos. 

 

Quanto às avaliações das áreas de APP e  RL do assentamento, como está ilustrado no mapa 

de parcelamento do PA, (Apêndice 8), na área  só existe uma RL, e quanto às APP, duas delas 

foram  verificadas. Com relação às fotos, só foi possível obter imagens da RL 1 (Figuras 24 e 25), 

devido ao difícil acesso das APP 1 e 2. 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

3.3.5.1  Descrição das RL e APP do assentamento Santo Antonio 

 

 

A RL 1, única área de Reserva Legal do assentamento,  possui 60,5609 ha, e segundo a 

presidente da associação, a mesma está em recuperação, mas está bem preservada, pois não há 

devastação e ninguém entra nela. Apesar do difícil acesso, foi possível perceber o nível de 

desenvolvimento da cobertura florestal, que foi considerada como  razoável. Com relação ao uso do 

solo nesta área para pasto, agricultura e desmatamento, foi diagnosticada a inexistência desses 

agraves. Imagens desta área podem ser vistas nas Figuras 24 e 25. 

           Com relação às APP, a APP 1,  que beira o reservatório da Barragem de Tapacurá,  possui 

cobertura florestal intermediária, e não existe agricultura, pasto e desmatamento no local. 

Figura 23 - Técnico do INCRA em conversa informal com assentados do 

PA Santo Antonio, que carecem de infra estrutura mínima para 

manutenção de seus cultivos  e permanência no campo. Fonte: Fabiana 

Kalina. 
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Provavelmente isso ocorre devido à existência de fiscalização no reservatório. A APP 2, 

representada pela margem do Córrego São Roque, está seco e, segundo informações da presidente 

da associação,  não há cobertura florestal alta na mesma, mas ocorre muito desmatamento, e a 

agricultura e pasto é praticado a nível intermediário. Foi ressaltado pela entrevistada, que esse 

manancial está seco devido aos desmatamentos e se isso não ocorresse ou houvesse a recuperação 

da vegetação, poderia haver maior disponibilidade de água no assentamento. 

   

 

                

 

 

 

 

3.3.6 ASSENTAMENTO BREJO 

 

Com relação a dificuldades, não foram constatados grandes problemas durante a visita e, no 

geral, o assentamento é bem desenvolvido economicamente, e seus assentados aparentemente não 

sofrem com problemas financeiros ou de falta de infra estrutura.   Mas, devido ao fato do 

assentamento estar numa área bem localizada e valorizada de Tamandaré (o assentamento está às 

margens da estrada principal de acesso à cidade), há uma grande pressão imobiliária sobre o 

mesmo.  Uma outra dificuldade observada, foi a existência de um lixão nas proximidades do PA, e 

em alguns pontos do mesmo foram visualizados descarte irregular de lixo, mesmo havendo coleta 

municipal dentro do assentamento (Figura 33). Também foi constatado que existe dentro do PA um 

antigo centro de separação de resíduos sólidos, construído com recursos do INCRA, para gerar 

Figura 25 - Visão próxima, e  destacada, da RL 

1 do assentamento Santo Antonio, que está bem 

preservada. Fonte: Fabiana Kalina. 

 

Figura 24 -Visão geral da  área do entorno da RL 1 do 

assentamento Santo Antonio. A RL,  destacada, está 

com a mata bem preservada não havendo,  segundo 

relatos da presidente da associação, devastação na 

mesma. Fonte: Fabiana Kalina. 

 



 

 

130 

renda aos assentados. Contudo, esta área encontra-se hoje desativada e os materiais provenientes 

dos seus maquinários e estrutura física  estão abandonados (Figura 34).   

 

As respostas às duas perguntas foram as seguintes: 

A pergunta 1 - Quais os problemas ambientais no assentamento?   

- INCRA:  invasão da RL e APP para plantação e criação de animais, construção e 

desmatamento;  descarte irregular de lixo.  

- CPRH: 1) APP está devastada 

- Representante do assentamento: rio que passa dentro do PA está sujo, fica com cor 

avermelhada, e está sem vazão devido à vegetação aquática que substitui a vegetação de 

mangue que existe na área;  presença de lixo, porque os tambores de recolhimento 

disponibilizados pela prefeitura estão ruins; criação de animais na beira do rio; fogo na mata; 

invasões. 

 

A pergunta 2 - Como você acha que os problemas ambientais existentes podem ser 

resolvidos?  

 

- INCRA: deve ser feito o pedido de reintegração dos lotes invadidos ou usados 

indevidamente; a gestão do lixo é de responsabilidade da prefeitura e já existe parceria do 

INCRA com a prefeitura para melhorar a coleta do lixo no assentamento.  

- CPRH: recompor  a vegetação. 

- representante do assentamento:  o rio deve ser limpo para aumentar a vazão de água;  

trocar os tambores ruins; fiscalizar para impedir a criação de animais na beira do rio; orientar 

os incendiários; tirar os invasores logo que invadirem a área. 

 

Quanto às avaliações das áreas de APP e  RL do assentamento, como está ilustrado no mapa 

de parcelamento do PA, (Apêndice 9), foram  reconhecidas no assentamento  três  APP e três  RL, 

que foram  identificadas como APP 1, APP 2 e APP 3 e RL 1, RL 2 e RL 3. 
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3.3.6.1  Descrição das  RL e APP do assentamento Brejo 

 

 

A RL 1, que está situada próximo ao lote 122 do PA, (Figura 26), está com pouca cobertura 

vegetal, estando descaracterizada por haver muitas gramíneas  e ausência de plantas nativas. Com 

relação  ao uso do solo para agricultura e pasto, isso não vem  acontecendo, mas há desmatamentos 

de forma intermediária no local de forma considerável para a manutenção desta RL. 

Já na RL 2, que está situada próximo ao lote 120, a cobertura florestal está mais preservada 

que na RL 1, cuja condição do nível do uso do solo está intermediária. Com relação ao uso do solo 

para as situações de agricultura, pasto e desmatamento, os resultados foram iguais aos da RL 1, ou 

seja, não  ocorre pasto ou agricultura na área, e o desmatamento é intermediário. A vegetação da 

mesma está raleada, pois ocorreu fogo no local recentemente. (Figura 27). 

Na RL 3, representada por uma erosão existente no lote 13, que teve sua vegetação regenerada 

naturalmente, não ocorre pasto, agricultura ou desmatamento. Sendo assim, a cobertura florestal da 

área está bem preservada, estando classificada na condição de muita cobertura vegetal. Esta antiga 

área erodida, que foi regenerada naturalmente, foi integrada à RL do PA, com o intuito de aumentar 

a Reserva Legal existente antes. A ilustração desta RL está contida na Figura 28. 

As áreas de APP visitadas neste assentamento,  são representadas por diferentes ecossistemas. 

A APP 1,  por exemplo (Figura 29), que é representada por manguezal existente no PA, apresenta-

se com pouca cobertura florestal, tendo sido descaracterizada e substituída por plantas aquáticas 

exóticas na maior parte de seus trechos. Não ocorre pasto ou agricultura no local, contudo, está 

existindo ocupação na APP devido à ampliação de casas dos parceleiros ou construção de outras 

moradias para parentes dos mesmos. Não vem ocorrendo desmatamentos freqüentes na área, tendo 

isso sido considerado como de pouca ocorrência. Assim, alguns trechos, que antes também haviam 

plantações de cana, estão se regenerando. 

Já a APP 2, que é possível de ser visualizada pelas Figuras  30 e 31 e é representada por um 

riacho, denominado de Mumacaba, que passa pelo lote 113 do PA, não há (inexiste) uso do solo 

para agricultura no local,  mas o pasto ocorre pouco e a cobertura florestal também apresenta-se 

escassa nesta área. Com relação ao desmatamento, isso vem ocorrendo muito nesta APP, tendo sido 

constatado também, durante a visita de campo, o uso desta área de preservação para lavagem de 

roupas e utensílios de cozinha e banho de animais e pessoas, o que provoca ainda mais a devastação 

deste riacho que, segundo o vice presidente da associação, ainda tem uma grande importância 

econômica para o local, por possuir muitos peixes, que estão desaparecendo das águas do riacho 

Mumacaba. 
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Por fim, a APP 3, representada pelas margens de um   açude na área coletiva do PA, próximo 

ao lote 57,  está muito degradado, não possuindo cobertura florestal, tendo havido muito 

desmatamento. Com relação à agricultura e pasto, não ocorre uso do solo para essas finalidades, 

contudo a área vem sendo utilizada para cultivo de camarão, desde o período em que o 

assentamento ainda não havia sido criado.  A área do entorno da APP,  possui muitas plantações de 

cana oriundas da época do antiga propriedade desapropriada e assim, pode-se constatar a presença 

de erosão laminar no local. No açude existem três olhos d´água, o que faz do mesmo um local de 

extrema importância para o equilíbrio hidráulico da região. Imagem desta APP,  pode ser 

visualizada na Figura 32. 

 

                                 

 

       

 

 

                                  

 

          

Figura 28 - Reserva Legal 3 do assentamento Brejo, 

destacada pela seta. Esta área foi incorporada às RL por 

ter se recuperado naturalmente e hoje está com bom 

nível de desenvolvimento. Antes ela era um terreno 

erodido. .Fonte: Fabiana Kalina. 

Figura 29 - Área da APP 1 do PA Brejo, que é 

um mangue, mas hoje possui plantas exóticas (em 

destaque) na maior parte de seu trecho. Algumas 

partes do manguezal, estão se regenerando, mas 

não foi possível a visualização dessas áreas.  

Fonte: Fabiana Kalina. 

 

Figura 27 - Destaque da área de Reserva Legal 2 

do PA Brejo, que possui intermediária cobertura 

vegetal devido aos desmatamentos que ocorre na 

mesma. Fonte: Fabiana Kalina. 

 

Figura 26 - Área de Reserva Legal 1 (destacada) 

do assentamento Brejo, que está descaracterizada. 

Contudo, a mesma  está sendo regenerada, mas 

hoje ainda possui muitas gramíneas. Fonte: 

Fabiana Kalina. 
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Figura 30 - Vista geral da APP 2 do PA Brejo, 

representada pelo riacho Mumacaba, que está muito 

devastado, e é utilizado pelos assentados para as mais 

diversas finalidades como   lavagem de  roupas, lazer 

e asseio de animais e pessoas.  Fonte: Fabiana Kalina.  

 

Figura 31 - Vista de outro trecho da  APP 2 do PA 

Brejo, utilizada para cultivo de peixes. Observar a 

situação de degradação das margens do riacho. 

Fonte: Fabiana Kalina.  

Figura 32 - Vista geral da   APP 3 do PA Brejo, 

representada por um açude artificial que contem 

nascentes naturais. A área está desmatada é utilizada 

para cultivo de camarão e ao seu redor há  plantações 

de cana.  Fonte: Fabiana Kalina.  

Figura 33 - Ocorrência de descarte irregular de lixo 

dentro do assentamento Brejo. Fonte: Fabiana Kalina.  

Figura 34 - Vista geral de edificação, situada dentro do assentamento Brejo,  onde existia uma usina de separação de 

resíduos sólidos que  está desativada. Em A,  observar estado de sucateamento dos equipamentos que sobraram. Em B,  

visualização da área externa da usina. Fonte: Fabiana Kalina.  

