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RESUMO 

SOUZA, A.L. Análise da Sustentabilidade Ambiental no Projeto de Assentamento 

Matupi (Manicoré-AM). Humaitá, 2017. 106p. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Ambientais) – Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente, Universidade Federal do 

Amazonas. 

 O principal desafio do desenvolvimento sustentável, de uma determinada região, é a sinergia 

entre os aspectos ambientais, sociais e econômicos, que garantem a qualidade de vida das 

atuais e futuras gerações, bem como dos recursos naturais. Assim, para alcançar a 

sustentabilidade ambiental é necessário que o desenvolvimento socioeconômico esteja 

pautado na utilização adequada dos recursos naturais. Neste contexto este o objetivo deste 

estudo foi analisar a sustentabilidade ambiental no Projeto de Assentamento Matupi. O 

Assentamento Matupi localiza-se no município de Manicoré - Amazonas. A metodologia 

consistiu em uma abordagem quanti-qualitativa com universo amostral de 92 questionários 

aplicados aos responsáveis pelos lotes do assentamento. A quantificação do uso da terra no 

assentamento foi realizada com os dados do Programa de Cálculo de Desflorestamento da 

Amazônia (PRODES). Por meio do processo sociotécnico MACBETH avaliou-se sete 

critérios pertinentes para o desenvolvimento socioeconômico, institucional e ecológico: renda, 

título da terra, tempo de residência, crédito/ATER, CAR/PRAD, área de uso e atividade 

econômica. Notou-se que é precário o acesso ao saneamento básico nos lotes pesquisados. O 

espaço destinado para uso no assentamento vem passando por aumento de área, e dessa 

forma, infringem medidas determinadas dentro da nova legislação florestal (Lei nº 

12.651/2012), provavelmente devido ao desenvolvimento de atividades agropecuárias na 

maior parte dos lotes pesquisados.  A dimensão ecológica apresentou os maiores níveis de 

ponderação, com pontuações negativas nos critérios uso da terra e atividade econômica na 

maior parte dos lotes pesquisados. A sustentabilidade ambiental no PA Matupi não vem sendo 

alcançada a partir do ponto de vista dos dados avaliados. Porém, com o suporte do trabalho 

desenvolvido espera-se ter gerado subsídio para a aplicabilidade do modelo de decisão no 

assentamento Matupi, e consequentemente, promover melhorias no desenvolvimento 

socioeconômico, institucional e ecológico dessa região.  

Palavras Chaves: Amazônia; Uso da terra; Suporte à tomada de decisão; MACBETH. 
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ABSTRACT 

 

SOUZA, A.L. Analysis of Environmental Sustainability in the Matupi Settlement Project 

(Manicoré-AM). Humaitá, 2017. 106p. Dissertation (Master in Environmental Sciences) - 

Institute of Education, Agriculture and Environment, Federal University of Amazonas. 

The main challenge of sustainable development in a given region is the synergy between 

environmental, social and economic aspects that guarantee the quality of life of current and 

future generations as well as natural resources. Thus, to achieve environmental sustainability, 

it is necessary that socio-economic development be based on the appropriate use of natural 

resources. In this context, the objective of this study was to analyze environmental 

sustainability in the Matupi Settlement Project. The Matupi settlement is located in the 

municipality of Manicoré - Amazonas. The methodology consisted of a quantitative-

qualitative approach with a sample universe of 92 questionnaires applied to those responsible 

for the settlement lots. The quantification of land use in the settlement was carried out using 

data from the Amazon Deforestation Calculation Program (PRODES). Through the 

MACBETH socio-technical process, seven relevant criteria for socioeconomic, institutional 

and ecological development were evaluated: income, land title, residence time, credit / ATER, 

CAR / PRAD, area of use and economic activity. It was noted that access to basic sanitation 

in the lots surveyed is precarious. The space destined for use in the settlement has been 

increased, thus violating certain measures within the new forest legislation (Law no. 12.651 / 

2012), probably due to the development of agricultural activities in most of the lots surveyed. 

The ecological dimension presented the highest levels of weighting, with negative scores on 

land use criteria and economic activity in most of the lots surveyed. Environmental 

sustainability in PA Matupi has not been reached from the point of view of the data evaluated. 