 

A B 
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3.3.7 ASSENTAMENTO ENGENHO UBU 

 

Quanto as dificuldades observadas no assentamento pode-se constatar problema ambiental 

grave relativo  à extração irregular de areia, problema este que já foi detectado pela CPRH e pelo 

Ministério Público, mas que ainda não foi solucionado. Outro problema grave averiguado no local 

foi a venda ilegal de lotes para pessoas de fora do assentamento, que o usam para finalidades 

incompatíveis com as determinações do INCRA. Foi relatado que pessoas importantes da região 

compram lotes dos assentados e usam o mesmo para veraneio, já que a área do PA é bem próxima à 

Praia de Catuama.  Também foi averiguado, no momento da  visita, que havia lotes à venda, e 

inclusive foi informado o preço de um deles, que estava sendo vendido por R$ 60.000,00 (sessenta 

mil reais), quantia esta que provavelmente é inferior ao real  valor de mercado.  

As condições sócio-econômicas do assentamento não são precárias e a infra-estrutura do 

mesmo pode ser considerada boa. 

 

 Nas entrevistas realizadas foram dadas as respostas abaixo. A pergunta 1 - Quais os 

problemas ambientais no assentamento?  

 

- INCRA:  a RL está sobreposta a APP e a mesma tem menos de 20% de área; há retirada 

ilegal de areia do assentamento; plantação na APP e criação de animais nela e na RL.  

- CPRH: APP e RL estão com estado de conservação ruim em alguns pontos; há extração 

irregular de areia; RL não está averbada.  

- Representante do assentamento: devastação da RL por assentado e por outras pessoas;  

retirada ilegal de areia de parcelas; queimadas provocadas por assentados e pessoas de fora do 

PA. 

 

A pergunta 2 - Como você acha que os problemas ambientais existentes podem ser 

resolvidos?  

 

- INCRA: reparcelar e demarcar todo o assentamento, mas isso é difícil  de se articular, pois 

haveria relocação de lotes; realizar intervenção com a polícia e realizar monitoramento 
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contínuo para combater essa atividade; realizar atividades de educação ambiental na área, sob 

coordenação do INCRA.  

- CPRH:  replantar  e conservar a área, realizando reflorestamento, a partir da apresentação de 

projeto de reflorestamento da área à CPRH; regularizar a extração de areia, através do 

licenciamento ambiental; averbar a RL.  

- Representante do assentamento:  conversar e orientar os que estão devastando a área; 

acionar a polícia; realizar reunião com os assentados. 

 

Quanto as avaliações das áreas de APP e RL do assentamento, ilustradas no mapa de 

parcelamento do PA, contido no Apêndice 10, foram  possíveis de serem visualizadas no 

assentamento  duas  APP e quatro RL. As áreas foram  identificadas como APP 1, APP 2, RL 1, RL 

2, RL 3 e RL 4. 

 

 

3.3.7.1  Descrição das RL e APP do assentamento Engenho Ubu 

 

 

Das quatro RL visitadas no assentamento, apenas uma delas (RL 1) não está sobreposta  a 

APP. Entre as outras RL, as 2 e 3 estão sobrepostas à APP 1, e a RL 4, está sobreposta a APP 2 

(Apêndice 10). 

A RL 1 (Figura 35), que está numa área onde hoje não há vegetação nativa, está muito 

degradada, tendo sido plantado  bananeiras em substituição à vegetação de Mata Atlântica, 

atualmente existente em poucos pontos desta RL. Assim, a cobertura vegetal da área foi classificada 

como pouca, e o desmatamento e agricultura classificados como muito, e não ocorre (inexiste) pasto 

nesta RL.  

A RL 2, é representada pelo manguezal da margem esquerda do rio Arataca. A classificação 

do uso do solo nessas áreas protegidas foram  iguais, e quanto à cobertura vegetal a mesma foi 

classificada como muita em ambas as áreas, estando assim, bem preservada. Ocorre pouco 

desmatamento na área,  e o pasto e agricultura inexistem. Uma visualização mais detalhada desta 

RL pode ser vista na Figura 36. 
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Outra RL (RL 3), sobreposta a APP 1, é representada pela área de manguezal que está à 

margem direita do rio Arataca. Ela está com muita cobertura vegetal, e há pouco desmatamento na 

mesma, e com relação à agricultura, essa atividade é inexiste no local. Porém, ocorre uso do solo 

para pasto, mas a ocorrência dessa atividade foi classificada como pouca. Mais imagens dessa RL 

podem ser visualizadas na Figura 37.  

A RL 4, sobreposta a APP 2 (Figura 38), está representada pela área ao entorno de uma  

represa existente no PA, gerenciada pela COMPESA, e também  possui muita cobertura florestal, 

mas o desmatamento ocorre pouco. Contudo a área é pouco utilizada para pasto e não há atividades 

(inexiste) de agricultura na área, segundo informações da representante da associação que 

acompanhou o reconhecimento da área. 

 

                                                                  

 

 

 

                                     

 

 

 

Figura 36 - Área de Reserva Legal 2 do PA 

Engenho Ubu, que está situada na margem 

esquerda do rio Arataca. Ela está sobreposta a 

APP 1. Fonte: Fabiana Kalina. 

 

Figura 37 - Ampliação da área de Reserva Legal 

3 do PA Egenho Ubu, situada à margem direita 

do rio Arataca. Esta RL está sobreposta a APP 1. 

Fonte: Fabiana Kalina. 

 

Figura 38  -Vista geral da área de Reserva Legal 4 

do assentamento Engenho Ubu, situada nas 

proximidades da represa do rio Arataca, 

administrada pela COMPESA. Esta RL está 

sobreposta a APP 2. Fonte: Fabiana Kalina. 

 

Figura 35 - Área de Reserva Legal 1 do 

Assentamento Engenho Ubu, que tem sido 

devastada por agricultores invasores. No detalhe, 

plantações de banana existentes na área. Fonte: 

Fabiana Kalina. 
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3.3.8 ASSENTAMENTO JABOATÃO 

 

As respostas das entrevistas foram as seguintes: 

 

A pergunta 1 - Quais os problemas ambientais no assentamento? 

-  INCRA:  os técnicos que acompanharam  a visita não conheciam o assentamento; 

- CPRH: RL em recuperação, mas ainda precisa ser preservada; assentados não têm 

consciência das questões ambientais. 

- representante do assentamento: cuidar mais das matas do assentamento;  presença de lixo; 

o rio está devastado. 

 

Pergunta 2 - Como você acha que os problemas ambientais existentes podem ser 

resolvidos? 

- INCRA: como os técnicos que acompanharam a visita não conheciam o assentamento, não 

responderam este questionamento; 

- CPRH: conscientizar os assentados para manter a recuperação e evitar a entrada de 

devastadores no assentamento. 

- Representante do assentamento:  assentados precisam ter mais consciência com ajuda dos 

órgãos competentes; o lixo é pouco, mas se pudesse ser recolhido, seria melhor; o rio está 

bom. 

 

Quanto às avaliações das áreas de  RL e APP do assentamento, ilustradas no mapa do 

assentamento, contido no Apêndice 11, foi possível de ser visualizadas no assentamento  uma  APP, 

mas também há na área uma RL. As áreas foram identificadas como APP 1 e RL 1 
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3.3.8.1  Descrição das RL e APP  do assentamento Jaboatão 

 

 

A RL 1, única no assentamento, pode ser visualizada na Figura 39. A  mesma está com sua 

mata em regeneração, estando em um bom estágio de desenvolvimento, apesar de ter sido no 

passado uma área de cultivo de cana de açúcar. Assim, a cobertura florestal da área foi classificada 

como  intermediária, e apesar da área estar em bom estágio de recuperação ainda ocorre 

desmatamentos na área, feito por infratores invasores, que foi classificado na categoria de pouca 

ocorrência. Quanto a existência das atividades de agricultura e pasto, foi constatado no local,  a 

inexistência dessas atividades na área do PA. 

Com relação à APP 1 (Figura 40), que compreende um trecho do rio Jaboatão, que passa por 

dentro do PA, foi possível detectar que o manancial está degradado, com ocorrência de cultivos de 

cana e banana na sua margem, o que provoca a devastação desta APP. Então, a classificação do uso 

do solo para agricultura foi considerada muita, visto que  há pouca cobertura florestal na área do rio 

visualizada, devido aos desmatamentos para a plantação dos cultivares, ocorridos principalmente no 

passado. Sendo assim, a classificação para atividade de desmatamento, foi considerada como muita, 

apesar dos mesmos terem ocorrido em períodos anteriores à instalação do PA na propriedade. 

Quanto à ocorrência de pasto na área, o representante do assentamento informou que esta atividade 

ocorre frequentemente, mas não a ponto de ser considerada intensa.  Assim, a classificação para este 

tipo de uso do solo, foi determinada como intermediária. 

 

 

                             

 

 

Figura 39 - Área de Reserva Legal 1 do PA Jaboatão, apontada pela seta, que está em estado 

avançado de recuperação. No destaque, vista ampliada do trecho da RL apontado Fonte: Fabiana 

Kalina. 
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3.3.9  ASSENTAMENTO ESTIVAS 

 

As seguintes dificuldades constatadas no local são relativas aos problemas ambientais, já 

diagnosticados pelos órgãos envolvidos no processo de adequação ambiental dos assentamentos no 

Estado. O assentamento possui uma boa estrutura, possuindo escolas, posto de saúde, açude 

artificial implantado pelo INCRA, sendo bem desenvolvido e aparentemente com boa situação 

econômica.  

Com relação aos problemas ambientais, foi relatado pelos técnicos do INCRA que os mesmos 

foram ameaçados, numa das últimas visitas ao local, por madeireiros que retiravam ilegalmente 

madeiras nobres da área para fabricação de móveis. Esta retirada de madeira era seletiva, mas pode 

provocar sérios danos às áreas protegidas da região do assentamento, que é muito rica quanto aos 

seus recursos naturais, tendo forte vocação para o ramo do turismo ecológico. Contudo, apesar dos 

problemas ambientais existentes, as matas do PA estão aparentemente conservadas, de acordo com 

o que possível averiguar in loco, e segundo informações do INCRA e da CPRH. 

Nas entrevistas realizadas para verificar as opiniões referentes aos problemas do assentamento 

e as formas de resolução dos mesmos, as respostas dadas se complementaram, pois a CPRH 

também conhece bem o assentamento, e realiza fiscalizações freqüentes no local, devido à 

exploração ilegal de madeira. 

A pergunta 1 - Quais os problemas ambientais no assentamento?   

Figura 40 - Vistas de trecho do rio Jaboatão que passa pelo assentamento Jaboatão, à montante 

(A) e à jusante (B). Notar, em A e B, a existência de cultivo de  banana (circulado em amarelo) 

e cana (circulado em vermelho) nas proximidades  do rio.  Fonte: Fabiana Kalina. 

 

A B 
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- INCRA: corte seletivo de madeira, de forma ilegal; APP degradada; plantação de cana e 

banana na APP. 

- CPRH: desmatamento 

- Representante do assentamento:  estrada ruim, principalmente no inverno; a mata “está se 

acabando” porque as árvores estão sendo retiradas; o rio está com sua água contaminada e tem 

focos de esquistossomose. 

 

A pergunta 2 - Como você acha que os problemas ambientais existentes podem ser 

resolvidos? 

- INCRA: a polícia deve intervir; fazer trabalho de recuperação; retirar as plantações de cana 

e banana e fazer a conscientização junto aos plantadores. 

- CPRH: realizar ação conjunta com vários órgãos. 

- Representante do assentamento: o presidente da associação deve tentar resolver o 

problema do conserto das estradas com o INCRA;  O INCRA e o IBAMA é que precisam 

resolver este problema, porque se os assentados forem fazer isso, podem morrer; não sabe 

solução do problema, mas o posto de saúde fornece cloro para tratar a água do rio que é 

utilizada no PA e os doentes são tratados. 

 

As áreas de APP e   RL visitadas no assentamento, podem ser visualizadas no mapa do 

assentamento contido no Apêndice 12.  Foi  possível de serem reconhecidas  na área, uma  APP e 

quatro  RL, que foram  identificadas como APP 1 e RL 1, RL 2, RL 3 e RL 4. Contudo, o trecho da 

área de APP 1 não está apontada na figura.  

 

 

3.3.9.1  Descrição das RL e APP  do assentamento  Estivas 

 

 

Na RL 1 vem ocorrendo a retirada seletiva de madeiras nobres, contudo, a área está 

relativamente conservada, possuindo muita cobertura florestal, e não existindo pasto ou agricultura 
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na mesma. Mas, devido a ocorrência do corte de madeiras pelos  infratores ambientais, o 

desmatamento foi classificado como intermediário. As imagens desta RL podem ser visualizadas na 

Figura 41. 

A situação referente às condições de uso do solo nas outras RL se repete,  ocorrendo a mesma 

classificação para as mesmas. Também vem acontecendo o corte seletivo de árvores nobres dentro 

das outras três RL reconhecidas e as imagens das mesmas podem ser visualizadas nas Figuras   42, 

43 e  44. 

Com relação à APP 1 (Figura 45), única APP reconhecida no PA, e que  está representada por 

margem do rio Amaraji (identificado  no assentamento como rio Estivas),  que passa por outras 

propriedades existentes próximas ao assentamento e está com sua margem muito degradada, a 

cobertura vegetal da mesma, foi classificada como de pouca ocorrência e o desmatamento como de 

muita ocorrência. Já o uso do solo relativo ao pasto e a agricultura foi identificado como de pouca e 

muita ocorrência, respectivamente, pois foi informado que muitos animais pastam  na beira do rio, 

mas não há muito uso do mesmo para o plantio de culturas dentro do assentamento. Contudo, nos 

outros trechos do rio fora da área do PA, não foi possível identificar se os problemas relativos ao 

pasto, agricultura e desmatamento estão ocorrendo, já que foi informado durante a entrevista com  a 

representante do assentamento,  que o rio está contaminado e muitas pessoas têm apresentado  

esquistossomose, provavelmente por usarem a água do manancial para suas atividades diárias. 

Provavelmente as fontes de contaminação do manancial não estão dentro do PA e sim vem 

sendo trazidas pelo curso do rio, provocando sua degradação em muitos dos seus  trechos, inclusive 

o visitado dentro do assentamento.  

 

 

            

Figura 41 -  Vista geral da área de Reserva Legal 1 do Assentamento Estivas, apontada pela seta. Em A, 

ampliação desta figura principal. Fonte: Fabiana Kalina. 

A 
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Figura 45 - Vista da APP 1, representada pelo Rio Amaraji que passa dentro da área do Assentamento 

Estivas. Em A, Ponto do rio à montante; em B¸ ponto à jusante. Observar plantações existentes na  

área. Fonte: Fabiana Kalina. 

Figura 42 -  Vista geral da área ao entorno da área de Reserva Legal 2 do Assentamento Estivas, 

apontada pela seta.  Em A,  ampliação  desta área. Fonte: Fabiana Kalina. 

Figura 43 -   Vista geral  da RL 3 do 

Assentamento Estivas, situada próxima a 

um açude construído pelo INCRA.Fonte: 

Fabiana Kalina. 

Figura 44 - Visão aproximada da área de 

Reserva Legal 4 do Assentamento Estivas. 

Fonte: Fabiana Kalina. 

A 

A B 
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3.4 APLICAÇÃO DOS  INDICADORES  

 

Os resultados abaixo, foram  utilizados para verificar o cumprimento da legislação pelos 

órgãos envolvidos na adequação ambiental em assentamentos rurais em Pernambuco.  Eles 

direcionarão as conclusões deste trabalho com relação à responsabilidade legal desses órgãos, de 

acordo com a legislação referenciada na pesquisa. Os dados aqui expostos podem ser um  indicativo 

de que a incorreta atuação dessas instituições pode promover o baixo desenvolvimento dos 

assentamentos, que favorece o abandono do campo ou a pobreza dos que ficam, além do não 

atendimento aos princípios de conservação ambiental, emanadas da própria legislação tomada como 

referência. 

 

3.4.1 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PELO  INCRA  

 

Os resultados referentes à verificação dos indicadores relativos à adequação do INCRA à 

Legislação Ambiental, demonstraram que o órgão tem infringido o aparato legal que serve de 

referência para a adequação dos assentamentos na área de meio ambiente. Com a análise dos 

indicadores utilizados neste estudo, relativos às atribuições do órgão, o nível de adequação à 

Legislação Ambiental em cada um dos nove assentamentos estudados, foi avaliado como  ruim em 

oito. Os valores obtidos nesta fase do trabalho nos nove PA,  ficaram entre - 5 (menos cinco) e - 1 

(menos um), estando assim no intervalo de valores que explicita a condição de regular e ruim dos 

assentamentos às normas ambientais em vigor. 

Se agora considerarmos o desempenho do órgão no conjunto dos nove assentamentos 

podemos somar os escores individuais (por assentamento) e encontrar uma resultante que evidencie 

um índice de cumprimento da legislação ambiental geral. 

Consequentemente, o nível de adequação do órgão à legislação ambiental também foi 

avaliado como RUIM. O resultado encontrado com o somatório dos escores obtidos para cada 

indicador nos assentamentos foi – 29 (menos 29), ficando assim no intervalo referente à BAIXA 

adequação do órgão ao cumprimento da legislação ambiental. 
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A Tabela 1 evidencia esses resultados, a partir da obtenção da soma dos escores de todos os 

assentamentos. Nela, os dados apresentados acima, podem ser analisados.  

A Figura 46 representa graficamente a posição do INCRA frente à escala possível de 

cumprimento da legislação ambiental, posicionando o ICLAS no valor -29 (menos 29), no espectro 

de -45 (menos 45)  a + 45 (mais 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Posição do ICLAS obtido pelo INCRA e pela CPRH, no espectro de valores 

possíveis. 

Bom Regular Ruim  
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Ismael 

Felipe

Dom 

Helder 

Câmara

Pau 

Ferro
Sirigi

Santo 

Antonio
Brejo

Engenho 

Ubu
Jaboatão Estivas

Apresentação de Plano, Relatório ou 

Laudo exigido pela CPRH, que 

possibilite a emissão da Licença 

Ambiental.

-1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -3

Demarcação e averbação da RL -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -9

Existência de relatório de 

fiscalização/vistoria no assentamento 

pelo INCRA, quanto a irregularidades 

ambientais

-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -7

Notificação/informação à CPRH ou  ao 

Ministério Público sobre 

irregularidades ambientais praticadas  

no assentamento

-1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1

Realização de conservação da APP e 

RL
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -9

Escore Final -5 -3 -3 -3 -3 -1 -3 -5 -3 -29

Nível de Adequação INCRA ruim ruim ruim ruim ruim regular ruim ruim ruim RUIM

ICLASIndicadores relacionados ao INCRA

Escores de Adequação do órgão

 

 

 

 

Tabela 1 - Avaliação do Índice de Cumprimento da Legislação Ambiental em Assentamentos (ICLAS)  pelo INCRA, no processo de implementação de nove 

assentamentos rurais em Pernambuco. 

Obs.: para cada assentamento  o escore máximo é de +5 (mais cinco) e mínimo de -5 (menos 5). Para o conjunto de assentamentos, o ICLAS máximo é de + 45 

(mais 45) e o mínimo   - 45 (menos 45). 
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3.4.2  ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PELA  CPRH 

 

Para a CPRH, os resultados demonstraram uma melhor adequação do órgão à legislação 

ambiental em comparação ao INCRA. Apesar do mesmo ter infringido alguns pontos da legislação 

e não ter cumprido com fidedignidade suas atribuições,  isso não impediu que parte das suas 

funções fossem realizadas a contento. 

Na Tabela 2, os dados referentes aos resultados dos indicadores relativos às responsabilidades 

da CPRH, podem  ser analisados.  Nela está demonstrado  que o órgão tem infringido o aparato 

legal que serve de referência para a adequação dos assentamentos na área de meio ambiente, ao não 

cumprir alguns dos indicadores estudados e interpretados neste trabalho.  

Na análise dos indicadores, o nível de adequação à legislação ambiental  referente aos 

assentamentos estudados, foi diferente entre os nove PA avaliados. Desses, um (PA Jaboatão) foi 

caracterizado como RUIM, tendo ficado com o escore – 3 (menos 3), cinco (PA Dom Helder 

Câmara, Santo Antonio, Brejo, Engenho Ubu e Estivas) foram considerados como REGULAR, 

ficando todos com o escore -1 (menos 1), e três (Ismael Felipe, Pau Ferro e Sirigi) foram analisados 

como BONS, ficando todos com o escore + 3 (mais três).   

Por sua vez, o Índice de Cumprimento da Legislação Ambiental (ICLAS) pela CPRH foi 

REGULAR, já que o resultado encontrado após somatório dos escores de cada indicador no 

conjunto dos assentamentos foi +1 (mais um). Como o intervalo referente a esta classificação está 

entre – 15 (menos 15) e + 15 (mais 15), o valor +1 se enquadra como intermediário, portanto 

regular. A Figura 46, ilustrada anteriormente, apresenta graficamente esta situação. 

Esses resultados indicam que os assentamentos avaliados podem não estar adequados não só 

por culpa do INCRA, mas também por omissão da CPRH, que ao deixar de cumprir o aparato legal 

pertinente às suas responsabilidades, não exigir ou fiscalizar o cumprimento das normas ambientais 

e de suas exigências pelo INCRA ou verificar os motivos que estão proporcionando os baixos 

índices de licenciamento ambiental dos assentamentos rurais, contribuí para a manutenção da 

irregularidade nos assentamentos.    
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Ismael 

Felipe

Dom 

Helder 

Câmara

Pau 

Ferro
Sirigi

Santo 

Antonio
Brejo

Engenho 

Ubu
Jaboatão Estivas

Exigência de Plano, Relatório ou Laudo 

que possibilite a emissão de Licença 

Ambiental

1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 3

Exigência de demarcação de Reserva 

Legal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Existência de Relatório de 

fiscalização/vistoria no assentamento 

pela CPRH, referente à irregularidades 

ambientais

1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -3

Notificação/informação ao INCRA ou 

Ministério Público sobre 

irregularidades ambientais praticadas  

no assentamento.

1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1

Autuação do INCRA por não 

conservação da APP ou RL
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -9

Escore Final 3 -1 3 3 -1 -1 -1 -3 -1 1

Nível de Adequação CPRH bom regular bom bom regular regular regular ruim regular REGULAR

ICLASIndicadores relacionados à CPRH

Escores de Adequação nos assentamentos

Tabela  2 -  Avaliação do Índice de cumprimento da legislação ambiental em Assentamentos (ICLAS) pela CPRH no processo de implementação de nove 

assentamentos rurais em Pernambuco. 

Obs.: para cada assentamento  o escore máximo é de + 5 (mais cinco) e mínimo de - 5 (menos 5). Para o conjunto de assentamentos, o ICLAS máximo é de + 45 

(mais 45) e o mínimo   - 45 (menos 45). 
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4. DISCUSSÃO  

 

A pesquisa evidencia a abrangência e pertinência das atribuições dos dois órgãos analisados. 