However, with the support of the developed work, it is hoped to have generated subsidy for 

the applicability of the decision model in the Matupi settlement, and consequently, to promote 

improvements in the socioeconomic, institutional and ecological development of this region. 

Keywords: Amazonia; Land use; Support for decision making; MACBETH.  
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1.  INTRODUÇÃO 

A variável ambiental tem assumido gradativamente um papel relevante na prática e 

nas pesquisas das instituições nos últimos anos, como resultado da constante degradação do 

meio ambiente, fato que vem ocasionando na humanidade uma grave crise ambiental. Essa 

crise decorre da opção pelo modelo de desenvolvimento capitalista neoliberal, um modelo 

econômico que produziu grande progresso tecnológico, mas, propiciou intensa degradação 

ambiental, aumento da poluição no meio ambiente, e aumento nos níveis de desigualdade 

social e de concentração de riqueza. (BRESSER-PEREIRA, 2010). 

No campo, este modelo econômico foi reconhecido como “Revolução Verde”, que 

ocasionou alterações significativas na estrutura agrícola de todo o mundo, levando a 

profundas modificações da relação de produção e gestão dos recursos naturais. De acordo 

Assis, (2006) “nos marcos dessa concepção modernizadora na agricultura, a pesquisa e o 

desenvolvimento dos sistemas de produção foram orientados para a incorporação de pacotes 

tecnológicos destinados a maximizar o rendimento dos cultivos em situações ecológicas 

profundamente distintas”. 

A partir do entendimento das fragilidades do modelo econômico vigente surge o 

conceito de desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade dos recursos naturais, visando 

à necessidade de uma nova concepção de desenvolvimento pautado na utilização racional dos 

recursos naturais. Machado (2012) argumenta que “a sustentabilidade ao recomendar novas 

práticas democráticas fortalece novos atores sociais nas diferentes escalas, via 

descentralização política”. Assim, surgem novas políticas e práticas no meio rural reconhecida 

no marco de desenvolvimento rural sustentável. 

De acordo Cazella et al. (2009, p.35), espera-se que no Brasil, os espaços rurais sejam 

capazes de induzir um estilo de desenvolvimento rural mais sustentáveis, mais justos e 

gerador de novas oportunidades econômicas. 

Nesse contexto, a reforma agrária assume extrema importância na restruturação 

econômica com democratização do acesso a terra, que possui como um de seus objetivos 

proverem o uso adequado da terra, através da justiça social, empregando um elevado número 

de trabalhadores rurais e aumentando os níveis de produtividade agrícola.  

Para Leite (2000) a reforma agrária é muito mais que uma política de acesso à terra, 

esta constitui mudanças no lado social, aliviando a pobreza, com acesso ao emprego e renda, 

como no lado econômico, gerando um mercado interno entre o urbano e rural. 
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O modo de vida da maioria dos assentamentos existentes na Amazônia é dificultado 

pela falta de infraestrutura em estradas para escoar as produções, transporte de péssima 

qualidade, educação precária, falta de apoio técnico e capacitação para os produtores.  Tais 

dificuldades levam os assentados a intensificar o uso das terras agrícolas com práticas 

rudimentares, uma vez que não detêm conhecimento técnico adequado para novas formas de 

cultivo sem grandes agressões ao tipo de solo predominante. Ocasionando assim diversas 

consequências social, econômico e ecológico.  

Autores como Capoane e Santos (2012) afirmam que a criação da maioria dos 

assentamentos no Brasil, não houve preocupação com o manejo e conservação dos recursos 

naturais, com isso nessas áreas é comum à presença de processos erosivos acelerados, perda 

de fertilidade do solo, assoreamento de rios e reservatórios, redução da produtividade 

agrícola, dentre outros. 

De acordo o INCRA (2014) a reforma agrária visa à promoção de moradias para 

famílias que não possuem condições de adquirir uma propriedade, visando o desenvolvimento 

da produção agrícola sustentável. Porém, em estudos sobre a sustentabilidade ambiental dos 

assentamentos rurais na Amazônia, Brandão Jr., (2013) ressalta que a cobertura florestal nos 

assentamentos rurais da reforma agrária tem sido intensamente desmatada.  