O conjunto de normas avaliado deixa muito claro o papel dessas instituições, mas na prática 

verificam-se muitos empecilhos que dificultam o cumprimento da Legislação Ambiental, tanto pelo 

INCRA quanto pela CPRH. 

Apesar das atribuições definidas pela Legislação Ambiental, e em decorrência da assinatura 

do TAC junto ao MPF em 2003, e dos Acórdãos do TCU, além da existência de Normas, Instruções 

e  Plano de Ação definidos pelo próprio INCRA, este órgão demonstra dificuldades para se adequar 

às normas ambientais. Um dos maiores problemas relativos ao não cumprimento da legislação por 

parte do mesmo, está na falta de  licenciamento e na ausência de averbação da RL dos 

assentamentos, e entre os nove PA estudados, sete estavam irregulares quanto ao licenciamento, e 

todos estavam irregulares com relação à averbação da RL.  

Segundo as exigências contidas no Acórdão TCU nº 2.633/2007 (BRASIL, 2007), 

irregularidades como assentamentos sem estudos de viabilidade ambiental, RL não averbadas, 

ausência de pedido/concessão de licença ambiental e não promoção do uso sustentável da RL, não 

deveriam ocorrer. Mas, o contrário foi constatado neste estudo, a despeito do aparato legal, 

inclusive do próprio INCRA, que dá subsídios importantes para que as adequações ambientais 

sejam  promovidas.  

Em relação às responsabilidades e desempenho da CPRH, foi visto que a condição de atuação 

do órgão, frente ao licenciamento ambiental dos assentamentos, é precária.  Como já mencionado,  

entre os nove PA estudados, sete estavam irregulares quanto ao licenciamento e essas 

irregularidades foram relativas à:  perda da validade da LIO, devido a exigências pendentes (isso 

ocorreu nos assentamentos Ismael Felipe, Dom Helder Câmara e Pau Ferro); solicitação de LP para 

assentamentos criados antes de 2003 (isso ocorreu nos assentamentos Engenho Ubu, Jaboatão e 

Estivas);  não indeferimento de solicitação de LIO, feita há mais de três anos (isso ocorreu no 

assentamento Santo Antonio).  Nos assentamentos Engenho Ubu, Jaboatão e Estivas, até o fim da 

coleta de dados na CPRH, o pedido para emissão da LIO ainda não havia sido feito. 

Excepcionalmente, ocorreu caso em que foi feito novo pedido de licenciamento em 

modalidade não permitida. Isso veio a ocorrer no assentamento Pau Ferro, que já havia obtido a LIO 

em 2008, porém estava com sua validade vencida desde março de 2009. Assim, devido à expiração 
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do prazo de validade de sua LIO, foi  feito um novo pedido de licenciamento para o PA, em 

04/12/10, só que na modalidade de LP, tipo de licença que não poderia ser emitida para este 

assentamento por ele ter sido criado em 2002, mesmo ele já tendo sido licenciado com LIO 

anteriormente.  

A decisão de se emitir LP para os assentamentos estudados criados antes de 2003 consta em 

pareceres técnicos da CPRH e isto prova que a emissão de LP para assentamentos criados até 2003, 

está sendo realizada irregularmente pelo órgão, o que vem a infringir as determinações do MPF, 

contidas no TAC assinado em 2003, e  do TCU, através dos Acórdãos  nº 2.633/2007 e  nº 

1.684/2008, que estão retratadas na Resolução CONAMA nº 387/2006.  

A partir da pesquisa em campo nos assentamentos, não foram detectadas diferenças relativas à 

adequação dos mesmos à legislação e à qualidade ambiental das APP e RL,  entre as  modalidades 

de licenciamento estudadas e a região onde os assentamentos estão localizados. As RL dos PA 

estavam em boas condições apenas no assentamento Santo Antonio e, nos outros oito PA, a situação 

destas áreas estava de regular a ruim. As APP estavam boas apenas no assentamento Engenho Ubu 

e, nos outros oito, também estavam entre regular e ruim. 

Pôde-se perceber que entre as dificuldades gerais constatadas nos assentamentos, e 

comprovadas na visita à campo, estavam: más condições estruturais dos PA que provocam a falta de 

recursos financeiros de muitos assentados (apenas os assentamentos Brejo, Estivas e Engenho Ubu, 

contavam com boa infra-estrutura); falta de conhecimento sobre a situação ambiental de 

assentamentos por parte do INCRA   e/ou da CPRH; dificuldade de acesso à área do assentamento; 

especulação imobiliária em alguns  PA localizados em áreas nobres de grande interesse econômico; 

infrações ambientais, relativas à retirada de areia e ao corte de espécies de árvores nobres. 

O estudo relativo à verificação do nível de adequação dos assentamentos com uso de 

indicadores foi feito a partir da pré-seleção de parâmetros criados com base na legislação 

pesquisada no processo de licenciamento ambiental, com os quais atribuiu-se escores de acordo 

com o cumprimento ou não dos itens. Contudo, a partir da sistematização desses parâmetros, feita 

com a escolha de cinco indicadores possíveis de serem aplicados em todas as modalidades de 

licenciamento e entre os dois órgãos estudados, os indicadores escolhidos puderam se relacionar a 

fatos e soluções de agraves que ocorrem nos assentamentos, como: problemas relativos ao 

licenciamento ambiental, como por exemplo, a falta de documentos; averbação da RL; 

irregularidades ambientais existentes, verificadas em vistorias e documentadas em relatórios; 

encaminhamento de denúncias/solicitação e informações sobre irregularidades ambientais 
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praticadas no assentamento, para o Órgão Ambiental (no caso do INCRA), para o INCRA (no caso 

da CPRH) ou para o Ministério Público; e autuação do INCRA,  pela não conservação das APP e 

RL, pela CPRH.  

Assim, os resultados puderam indicar que o ICLAS foi ruim para o INCRA e regular para a 

CPRH. Para o Órgão de Reforma Agrária, entre os nove assentamentos estudados, oito obtiveram 

escores finais enquadrados no nível de adequação ruim. Para o Órgão Ambiental, apenas um 

assentamento ficou classificado como ruim, cinco ficaram classificados como regular e três 

ficaram classificados como bons. Contudo, com os cálculos para a obtenção do ICLAS, o nível de 

adequação geral do órgão ambiental ficou como regular. Diante do exposto e avaliando-se 

comparativamente o desempenho do INCRA e da CPRH nos assentamentos, é possível verificar 

que com relação aos argumentos apresentados pelo INCRA, contidos no Acórdão TCU nº 

1.684/2008 (BRASIL, 2008b), que se baseiam no fato de que os órgãos ambientais não estariam 

concedendo as licenças ambientais, foi possível averiguar que isso não ocorreu nos nove 

assentamentos.  

Contudo,  nos  processos de licenciamento dos assentamentos analisados,  foi possível 

constatar que  as licenças possuiam um período de validade muito curto (um ano para LIO e dois 

anos para LP), dificultando as ações para adequar ambientalmente os assentamentos, executadas 

muitas vezes, através de acordos do INCRA com a CPRH, mesmo constando na legislação 

(PERNAMBUCO, 2010) que o prazo de validade das licenças prévia e de instalação/operação, não 

devem ser superior a 5 e 4 anos, para LP e LI,  e  podem ser válidas de 1 a 10 anos, para LO, 

devendo-se considerar os planos de controle ambiental. 

Isso contraria, o que está disposto no Plano de Ação do INCRA (INCRA, 2008d),  onde está 

descrito que para a incorporação da gestão ambiental no processo de implantação e 

desenvolvimento dos assentamentos, a Coordenação Geral de Meio Ambiente do INCRA, tem 

atuado junto às Superintendências Regionais e aos Órgãos Ambientais, para firmar TAC, visando 

assegurar a regularização do licenciamento ambiental dos PA. Na Superintendência estudada (SR-

03), esse acordo não foi firmado oficialmente, o que dificulta a parceria entre os dois órgãos para a 

regularização dos assentamentos. 

Com isso, sete dos assentamentos estudados foram implantados antes de 2003, mas, entre os 

mesmos, dois encontram-se com a LIO  expirada, dois estão com o pedido de LIO em tramitação 

(desde  2008 e 2010, respectivamente), e três estão com a LP válida, porém o pedido de LIO não foi  

feito até o fim da coleta de dados na CPRH.  
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Outra dificuldade constatada, relativa às atribuições do Órgão Ambiental no licenciamento 

dos PA, está na falta de meios para averiguar o cumprimento das exigências acordadas, após a 

liberação das licenças. A averiguação do cumprimento de exigências só ocorreu com relação  a 

documentos pendentes, os quais foram solicitados através do encaminhamento de ofícios para o 

INCRA, através dos quais foram exigidos a apresentação de alguns documentos ou estudos não 

entregues no período de tramitação do processo de licenciamento. Mas as exigências a serem 

cumpridas nas áreas dos PA, relativas à execução de ações nos mesmos, não foram constatadas. 

Com relação aos motivos que provocam a não averbação das RL, o INCRA alegou que a 

CPRH só autoriza a localização da área para implantação  da RL após a recomposição da mesma 

com espécies nativas de acordo com critérios estabelecidos pela Agência, o que é difícil de ser 

executado em curto tempo. Porém, para a averbação da RL em cartório, é necessária a apresentação 

dessa autorização, sendo esta uma das causas que impedem o cumprimento dessa exigência. 

Ressalta-se que por não haver um acordo oficializado entre a SR-03 e a CPRH, para assegurar o 

licenciamento ambiental dos assentamentos, a falta de facilitação por parte da CPRH,  para acelerar 

a  averbação das RL dos assentamentos, é entendida pelo INCRA como uma intransigência, e 

segundo esse órgão, a falta dessa averbação é o principal motivo que leva à irregularidade no 

licenciamento dos PA. 

Com relação às competências do INCRA, constantes em seu próprio aparato legal, publicado 

após a assinatura do TAC de 2003, cada Superintendência Regional do Órgão deveria eleger 

assentamentos prioritários para a implantação de Projetos de Recuperação e Conservação dos 

Recursos Naturais e, segundo o que consta no seu Plano de Ação (INCRA, 2008d), em três  

assentamentos analisados neste trabalho (Brejo, Estivas e Engenho Ubu), deveriam estar ocorrendo 

essas ações. Contudo, a execução desses projetos não foi constatada nas visitas a campo,  e nem na 

análise dos processos e nas entrevistas. Mas, foi  possível observar que esses assentamentos são os 

mais desenvolvidos, com relação à infra-estrutura, entre todos os outros, talvez por serem os mais 

antigos e assim terem assim recebido mais recursos. Contudo, o assentamento Estivas e o Engenho 

Ubu estão com o licenciamento irregular, e o Brejo está com o pedido de solicitação da LIO em 

tramitação desde setembro de 2010. 

Outra competência estabelecida pelo próprio INCRA, publicada na IN nº 47/2008 (INCRA, 

2008c), seria a possibilidade de serem retomadas parcelas ocupadas irregularmente nos 

assentamentos. Contudo, essa atribuição legal não é exercida atualmente pelo Instituto, mesmo 

havendo o conhecimento de casos de ocupação indevida nos PA, porque há alegações de que a 
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iniciativa deve ser administrativa, carecendo de um apoio governamental e político, pois seria muito 

complicado realizar retomadas de parcelas, diante da conjuntura  organizacional do órgão existente 

hoje. 