Autores como Rivero et al. 2012 colocam os assentamentos rurais como os iniciadores 

do desmatamento que ocorre na região Amazônica e outros como Coca (2013) e Gastal Jr. e 

Fagundes (2010) questionam a importância de se realizar a reforma agrária no Brasil.  

O projeto de Assentamento Matupi (PA Matupi), foi criado em 1992 em uma região 

que não existia conflitos por terras, nesse contexto foram assentadas famílias de diversas 

regiões do Brasil, fato que tem colaborado para inserção de atividades de uso da terra que 

nada tem há ver com as características amazônicas, sendo este um aspecto que tem 

comprometido a sustentabilidade no assentamento (SILVA, 2012).  

Estudos anteriores como os de LEAL et al. (2017) e SILVA (2012) enfatizam que 

neste assentamento predominam atividades econômicas voltadas para pecuária e extração 

madeireira, as quais têm alto potencial para gerar desmatamento e degradação florestal na 

Amazônia. 

Nesse contexto, Arraz (2015) enfatiza que a agricultura familiar é uma forma de 

alcançar o desenvolvimento rural sustentável, sendo esta uma alternativa viável de alcançar 

maior eficiência no controle de gestão das atividades produtivas, com o uso dos recursos 

naturais e assim ocorrer menos impacto ao meio ambiente.  
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O principal desafio do desenvolvimento sustentável é a sinergia entre os aspectos 

ambientais, sociais e econômicos de determinado meio, garantido assim a qualidade de vida 

das atuais e futuras gerações, com todos os demais seres que fazem parte da natureza (STEAD 

e STEAD, 2013). O entendimento sobre sustentabilidade pode mudar ao longo do tempo, 

tendo em vista que os sistemas são dinâmicos e suas relações estão em constante mudança de 

adaptação. Nesse contexto Sachs (2002) ressalta que o desenvolvimento sustentável exige um 

equilíbrio entre seis diferentes dimensões: social, cultural, ecológica/ambiental, territorial, 

político e econômico.  

Ferramentas de Análise Multicritérios de Apoio a Decisão (AMAD) é uma técnica 

matemática que possibilita comparar diferentes alternativas (ou cenários), fundamentada em 

vários critérios, com o objetivo de direcionar os tomadores de decisão para uma escolha 

ponderada. Dentre estas ferramentas o método MACBETH, permite aos decisores 

estruturarem seus problemas, isto é, entende-los melhor e avaliá-los sob múltiplas 

perspectivas via diferentes critérios. 

Diante desse princípio a presente dissertação analisa a sustentabilidade ambiental em 

um assentamento rural na Amazônia a partir da visão de Sachs (2002) partindo da premissa de 

três dimensões: Socioeconômica, Institucional (político) e Ecológica.  
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2. OBJETIVOS 

Geral 

 

Analisar a sustentabilidade ambiental do Projeto de Assentamento Matupi (Manicoré-

AM). 

Específicos 

 Identificar as condições socioeconômicas dos responsáveis pelos lotes do 

assentamento Matupi; 

 Quantificar as áreas de uso da terra do Projeto de Assentamento Matupi; 

 Analisar as dimensões socioeconômica, institucional e ecológica para auxiliar 

no processo de apoio a decisão. 

Organização do trabalho 

A dissertação está organizada da seguinte forma:  

No capítulo 1 e suas respectivas seções apresentam-se a revisão bibliográfica da 

dissertação, com abordagem da reforma agrária e sustentabilidade ambiental no Brasil, o 

processo de desenvolvimento agrário no Brasil, o processo de ocupação e os assentamentos 

rurais na Amazônia e o debate ambiental em áreas rurais no Brasil. 

Neste mesmo capítulo, abordam-se a sustentabilidade social, econômica e ecológica, 

descreve o impacto do uso da terra na sustentabilidade ambiental na Amazônia e nos 

assentamentos de reforma agrária, e os fundamentos teóricos da metodologia Multicritério de 

Apoio à Decisão, bem como, os fundamentos do processo sociotécnico MACBETH. 

No capítulo 2, é apresentada a metodologia da pesquisa,que descreve a localização da 

área de estudo, o procedimento das coletas de dados para as questões socioeconômicas e 

ambientais e Análise de Multicritérios de Apoio a Decisão – M- MACBHET. 

No capítulo 3 apresentam-se vários resultados oriundos da pesquisa, demonstrando os 

aspectos socioeconômicos dos responsáveis pelos lotes, o cálculo de uso da terra e a análise 

dos dados através do processo sociotécnico MACBETH. 

E por fim é apresentada a conclusão da pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1. REFORMA AGRÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

1.1.1. O Processo do desenvolvimento agrário no Brasil  

A questão fundiária no Brasil não é recente, remonta desde 1530 quando a coroa 

portuguesa verificou a necessidade de expandir o território brasileiro, evitando assim as 

invasões estrangeiras. Em 1534, D. João III criou as capitanias hereditárias divididas em 15 

lotes demarcadas, de Pernambuco até o rio Prata. Estas terras foram doadas aos chamados 

donatários, estes podiam criar vilas ao longo das costas e rios navegáveis bem como doar 

terras de sesmarias que constituía o latifúndio (SABOURIN, 2008).  

Em 1850, o governo instituiu o Primeiro Código de Terras do Brasil (Lei 601 de 

1850), denominado de Lei de Terras, favorecendo a consolidação da grande propriedade rural 

voltada à exportação, permitindo que as terras fossem adquiridas somente através da compra e 

por preços elevados (SILVA, 1996). Com esta lei a propriedade deixou de ser privilégio e a 

terra passou a ser mercadoria, democratizando a estrutura social com a nobilitação do 

posseiro, dando-lhe status (MAGALHÃES, 2002). 

No Código de Terras não foi esquecida a proteção ambiental, pois a devastação dos 

nossos recursos naturais caminhava a passos largos, por essa razão, a nova lei foi severa com 

a atividade predatória. Como exemplo em seu artigo 2°  

Os que se apossarem de terras devolutas ou alheias, e nelas derrubarem 

matos ou lhes puserem fogo, serão obrigados a despejo, com perda de 

benfeitorias, e demais, sofrerão as penas de dois a seis anos de prisão e multa 

de cem mil réis, além da satisfação do causado (BRASIL, 1850).  

A Lei de Terras de 1850 vigorou até a revolução de 1930, sendo a partir deste 

momento histórico que começou a ser elaborada uma corrente de pensadores preocupados 

com os desequilíbrios sociais provocados pela estrutura fundiária no Brasil, uma vez que a 

desigualdade estrutural fundiária tornou-se uma dos principais problemas do meio rural, 

interferindo diretamente na quantidade de postos de trabalhos e no modo de vida dos 

trabalhadores rurais (SOUZA e PEREIRA, 2008).  

Outra oportunidade histórica para o processo da reforma agrária no país deu-se após a 

II Guerra Mundial, quando foi elaborada Constituição de 1946, esta definiu no artigo 141 

parágrafo 16 “é garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização 

em dinheiro”.  Ao determinar o pagamento de indenizações em dinheiro, o Estado 
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inviabilizou as desapropriações. Neste momento histórico a sociedade brasileira pode 

vislumbrar a força dos proprietários de terra sobre o poder estatal. 

Na década de 1950 e no início de 1960, aumentaram os debates sobre o tema reforma 

agrária e a participação popular na reivindicação de mudanças estruturais no país. Dentre as 

chamadas reformas de base, a reforma agrária passou a ser vista com um processo social 

amplo, essencial para as transformações de industrialização. Os movimentos sociais estavam 

mais fortalecidos com as Ligas Camponesas. Através disso, em 1963 foi aprovado e 

sancionado o Estatuto do Trabalhador Rural, que inseria o trabalho no campo dentro da 

legislação trabalhista. No início de 1964, o governo federal tomou uma série de providências 

com vistas a efetivar a desapropriação de terras, além de propor mudanças na Constituição 

para permitir a Reforma Agrária, (GOMES, 1971).  

Em 30 de novembro de 1964, foi sancionada a Lei 4.504 que dispõe sobre o Estatuto 

da Terra. Ao mesmo tempo foram criados o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária-IBRA e o 

Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário – INDA. O Brasil passou com isso, a dispor 

de aparato jurídico e institucional que permitiu iniciar um programa nacional de reforma 

agrária.  