Com relação à análise dos processos, no INCRA foi averiguado que os problemas relativos ao 

licenciamento são grandes, pois há a necessidade de obtenção da licença, para que os pedidos de 

financiamento para execução de ações nos PA tramitem. Na CPRH foi averiguado que falta uma 

melhor organização dos processos, que não são catalogados separados por empreendimento no 

sistema de informação, não havendo assim uma unificação dos dados de cada de um deles. Isso 

dificulta o conhecimento do histórico de tudo que existe no Órgão Ambiental relativo ao caso, como 

as informações dos pedidos de licenciamento e encaminhamentos dos mesmos,  existências de 

denúncias, notificações, infrações e autuações, e encaminhamento de problemas para outros órgãos.  

As informações dos empreendimentos na CPRH ficam separadas em diferentes setores do 

órgão, o que dificulta a busca de dados em caso de dúvida, já que no sistema da CPRH às vezes não 

constam os dados precisos sobre a localização ou existência de todos os documentos referentes a 

algum empreendimento, e as mesmas também ficam arquivadas em poder do setor responsável pelo 

andamento do ato administrativo. 

A falta da junção desses documentos, pode ser  considerada um entrave do órgão,  pois  sem o 

agrupamento dos dados dos empreendimentos, não há conhecimento unificado do que ocorre neles, 

de que documentos foram entregues e, dos pedidos de licenciamento para os diversas situações 

existentes. Isso dificulta o conhecimento do assentamento e culmina na distorção de informações, 

favorecendo para que o INCRA dê entrada em  processos errados de licenciamento ou solicite mais 

de uma vez o mesmo tipo de licença.  

 Assim, devido à necessidade de obtenção do licenciamento ambiental pelo INCRA e 

inexistência de meios que informem o histórico situacional dos empreendimentos na CPRH, o 

licenciamento dos assentamentos está sendo prejudicado e algumas vezes feito de forma irregular. 

Talvez isto esteja ocorrendo devido à insuficiência de recursos humanos no órgão ambiental para 

verificar o cumprimento de exigências e dar melhor atenção às avaliações documentais dos 

empreendimentos, apesar da intenção dos técnicos do INCRA em favorecer o desenvolvimento dos 

assentamentos. 

Diante disso, as irregularidades ambientais averiguadas nos órgãos quanto ao licenciamento, à 

averbação da RL, ausência de fiscalização nos assentamentos, existência de invasores e infratores 
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nos PA e quanto ao não cumprimento de outros itens da legislação, não são sanadas, e os 

assentamentos permanecem em situação de abandono e às vezes até de pobreza, o que leva à perda 

de confiabilidade no Poder Público pelos parceleiros, que acabam cometendo outras irregularidades 

ambientais.  

Assim, fica fechado o círculo de ações contra a Reforma Agrária no país, reforma esta que 

precisou de séculos para ser iniciada (CASTRO; GOMES, 2007) e que pode ser um instrumento de 

transformação política, econômica e social, sendo um pré-requisito ao desenvolvimento, e 

diminuindo o êxodo rural e suas conseqüências como desemprego, violência e delinqüência 

(COSTA, 2000). Isso estabelece a desigualdade e a exclusão social, que levam  a falta de apoio da 

grande parte da população brasileira que ainda não crê nos benefícios da Reforma Agrária (COSTA, 

2002), particularmente em relação aos aspectos ambientais. 
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5.  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Diante do vasto material apresentado, particularmente no capítulo de Resultados, e reforçado 

no referente à Discussão, é possível tirar uma série de conclusões e proposições, agrupando-as em 

itens específicos, para facilitar o entendimento geral sobre as atribuições e dificuldades enfrentadas 

pelo Poder Público, na adequação ambiental dos assentamentos rurais que foram ou estão sendo 

implantados. 

 

5.1 CONCLUSÕES   

 

As conclusões estão apresentadas, de forma agrupada,  e são referentes  às atribuições do 

INCRA e da CPRH, ao papel do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, ao processo 

de licenciamento ambiental, à atuação do poder público nos assentamentos e aos  índices obtidos 

pelo INCRA e pela CPRH. 

 

5.1.1 SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO INCRA E DA CPRH 

 

 As atribuições dadas pela legislação e arcabouço normativo são claras para ambas as 

instituições; 

 As instâncias institucionais estão bem definidas no INCRA,  mas pouco definidas na 

CPRH; 

 Os recursos humanos são escassos em ambos os órgãos para o exercício das  

atribuições em gabinete (na preparação, análise e organização de documentos) e, 

principalmente, para atuação em campo; 

 A logística organizacional é incompatível com as atribuições dos órgãos; 

 Não foi confirmada a execução de projetos, que deveriam estar sendo executados, 

segundo o que consta em documentos do INCRA, em nenhum dos assentamentos 

visitados;  
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 Mesmo havendo o conhecimento de ocupação irregular em assentamentos por parte 

do INCRA, a atribuição do órgão de retirar ocupantes ilegais, não está sendo 

exercida. 

 

 

5.1.2 QUANTO AO PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO 

 

 Estabelece  condições para o cumprimento das normas ambientais através de TAC e 

de alguns relatórios de avaliação do cumprimento das mesmas; 

 É lento ou inoperante na cobrança do cumprimento dos TAC, particularmente no 

desdobramento em ações punitivas ou coercitivas; 

 Só atua quando provocado, devido à pequena estrutura interna e de pessoal para 

responder à dimensão da necessária atuação junto aos dois órgãos e aos próprios 

assentados. 

 

 

5.1.3 EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 Evidencia-se procedimentos sem objetividade nos órgãos, valorizando mais o 

processo do que os resultados; 

 Dificuldades de reconhecimento e registro das RL por falta de  negociação, que 

legitime as RL em campo, apesar de existirem nas plantas dos assentamentos; 

 Pequeno prazo de validade das licenças (LP e LIO), o que contribui para  o baixo 

número de empreendimentos devidamente licenciados; 

 Falta de  que facilitem um fluxo direto entre os dois órgãos, possibilitando solucionar 

impasses sem recorrer à burocracia;  

 Dúvidas freqüentes sobre o andamento e organização dos processos de 

licenciamento; 

 Sobreposição de solitações de licenças dos empreendimentos; 
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 Lentidão de resposta da CPRH e INCRA, às demandas e solitações de um órgão para 

o outro; 

 Não há meios eficientes de averiguar o cumprimento de exigências acordadas após a 

liberação das licenças; 

 Os problemas relativos à falta de licenciamento nos assentamentos dificultam a 

liberação de verbas para a execução de ações de melhorias diversas nos mesmos. 

 

 

5.1.4 ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO NOS ASSENTAMENTOS 

 

 Situação das APP: no assentamento Ismael Felipe, as APP estão situadas em áreas 

onde há plantações de cana e queimadas, mas alguns trechos possuem vegetação 

nativa; nos assentamentos Dom Helder Câmara, Pau Ferro, Sirigi, Brejo, Jaboatão e 

Estivas as APP encontram-se em áreas que não possuem vegetação nativa que as 

proteja; já nos assentamento Santo Antônio e Engenho Ubu a vegetação das APP 

está bem preservada;  

 Situação das RL: no assentamento Ismael Felipe as RL estão em recuperação, mas há 

queimadas esporádicas em algumas partes das matas;  nos assentamento Dom Helder 

Câmara e Sirigi, as RL estão devastadas; no assentamento Pau Ferro  estão em 

estágio inicial de recuperação; no assentamento Santo Antônio, estão bem 

preservadas; no assentamento Brejo, algumas RL estão degradadas, mas com 

considerável nível de cobertura vegetal, e outras estão  com elevado estado de 

recuperação; no assentamento Engenho Ubu, a maioria das RL estão bem 

preservadas, mas há algumas áreas com graves degradações ambientais; no 

assentamento Jaboatão a RL está em bom estágio de recuperação; no assentamento 

Estivas, as RL estão com boa cobertura vegetal, mas há devastações regulares nas 

matas, por ações de madeireiros, que retiram espécies específicas delas.  

 De forma sistemática, o INCRA não tem conseguido atender às exigências da CPRH 

em relação à recuperação de APP e RL nos assentamentos estudados; 

 Até nos assentamentos considerados pelo INCRA como prioritários para recuperação 

ambiental (Ubu, Brejo e Estivas), não há atuação adequada deste órgão; 
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 Insuficiente conhecimento pelos técnicos da condição ambiental dos assentamentos 

visitados, provavelmente em decorrência das dificuldades que enfrentam para 

realização das visitas à campo; 

 Inexistência de ação do INCRA e da CPRH contra o uso indevido das APP pelos 

agricultores assentados; 

 Tímida atuação dos órgãos para coibir desmatamento nas RL, sobretudo por 

madeireiros ilegais, devido aos riscos que correm ao enfrentarem esses infratores nas 

ações de fiscalização 

 Falta de atuação sistemática da Polícia Militar, através da Companhia Independente 

de Policiamento ao Meio Ambiente (CIPOMA) e da Polícia Federal, para coibir a 

ação de desmatadores; 

 Sentimento de impotência dos agricultores para enfrentar desmatadores nas áreas 

ambientalmente protegidas dos assentamentos; 

 Receio dos técnicos em confrontarem-se com os desmatadores. 

 

 

5.1.5 QUANTO AOS ÍNDICES OBTIDOS PELO INCRA E PELA CPRH 

 

 No INCRA, os escores de desempenho ambiental em oito assentamentos e no 

conjunto de PA estudados, foi considerado Ruim, considerando-se como referência 

os seguintes indicadores: 1) apresentação de documentos exigidos pela CPRH para 

emissão da licença; 2) demarcação e averbação da RL; 3) existência de relatório 

quanto a irregularidades ambientais; 4) notificação/informação sobre irregularidades 

ambientais praticadas no assentamento; 5) realização de conservação das APP e RL. 

 Na CPRH, o escore de desempenho em três assentamentos, foi considerado Bom, em 

cinco, Regular, e em um, foi considerado como Ruim, permitindo assim que fosse 

obtido por este órgão um ICLAS Regular, considerando-se como referência os 

seguintes indicadores: 1) exigência de documentos para emissão da licença 

ambiental; 2) exigência de demarcação da RL; 3) existência de relatórios referentes à 

irregularidades ambientais; 4) notificação/informação sobre irregularidades 
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ambientais nos assentamentos; 5) autuação do INCRA por não conservação da APP e 

RL.  

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Com os resultados e conclusões aqui descritos, foi possível analisar o papel e a atuação do 

INCRA  e da CPRH nos nove assentamentos estudados, caracterizando as atribuições legais dos 

dois órgãos na adequação ambiental dos assentamentos rurais, e avaliando os reflexos da atuação 

deles nos empreendimentos estudados. 