Em 1970, foram extintos o IBRA e o INDA e foi criado o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a partir disso diversos programas especiais de 

desenvolvimento regional foram lançados. Dentre eles destacaram-se o Programa de 

Integração Nacional – PIN e o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à 

Agroindústria do Norte e Nordeste – PROTERRA (INCRA, 1995).  

Vale ressaltar que nessa fase do processo de reforma agrária no Brasil, uma das 

condicionantes para assegurar a posição de assentado era “beneficiar a terra”, conceito que 

significava desmatar a floresta para produção agropecuária. 

Em 1984 foi criado o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, em 

decorrência a baixa eficiência na alteração da estrutura fundiária (SPAROVEK, 2003), este 

movimento possuía três objetivos principais: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar 

por mudanças sociais no país.  

O ano de 1985 foi marcado pelo final dos governos militares, quando tomou posse o 

presidente civil José Sarney, este criou o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento 

Agrário - MIRAD, no qual o INCRA passou a ser subordinado. O INCRA elaborou o I Plano 

Nacional da Reforma Agrária – PNRA que previa dar aplicação rápida ao Estatuto da Terra e 

assentar 1,4 milhão de famílias, sendo, porém, este um plano fracassado (MST, 2010).  
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Para Bruno e Carvalho (2000), o I PNRA representou para os trabalhadores rurais 

organizados na Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais (CONTAG) uma 

oportunidade de fazer avançar as lutas pelo acesso à terra. Este plano resgatava do Estatuto da 

Terra a desapropriação como instrumento prioritário para os trabalhadores organizados do 

MST, com a constituição de novas práticas e novos modos da luta pela terra. 

Durante o governo Sarney, foi também elaborada a Constituição de 1988, que trata da 

questão da desapropriação de terras para fins da reforma agrária. Diversas disputas judiciais 

da atualidade advêm do fato de a Constituição garantir a não desapropriação da “propriedade 

produtiva” (inciso II, do artigo 185), sem que haja uma definição mais clara sobre esse termo, 

uma vez que tal conceito está indefinido na lei, deixando brechas para que os proprietários de 

terras improdutivas pudessem justificar a ociosidade de suas propriedades, o que contribuiu 

para o aumento das tensões sociais no campo.  

No período de 1992 a 1994 o Brasil foi governado por Itamar Franco, este governo 

retomou o processo de desapropriação, lançando um Programa Emergencial para o 

assentamento de 80.000 famílias. Apenas 23.000 famílias foram atendidas, com a implantação 

de 152 projetos (AMSTDDEN, 1993).  

O primeiro mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-1998) foi 

marcado por dois grandes massacres na luta pela terra, em Corumbiara – RO em 1985 e 

Eldorado do Carajás – PA em 1996. O governo FHC criou em 1996 o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, responsável pela reforma agrária e, posteriormente, pela 

agricultura familiar.  

Impulsionadas pela pressão de movimentos sociais e pela opinião pública, diversas 

iniciativas buscaram a efetivação dos assentamentos. Entre elas se destacam o aumento do 

número de desapropriações e a atuação de políticas públicas de créditos específicas, como o 

Programa de Crédito Especial da Reforma Agrária - PROCERA e o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (RANIERI, 2003). 

O primeiro mandato de Luís Inácio Lula da Silva foi marcado pelo período de 2003-

2006, neste governo foi elaborado o II Plano Nacional de Reforma Agrária (II PNRA), com 

metas a serem cumpridas durante os quatro anos de mandato, com ações denominadas de 

Reforma Agrária, Regularização Fundiária, Reordenamento Agrário e Políticas Agrícolas e 

Sociais. 

O II Plano Nacional de Reforma Agrária tinha como meta assentar 400 mil famílias, 

porém entre os anos de 2003 – 2005 foram assentadas 245.061 mil famílias (MDA, 2007), o 
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que indica, portanto, para que o governo pudesse atingir a meta de 400 mil famílias seriam 

necessários 154.939 assentamentos no ano de 2006, e como de se esperar esta meta não foi 

alcançada. 