Finalmente, na intenção de contribuir com o esforço do INCRA e da CPRH para melhoria de 

seus desempenhos, e em consequência, melhoria da condição ambiental dos assentamentos, são 

apresentadas algumas proposições: 

 

 Melhor estrututuração da Divisão de Meio Ambiente do INCRA  e do Setor de 

Licenciamento Ambiental da CPRH, criando melhores condições na organização 

administrativa dos órgãos e facilitando a logística das atividades executadas por eles; 

 Ampliação do contingente de técnicos para os referidos setores dos dois órgãos, e 

estabelecendo uma moderna dinâmica de gestão nos setores; 

 Formação de um grupo técnico interistitucional permanente, estabelecendo uma linha 

direta e desburocratizada entre o INCRA e a CPRH, focando na busca em atingir 

resultados de adequação ambiental dos assentamentos, e não só na checagem do 

cumprimento de etapas administrativas; 

 Atuação do Ministério Público mais próxima aos dois órgãos e às associações dos 

assentados, sendo fundamental a adaptação da estrutura e do corpo técnico da 

instituição  para o bom  desempenho dessas atividades; 

 Apoio pelo INCRA e pela CPRH aos assentados, dando condições para a negociação 

de suas necessidades, incluindo a resposta à denúncias contra desmatamentos; 

 Incorporaçao sistemática da CIPOMA e da Polícia Federal em ações de fiscalização 

ambiental nos assentamentos rurais; 
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 Avaliação do potencial de utilização dos parâmetros de avaliação aqui apresentados, 

auxiliando na compreensão de como os dois órgãos pode atuar de forma mais eficaz 

em relação às suas atribuições ambientais; 

 Testar o Índice de Cumprimento da Legislação Ambiental em Assentamentos 

(ICLAS) aqui proposto, em outros assentamentos, com participação dos técnicos do 

INCRA e da CPRH; 

 Aproveitando-se da motivação de alguns funcionários dos dois órgãos para a questão 

ambiental, inseró-los num processo mais amplo dos órgãos em se adaptar ao nível 

das exigências da legislação ambiental e aos princípios de sustentabilidade nos 

assentamentos; 

 Realizar um seminário interinstitucional entre o INCRA, CPRH, Ministério Público,  

universidades, organizações não governamentais e movimentos agrários, para avaliar 

a possibilidade de serem feitos acordos e sugestões para a resolução de problemas 

que impedem a adequação ambiental dos assentamentos, principalmente no que se 

refere ao licenciamento ambiental. 

 



 

 

160 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

BRAGA, R. A. P. et al. Gestão Ambiental da Bacia do Rio Tapacurá: plano de Ação. Recife: 

Ed. da UFPE, 2001. 87 p. (Série Tópicos Especiais em Recursos Hídricos, n. 03). 

 

BRASIL. Advocacia Geral da União. Procuradoria Federal Especializada. Memorando 

Conjunto/Circular/PFE/INCRA/DT nº 01/2008. Encaminha Acórdão nº 1684/2088 – TCU –

Plenária, Brasília, DF, 26 de agosto de 2008a. 

 

______. Decreto nº 6.812, de 03 de abril de 2009. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/portal/arquivos/institucional/Decreto6812_030409.pdf>. Acesso em: 06 

de jun. 2010. 

 

______. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 31 de nov. 1964. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L4504.htm>. Acesso em: 12 de jul. 2010. 

 

______. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o Código Florestal. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 de set. 1965. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm>. Acesso em: 13 de jul. 2010. 

 

______. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional de Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências.  Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 02 de set. 1981. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 07 de jul. 2011. 

 

______. Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 

constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 

Federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26 de fevereiro de 

1993. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8629.htm>. Acesso em: 13 de 

jul. 2010. 

 

______. Tribunal de Contas da União. Relatório de Auditoria. Acórdão nº 2.633 de 10 de 

dezembro de 2007. Brasília, DF, 2007.  Disponível em: 



 

 

161 

<http://contas.tcu.gov.br/portaltextual/MostraDocumento?p=1&doc=1&templ=default>. Acesso 

em: 16 de mar. de 2010. 

 

______. Tribunal de Contas da União. Embargos de Declaração. Acórdão nº 1.684 de 14 de 

agosto de 2008. Brasília, DF, 2008b. Disponível em: 

<http://contas.tcu.gov.br/portaltextual/PesquisaFormulario>. Acesso em: 05 de jul. de 2010. 

 

CALDAS, A.L. Legislação brasileira é uma das mais modernas do mundo, diz especialista. 

Agência Brasil: Empresa Brasil de Comunicação, Brasília, 08 de maio 2011. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-08/legislacao-ambiental-brasileira-e-uma-das-

mais-modernas-do-mundo-diz-especialista>. Acesso em: 11 de maio de 2011. 

 

CASTRO, L.F.C; GOMES, J. M. A. Atividades agrícolas no Assentamento Iracema (PI) e suas 

repercussões sobre o Meio Ambiente. Revista Internacional de Desenvolvimento Local, v. 8, n. 

1, p. 65-73, 2007. 

 

CONAMA. Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre licenciamento ambiental; 

competência da união, estados e municípios; listagem de atividades sujeitas ao licenciamento; 

estudos ambientais, estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 de dez. 1997, n°. 247, seção I, pp. 

30.841/30.843. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>. 

Acesso em: 13 de jul. 2010. 

 

______. Resolução nº 289, de 25 de outubro de 2001. Estabelece diretrizes para o Licenciamento 

Ambiental de Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária. Disponível em: 

<http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/federal/resolucoes/2001Res.CONAMA_28

9.pdf>. Acesso em: 13 de jul. 2010. 

 

______. Resolução nº 369, de 28 de março de 2006. Dispõe sobre os casos excepcionais, de 

utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou 

supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP. IN - Número 61 – Página 150 - 

Brasília, 29 de março de 2006b. Disponível em: < 

http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/federal/resolucoes/2006_Res_CONAMA_3

69.pdf>. Acesso em: 13 de jul. 2010. 

 

______. Resolução nº 387, de 27 de dezembro de 2006.  Estabelece procedimentos para o 

Licenciamento Ambiental de Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária, e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 29 de dez. 2006a. 

Disponível em: <http://www.ima.al.gov.br/legislacao/resolucoes-

conama/Resolucao%20nb0%20387.06.pdf>. Acesso em: 13 de jul. 2010. 



 

 

162 

 

COSTA, C. B. Terra: representação e cidadania. In: MOLINA,  C.M.  et al. Introdução crítica ao 

direito agrário, São Paulo, V. 3, mod. 64, p. 146-152, 2002. Disponível em: 

<http://public.grad.rosana.unesp.br/patriciaramiro/Sociologia%20Rural/representacoes%20e%20cid

adania.pdf>. Acesso em: 09 mai. 2011. 

 

COSTA, H.R.N. Abordagem Constitucional da Reforma Agrária. Revista de Direito Agrário, 

Brasília, ano 16, n. 14, p. 25-34, 2 sem. 2000. 

 

CPRH. Documentação Básica Necessária para Implantação de Projetos de Assentamentos 

Rurais de Reforma Agrária: licença prévia. Recife, 2011a. Disponível em: 

http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/LP-AssentamentosRurais_alt.pdf. Acesso em: 12 de jan. 

2011. 

 

______. Documentação Básica Necessária para Implantação de Projetos de Assentamentos 

Rurais de Reforma Agrária: Licença de Instalação. Recife, 2011b. Disponível em: 

http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/LI-AssentamentosRurais_alt.pdf. Acesso em: 12 de jan. 

2011. 

 

______. Instrução Normativa nº 002, de 08 de abril de 2010. Define procedimentos específicos para 

licenciamento de unidades habitacionais nos Projetos de Assentamento da Reforma Agrária em 

Pernambuco, nos termos do §2º, art.9º da Lei Estadual 12.916 de 08.11.2005. Recife, 2010a. 

Disponível em: 

<http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/IN%20002%20DE%202010;140609;20100409.

pdf>. Acesso em: 13 de jul. 2010. 

 

______. Instrução Normativa nº 007, de 29 de dezembro de 2006. Disciplina os procedimentos da 

CPRH referentes à aprovação da localização da Reserva Legal em propriedades e posses rurais; à 

autorização para supressão de vegetação e intervenção em Áreas de Preservação Permanente e à 

autorização para o desenvolvimento das atividades florestais no Estado de Pernambuco. Disponível 

em: <www.cprh.pe.gov.br/downloads/IN%20007%2006.doc>. Acesso em: 13 de mai. 2010. 

 

______. Ofício Diretoria de Gestão Territorial e Recursos Hídricos nº 30/2009. Documento 

Oficial de 06 de jan . 2009. Recife, 2009c. Manuscrito. 

 

______. Parecer Técnico nº 10/2010: GT Assentamentos Rurais. Documento Oficial. Recife, 

2010b. Manuscrito. 

 



 

 

163 

______. Parecer Técnico nº 36/2008: GT Assentamentos Rurais. Documento Oficial. Recife, 

2008c. Manuscrito. 

 

______. Parecer Técnico nº 45/2008: GT Assentamentos Rurais. Documento Oficial. Recife, 

2008a. Manuscrito. 

 

______. Parecer Técnico nº 99/2008: GT Assentamentos Rurais. Documento Oficial. Recife, 

2008b. Manuscrito. 

 

______. Parecer Técnico nº 111/2009: GT Assentamentos Rurais. Documento Oficial. Recife, 

2009a. Manuscrito. 

 

______. Parecer Técnico nº 112/2009: GT Assentamentos Rurais. Documento Oficial. Recife, 

2009b. Manuscrito. 

 

______. Processo nº 1.941/2008: Licenciamento do Projeto de Assentamento Dom Helder Câmara 

de 25 de fev. 2008. Recife, 2008d. Manuscrito. 

 

______. Processo nº 2.169/2010: solicitação do Ministério Público Federal nº 025/2010, sobre o 

assentamento Ismael Felipe para retificação de dano ambiental nas Reservas Legais em Glebas 

Rurais. Recife, 2010i. Manuscrito.  

 

______. Processo nº 2.843/2009: denúncia sobre desmatamento na área do Assentamento Brejo e 

aterro de riacho existente nele, para ampliação de um campo de futebol. Recife, 27 de mar. 2009g. 

Manuscrito. 

 

______. Processo nº 4.464/2008: Licenciamento do Projeto de Assentamento Engenho Santo 

Antonio de 28 de abr. 2008. Recife: CPRH, 2008f. Manuscrito. 

 

______. Processo nº 5.104/2010: ofício do Ministério Público de Pernambuco nº 469/2010, para 

entrega de documentos cópia a LP e LIO, para o assentamento Sirigi. Recife, 2010d. Manuscrito.  

 

______. Processo nº 5380/2010: ofício INCRA nº  903/2010, pedindo intervenção da CPRH para 

coibir a ação de dois assentados no assentamento Pau Ferro, que infringem a legislação, 

retirando madeira irregularmente. Recife, 2010e. Manuscrito. 

 



 

 

164 

______. Processo nº 8298/2010: ofício do Ministério Público de Pernambuco nº 763/2010, para 

avaliar impacto e extensão de dano ambiental na área do assentamento Sirigi. Recife, 2010f. 

Manuscrito. 

 

______. Processo nº 10.553/2009: Licenciamento do Projeto de Assentamento Engenho Ubu de 05 

de out.  2009. Recife: CPRH, 2009d. Manuscrito. 

 

______. Processo nº 10.554/2009: Licenciamento do Projeto de Assentamento Estivas de 05 de out.  

de 2009. Recife, 2009f. Manuscrito. 

 

______. Processo nº 11.416/2009 : Licenciamento do Projeto de Assentamento Pau Ferro de 31 de 

out. 2007.  Recife, 2007a. Manuscrito.  

 

______. Processo nº 11.696/2010: Licenciamento do Projeto de Assentamento Brejo. de 27 de set. 

2010. Recife, 2010c. Manuscrito. 

 

______. Processo nº 12.332/2007: Licenciamento do Projeto de Assentamento Ismael Felipe de 22 

de Nov. 2007. Recife, 2007b. Manuscrito. 

 

______. Processo nº 13.023/2010: ofício do Ministério Público de Pernambuco nº 1.181/2010 , 

para avaliar impacto e extensão de dano ambiental na área do assentamento Sirigi. Recife, 

2010h. Manuscrito.  

 

______. Processo nº 13.643/2009: Licenciamento do Projeto de Assentamento Jaboatão de 16 de 

dez. 2009. Recife, 2009e. Manuscrito. 

 

______. Processo nº 13.363/2008: Licenciamento do Projeto de Assentamento Sirigi de 17 de nov. 

2008. Recife: CPRH, 2008e. Manuscrito. 

 

______. Processo nº ?/2010: ofício do Ministério Público de Pernambuco nº 1.182/2010 , para que 

fosse  entregue  cópia da LP e LIO  do assentamento Pau Ferro. Recife, 2010g. Manuscrito.  

 

DORES, E.F.G.C; DE-LAMONICA-FREIRE, E.M. Contaminação do ambiente aquático por 

pesticida. Estudo de caso: águas usadas para consumo humano em Primavera do Leste, Mato 

Grosso- Análise Preliminar. Química Nova, v. 24, n. 1, p. 27-36, 2001. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/qn/v24n1/4446.pdf>. Acesso em: 30 de jun. 2011. 



 

 

165 

 

FERNANDES, B.M. Brasil: 500 anos de luta pela terra. Revista de Cultura Vozes. 2009. 

Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=448&Ite

mid=143>. Acesso em: 11 de mai. De 2011. 

 

INCRA. Histórico do INCRA. Brasília, DF, 2008a. disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id

=36&Itemid=56>. Acesso em:  04 de out. de 2010. 

 

______. Histórico da Questão Agrária. Brasília, DF, 2008b. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id

=270&Itemid=288>. Acesso em: 04 de out. de 2010. 

 

______. Instrução Normativa nº 47, de 16 de setembro de 2008c. Estabelece diretrizes para 

supervisão da situação ocupacional em projetos de reforma agrária, retomada de parcelas ocupadas 

irregularmente e sua destinação para assentamento de agricultores (as). Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=297&Itemid

=136&limitstart=70>. Acesso em: 12 de jul. 2010. 

 

______. Memorando SR-03 nº 274/2010: informações sobre a presença de invasores na área do 

assentamento Brejo. Recife, 19 de ago. 2010a. Manuscrito. 

 

______. Memorando SR-03 nº 478/2010: informações sobre a presença de invasores na área do 

assentamento Brejo. Recife, 13 de dez. 2010b. Manuscrito. 

 

______. Norma de Execução n. 43, de 28 de junho de 2005.  Estabelece critérios e procedimentos 

referentes à implantação de Projetos de Recuperação e Conservação de Recursos Naturais em áreas 

de assentamentos da Reforma Agrária. Boletim de Serviços nº 27, de 4 de jul. 2005  Disponível 

em: <http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_docman&Itemid=255&limitstart=42>. 

Acesso em: 12 de jul. 2010. 

 

______. Norma de Execução nº 51, de 24 de julho de 2006. Aprovar o Manual para Elaboração e 

Implantação de projetos de recuperação e conservação de recursos naturais e seus Anexos. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, nº 142, de 26 de julho de 2006, Seção 

1, pág. 63. Boletim de Serviço nº 31 de 31 de julho de 2006. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_docman&Itemid=255&limitstart=49>. 

Acesso em: 12 de jul.  2010. 

 



 

 

166 

______. Plano de Ação Ambiental do INCRA. Brasília, DF, dez. 2008d. 110 p. Disponível 

em:<http://www.incra.gov.br/portal/arquivos/institucional/plano_acao_ambiental_v11dez2008.pdf>

. Acesso em: 09 de mar. 2010.  

 

______. Portaria nº 20, de 08 de abril de 2009. Aprova o regimento interno do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária-INCRA. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, nº 68 de 9 de abril de 2009. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_docman&Itemid=306>. Acesso em: 06 de 

jun. 2010. 

 

MACHADO, P.A.L. Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005.  

 

PEDROSA, R. A., et al. Licenciamento Ambiental para Assentamentos Rurais. Recife: CPRH, 

2009. 11p. 

 

PERNAMBUCO. Decreto nº 28.787, de 29 de dezembro de 2005b.  Institui os valores a serem 

cobrados, mediante DAE-20, de competência da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – CPRH, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTMA. Disponível 

em: 

<http://www.cprh.pe.gov.br/legislacao/decretos/decretos_estaduais/decretos_estaduais_2005/39825

%3B35894%3B14020203%3B0%3B0.asp >. Acesso em: 11 jan. 2011. 

 

______. Decreto nº 30.462, de 25 de maio de 2007.  Aprova o Regulamento da Agência Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH, e dá outras providências. Recife, 2007. Disponível 

em: <www.cprh.pe.gov.br/downloads/decretoestadual-30462.pdf>. Acesso em: 06 abr. 2010. 

 

______. Lei nº 7.267, de 16 de dezembro de 1976.  Autoriza a constituição de uma sociedade 

anônima de economia mista, sob a denominação de CPRH e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.cprh.pe.gov.br/sobre_a_cprh/estrutura_estadual_meio_ambiente/cprh/39716%3B3794

4%3B211114%3B0%3B0.asp >.  Acesso em: 25 de out. 2010. 

 

______. Lei nº 11.206, de 31 de março de 1995.  Dispõe sobre a Política Florestal do Estado de 

Pernambuco e dá outras providências. Recife, 1995. Disponível em: < 

http://www.cprh.pe.gov.br/central_servicos/glossario_ecologico/F/39755%3B52670%3B022406%3

B0%3B0.asp>. Acesso em: 13 jul. 2010. 

 

______. Lei nº 11.516, de 30 de dezembro de 1997.  Dispõe sobre o licenciamento ambiental, 

infrações ao meio ambiente e dá outras providências. Disponível em: < 

www.portais.pe.gov.br/.../get_file?...Lei...11.734...30...Leis+n...>. Acesso em: 15 jun. 2010. 



 

 

167 

 

______. Lei Complementar nº 049, de 31 de janeiro de 2003. Dispõe sobre as áreas de atuação, a 

estrutura e o funcionamento do Poder Executivo, e dá outras providências. Disponível em: 

<www.portais.pe.gov.br/c/document_library/get_file?folderId...lei...49...> Acesso em: 06 abr. 2010. 

 

______. Lei nº 12.916, de 08 de novembro de 2005a.  Dispõe sobre licenciamento ambiental, 

infrações administrativas ambientais, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.prpe.mpf.gov.br/internet/Legislacao/Meio-Ambiente-e-Urbanismo/Leis/LEI-

ESTADUAL-N1-12.916-DE-08-DE-NOVEMBRO-DE-2005>. Acesso em: 13 jul. 2010. 

 

______. Lei nº 13.968, de 15 de dezembro de 2009.  Modifica a denominação e a competência dos 

órgãos e entidades do Poder Executivo que indica; altera a Lei Complementar nº 49, de 31 de 

janeiro de 2003, e as Leis nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007, e nº 13.694, de 18 de dez. 2008. 

Disponível em: <http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/lei%2013968- 

009;2101;20100811.pdf>. -Acesso em: 25 out. 2010. 

 

______. Lei nº 14.249, de 17 de dezembro de 2010.  Dispõe sobre licenciamento ambiental, 

infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.cprh.pe.gov.br/legislacao/leis/leis_estaduais/39804%3B65468%3B141010%3B0%3B

0.asp>. -Acesso em: 24 jan. 2011. 

 

SILVA, C.E.M. Pagamento por serviços ambientais como instrumento para a gestão ambiental 

de bacias hidrográficas: proposta de implementação de sistemas de compensação por serviços 

ambientais em microbacias hidrográficas no Brasil e em Honduras. 2009. 121 f. Dissertação 

(Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente)- Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 

2009. 

 

SPAROVEK, G. A qualidade dos assentamentos da reforma agrária brasileira. São Pauloica, 2003. 

Disponível em: <www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_docman...doc.... >.Acesso em: 11 

de mai. 2011. 

 



 

 

168 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE  1 – Roteiro de diagnóstico sobre assentamentos rurais implantados pelo INCRA e  

licenciados pela CPRH. 

170 

APÊNDICE   2 - Roteiros de indicadores de cumprimento de normas ambientais em 

assentamentos rurais pelo INCRA e pela CPRH. 

172 

APÊNDICE 3 - Roteiro de Campo: adequação ambiental de Áreas de Preservação Permanente 

(APP) e áreas de Reservas Legais (RL) em assentamentos Rurais. 

177 

APÊNDICE 4 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Ismael Felipe, situado em Tracunhaém 

- Mata Norte de Pernambuco. Estão indicados,  através das setas, as áreas de Preservação 

Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo. Fonte: Base Cartográfica do 

INCRA, com adaptações. 

179 

APÊNDICE 5 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Dom Helder Câmara, situado em 

Moreno - Região Metropolitana do Recife. Estão indicados, através das setas, as áreas de 

Preservação Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo. Fonte: Base 

Cartográfica do INCRA, com adaptações. 

180 

APÊNDICE 6 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Pau Ferro, situado em Barreiros - Mata 

Sul de Pernambuco. Estão indicados, através das setas, as áreas de Preservação Permanente e de 

Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo.  Fonte: Base Cartográfica do INCRA com 

adaptações. 

181 

APÊNDICE 7 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Sirigi, situado em Aliança - Mata Norte 

de Pernambuco. Estão indicados, através das setas, as áreas de Preservação Permanente e de 

Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo. Fonte: Base Cartográfica do INCRA com 

adaptações. 

182 

APÊNDICE 8 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Santo Antonio, situado em São  

Lourenço da Mata – Região Metropolitana do Recife. Estão indicados, através das setas, as áreas 

de Preservação Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo.  Fonte: Base 

Cartográfica do INCRA com adaptações. 

183 

APÊNDICE 9 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Brejo - situado em Tamandaré - Mata 

Sul de Pernambuco. Estão indicados,  através das setas, as áreas de Preservação Permanente e de 

Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo.  Fonte: Base Cartográfica do INCRA, com 

adaptações. 

184 

APÊNDICE 10 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Engenho Ubu - situado em Goiania  –  

Mata Norte de Pernambuco. Estão indicadas,  através das setas, as áreas de Preservação 

Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo. Fonte: Base Cartográfica do 

INCRA, com adaptações.   

185 

APÊNDICE 11 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Jaboatão, situado em Moreno – 

Região Metropolitana do Recife. Estão indicados, através das setas, as áreas de Preservação 

Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo.  Fonte: Base Cartográfica do 

186 



 

 

169 

INCRA, com adaptações. 

APÊNDICE 12 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Estivas - situado em Amaraji –  Mata 

Sul de Pernambuco. Estão indicados, através das setas, as áreas de Preservação Permanente e de 

Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo. Fonte: Base Cartográfica do INCRA com 

adaptações. 

187 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

170 

APÊNDICE  1 – Roteiro de diagnóstico sobre assentamentos rurais implantados pelo INCRA e  

licenciados pela CPRH. 

 

1-Informações básicas: 

1.1. Nome do assentamento:         

1.2. Município:  

1.3. Localização :           

1.4. Nº de parcelas: 

1.5. Área total (ha):           

1.6. Área média por parcela (ha) 

1.7. Área da RL          

1.8. Área da APP 

Obs: Anexar mapa da região com inserção do assentamento 

2-Licenciamento ambiental 

 

2.1. Data da solicitação:     

2.2. Data do licenciamento:     

2.3. Tipo de licença: 

2.4. Documentos básicos solicitados para licenciamento (substitui termos de referência)  

2.5. Documentos apresentados pelo INCRA (formulário, declarações, planta, mapa, outros documentos): 

2.6. Relatório(s) de vistoria (elaborados pela CPRH ou por terceiros): 

2.7. Exigências para o licenciamento: 

2.8. Conteúdo da licença: 

 

3- Pós licenciamento 

 

3.1. Novos documentos recebidos: 

3.2. Registro de denúncias recebidas pela Ouvidoria da CPRH: 

3.4. Relatório(s) de vistoria (elaborados pela CPRH ou por terceiros): 

3.5. Emissão de Autos (pelo Núcleo de Autos): 

3.6. Existência de Monitoramento: 
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3.7. Outros  procedimentos técnicos utilizados após o licenciamento: 

 

7- Outras observações importantes 

 

7.1. Solicitações / exigências do MPU/MPPE para Ouvidoria da CPRH. 

 

 

Data do preenchimento: ___/____/______     Responsável pelo preenchimento: 
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APÊNDICE   2 - Roteiros de indicadores de cumprimento de normas ambientais em assentamentos 

rurais pelo INCRA e pela CPRH. 

 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES REFERENTES ÀS RESPONSABILIDADES DO 

INCRA 

Assentamento _____________________   Situação: ___________________________ 

 

1. Solicitação de licenciamento ambiental (LP / LIO, de acordo com o ano de criação do assentamento)  

(CONAMA 387/06) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

2. Projeto Básico ou Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) na fase da LIO   ( CONAMA 

387/06) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

3. Relatório de Viabilidade Ambiental (RVA) ou laudo agronômico que  o atenda na fase da LP         

(CONAMA 387/06 / Acórdão TCU nº 2633/07) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

4. Relatório Ambiental Simplificado (RAS), caso o assentamento esteja em APA, quilombos, tribos, e 

outros espaços protegidos. O órgão ambiental solicitou? Mas ele pode ser usado para licenciamento de 

qualquer assentamento ( CONAMA 387/06) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

5. Plano de Recuperação do Assentamento para  Áreas Degradadas e/ou Reflorestamento. 

complementares ao PDA ou reformulando ou substintuindo-o ( CONAMA 387/06). 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

6. Licenciamento Ambiental  (LIO) para PA implantados ou em implantação até dez. 2003 (CONAMA 

387/06) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

7. Ocorrência de fiscalização/Vistorias para verificação do andamento das ações previstas nos projetos 

aprovados e em implantação (NE INCRA nº 43/05) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

8. Vistorias nas ARL e APP, conforme PDA e Plano de Recuperação do Assentamento (IN INCRA nº 

47/08) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 
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OBSERVAÇÃO: 

 

9. Relatórios de vistorias ambientais encaminhados à chefia imediata e ao Superintendente Regional do 

INCRA, relatando andamento das ações previstas nos projetos aprovados e em implantação (NE INCRA nº 

43/05) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

10. Relatórios de vistorias que contemple e discrimine situações de: parcelas irregularmente ocupadas por  

posseiros infratores; assentados que ocupam ou exploram irregularmente ARL ou APP (IN INCRA nº 

47/08). 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO:  

11. Existência, na Superintendência Regional, de Comissão de Supervisão da situação ocupacional nos 

projetos de assentamentos, cujo parecer deverá orientar procedimentos (notificação ao infrator ou órgão 

ambiental) nas parcelas irregulares (IN INCRA nº 47/08). 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

12. Plano de Recuperação do Assentamento para  Áreas Degradadas e/ou Reflorestamento, feito 

preferencialmente pelos técnicos dos serviços do Programa Nacional de Assessoria Técnica, Social e 

Ambiental (ATES) nos PÁS (NE INCRA nº 43/05; CONAMA 387/06) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

13. Demarcação e Averbação de Reserva Legal, em no mínimo 20% da propriedade  (Código Florestal – Lei 

Federal nº 4.771/65; Lei Estadual nº 11.206/95, Acórdãos TCU nº 2.633/07 e 1.684/08) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

14. Conservação das APP 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

15. Atendimento às exigências da CPRH / M.Público 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

16. Retomada de parcelas com ocupação e uso indevido da ARL e APP com encaminhamento do caso ao 

MPF e a CPRH através de relatório para objetivar as providências a serem tomadas (IN INCRA nº 47/08) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

17. Uso de indicadores de qualidade ambiental 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 
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18. Ações de educação e gestão ambiental 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

 

19. Articulação interinstitucional para adequação ambiental em PA (encaminhamento de denúncias e 

solicitações para outros órgãos)  

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

20. Uso sustentável das RL de forma sistemática   (Acórdãos TCU  nº 2.633/07 e  1.684/08) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

 

 

Legenda: 

CONDIÇÃO:   

1 (cumpriu)  

0 (ponto não se aplica ao caso)  

-1 (não cumpriu) 
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PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES REFERENTES ÀS RESPONSABILIDADES DA 

CPRH 

Assentamento _____________________   Situação: ___________________________ 

 

1. Exigência de Licenciamento Ambiental (LP e LIO), em caso de não solicitação pelo INCRA 

(PNMA- Lei Federal nº 6.938/81)  

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

2. Foi admitido procedimento simplificado de licenciamento para PA considerando: sua localização em 

termos de ecossistema, disponibilidade hídrica, proximidade de UC, terras indígenas, área de quilombo e 

outros espaços protegidos, nº de famílias a serem assentadas, dimensão do projeto e das parcelas e a base 

tecnológica de produção (CONAMA nº 387/06) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

3. Se o assentamento foi implantado ou estava em implantação até 2003, foi solicitado LIO, mediante 

apresentação do Projeto de Recuperação do Assentamento (PRA)  (CONAMA nº 387/06) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

4. Se assentamento foi criado até 2003 e foi solicitado LIO  , a CPRH definiu com o INCRA, num 

prazo de 12 meses, a agenda e os estudos ambientais necessários à regularização da situação ambiental do 

assentamento? (CONAMA nº 387/06) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

5. Autuação por falta de licenciamento 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

6. Relatórios de vistorias antes do licenciamento 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

7. Relatórios de monitoramento/vistoria após o licenciamento 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

8.  Localização da Área Reserva Legal aprovada com  mínimo 20% da propriedade (Código Florestal  -  

Lei Federal nº 4.771/65;  Lei Estadual nº 11.206/95) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

9. Autorização de Supressão de Vegetação em APP se existir necessidade de executar obras, planos, 

atividades ou projetos de utilidade  pública ou interesse social (Código Florestal  -  Lei Federal nº 4.771/65) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 
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OBSERVAÇÃO: 

 

10. Foi expedida autorização para supressão da vegetação ou uso alternativo de solo para fins de 

produção agrícola de subsistência e implantação de infra estrutura mínima à sobrevivência das famílias 

assentadas. Isso pode se dar anteriormente à concessão da LIO (CONAMA nº 387/06) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

11. Monitoramento ambiental do assentamento 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

12. Exigência de Plano de Desenvolvimento do Assentamento  (PDA)  

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

13. Exigência de Relatório de Viabilidade Ambiental (RVA)   

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

14. Avaliação do cumprimento das exigências  e recomendações contidas na licença 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

15. Ações coercitivas em decorrência de infração 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

16. Articulação interinstitucional para adequação ambiental em PA (encaminhamento de denúncias e 

solicitações para outros órgãos) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

17. Foi dado prazo de validade da LP por 5 anos e/ou da LIO por 4-10, respeitando-se o cronograma de 

implantação e consolidação do projeto de assentamento (CONAMA 387/06) 

CONDIÇÃO:  1 0 -1 

OBSERVAÇÃO: 

 

Legenda: 

CONDIÇÃO:   

1 (cumpriu)  

0 (ponto não se aplica ao caso)  

-1 (não cumpriu) 
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APÊNDICE 3 - Roteiro de Campo: adequação ambiental de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de Reservas Legais (RL) em 

assentamentos Rurais. 

 

Ano de Criação: Data da Visita: 

Contato:Representante da Associação: 

Nº de Parcelas: 
Área Total: 

Técnicos do INCRA:  

Assentamento: 

 

Unidades legalmente 

protegidas

Total A B C D

APPs

RLs

Total

Área em hectares

 

3 2 1 0

Cobertura florestal

Agricultura

Pasto

Desmatamento

Cobertura florestal

Agricultura

Pasto

Desmatamento

Uso do solo Condição*Identificação

ARL 1

Observações

Situação das ARL do Assentamento ----

ARL 2
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3 2 1 0

Cobertura florestal

Agricultura

Pasto

Desmatamento

Cobertura florestal

Agricultura

Pasto

Desmatamento

APP 1

APP 2

Identificação

Situação das APP do Assentamento ----

Uso do solo Condição* Observações

* Condição: 3-muito; 2-intermediário; 1-pouco; 0-inexistente 

 

Perguntas a serem formuladas ao técnico do INCRA (antes da visita), ao representante do assentamento (durante) e ao técnico da CPRH (após): 

1 – Quais os problemas ambientais no assentamento? R= 

 INCRA- 

 CPRH- 

 REPRESENTANTE ASSENTAMENTO- 

2– Como você acha que podem ser resolvidos? R= 

 INCRA- 

 CPRH- 

 REPRESENTANTE ASSENTAMENTO- 
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APÊNDICE 4 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Ismael Felipe, situado em Tracunhaém - Mata Norte de Pernambuco. Estão indicados,  

através das setas, as áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo. Fonte: Base Cartográfica do INCRA, 

com adaptações. 

RL 2 

APP 1 e RL  1 

APP 2 e RL 3 
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APÊNDICE 5 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Dom Helder Câmara, situado em Moreno - Região Metropolitana do Recife. Estão 

indicados, através das setas, as áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo. Fonte: Base Cartográfica do 

INCRA, com adaptações. 

 

RL 2 

RL  1 

RL 3 

APP  2 
APP  1 
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APÊNDICE 6 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Pau Ferro, situado em Barreiros - Mata Sul de Pernambuco. Estão indicados, através das 

setas, as áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo.  Fonte: Base Cartográfica do INCRA com 

adaptações. 

 

RL 2 

RL  1 

APP 1 

APP 2 
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APÊNDICE 7 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Sirigi, situado em Aliança - Mata Norte de Pernambuco. Estão indicados, através das setas, 

as áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo. Fonte: Base Cartográfica do INCRA com adaptações. 

 

 

RL 1 

RL 2 

APP 1 
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APÊNDICE 8 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Santo Antonio, situado em São  Lourenço da Mata – Região Metropolitana do Recife. Estão 

indicados, através das setas, as áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo.  Fonte: Base Cartográfica do 

INCRA com adaptações. 

 

RL 1 

APP 1 

APP 2 
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APÊNDICE 9 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Brejo - situado em Tamandaré - Mata Sul de Pernambuco. Estão indicados,  através das 

setas, as áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo.  Fonte: Base Cartográfica do INCRA, com 

adaptações. 

 

 

  

RL 3 

RL 2 

APP 2 

APP 1 

RL 1 

APP 3 
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APÊNDICE 10 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Engenho Ubu - situado em Goiania  –  Mata Norte de Pernambuco. Estão indicadas,  

através das setas, as áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo. Fonte: Base Cartográfica do INCRA, 

com adaptações.   

RL 4  e APP 2 

RL 2  e APP 1 

RL 3 

RL 1 
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APÊNDICE 11 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Jaboatão, situado em Moreno – Região Metropolitana do Recife. Estão indicados, através 

das setas, as áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo.  Fonte: Base Cartográfica do INCRA, com 

adaptações. 

  

RL 1 

APP 1 
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APÊNDICE 12 - Mapa de Parcelamento do Assentamento Estivas - situado em Amaraji –  Mata Sul de Pernambuco. Estão indicados, através das 

setas, as áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, visualizadas na inspeção em campo. Fonte: Base Cartográfica do INCRA com 

adaptações. 

 
 

RL 3 

RL 2 

RL 1 

RL 4 