O governo de Dilma Rousseff foi marcado no período de 2011 a 12 de maio de 2016, e 

de acordo dados do INCRA foram assentadas 45.096 famílias, com 94 decretos de 

desapropriações. A baixa quantidade de desapropriações realizadas neste governo, talvez seja 

pelo fato do governo ter entendido que existem, nos assentamentos já estabelecidos, urgentes 

carências que desdizem com os objetivos da reforma agrária e o desenvolvimento da nação. 

As debilidades dos governos, respeito à viabilização dos assentamentos, tornam os lotes em 

unidades não produtivas, não viáveis e insustentáveis no tempo, isto fica demonstrado pelo 

fato de mais de 300 mil famílias, de 1980 até 2010, terem abandonado seus lotes nas diversas 

regiões do país (MATTEI, 2012). 

1.1.2. O Processo de ocupação e os Assentamentos Rurais na Amazônia  

De acordo Prates e Bacha (2011) é possível identificar quatro grandes processos que 

deram sentido à ocupação territorial da Amazônia desde o século XIX. O primeiro é marcado 

pela influência internacional, quando a região se inseriu no mercado internacional por meio da 

produção e exportação da borracha; o segundo é caracterizado por intervenções esporádicas 

do governo federal, no momento em que a região passou por certa indefinição econômica; o 

terceiro se mostra quando o Estado Nacional escolhe a região para ser o grande palco de suas 

ações de planejamento territorial e, finalmente, o quarto é caracterizado pela conjugação de 

ações estatais, embora em menor escala que no período anterior, e pelo avanço dos agentes 

impulsionados pelas forças de mercado internos e também externos. 

O ciclo da borracha fez parte de um dos principais momentos econômicos da 

Amazônia, no qual houve forte intervenção do capital internacional. A fim de facilitar o 

transporte de mercadorias e cargas principalmente à borracha para a exportação foi iniciada na 

Amazônia a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, sendo uma das obras mais ousadas 

construídas no final do século XIX e início do século XX, mais de 30 mil pessoas trabalharam 

nesta construção. De acordo Ferreira (2010), além dos trabalhadores nacionais, veio para a 

região norte diversos estrangeiros, entre eles: ingleses, franceses, indianos, portugueses, 

centenas deles morreram durante esse período, por não se adaptarem ao local e adquirirem as 

doenças tropicais. Não podemos deixar de enfatizar que nessa época muitas tribos indígenas 

brasileiras foram destruídas e impactadas. 
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Em 1912 termina a construção da Estrada de ferro Madeira Mamoré que coincide com 

o fim do primeiro ciclo da borracha. O segundo ciclo da borracha tem início durante a 

segunda guerra mundial, quando os japoneses ocupam o Pacífico Sul e a Malásia, principal 

exportadora da borracha no mundo naquele período. Com os seringais asiáticos ocupados os 

olhos dos exportadores voltavam-se novamente para Amazônia. Desta forma o governo 

brasileiro mobiliza-se novamente para reativar a atividade extrativista (SANTOS, 1998). 

Benchimol (2000) destaca que nessa época surgiram inúmeras agências e instituições. 

Na década de 40 o Banco de Crédito da Borracha (BCB), o Serviço Social da Saúde Pública 

(SESP), a Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico (SAVA), entre outros. Em 

1943 foram criados os novos Territórios Federais de Guaporé, o atual estado de Rondônia, o 

Rio Branco, o estado de Roraima e Amapá, reiniciando assim, a reorganização política do 

espaço amazônico, que havia sido interrompido, desde 1850, com a criação da província do 

Amazonas e retomado em 1904 com o Território Federal do Acre. 

A discussão sobre os destinos da Amazônia retorna à pauta da mídia após a Revolução 

de 1930, quando Getúlio Vargas inicia o processo de reforma do Estado brasileiro. Vargas 

objetivava construir um aparelho de Estado nacional politicamente centralizado, sob o lema 

denominado de “marcha para oeste”. Com Vargas, pela primeira vez na Amazônia e demais 

regiões brasileiras seriam, nos anos seguintes, pensadas em termos de integração a um Estado 

nacional (ARBEX, 2005). 

Juscelino Kubitschek (1956 – 1960) lança a ideologia desenvolvimentista com seu 

plano de metas cujo lema era “cinquenta anos em cinco”, tendo como objetivo investir em 

áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente, 

infraestrutura. Nesse período foi implantado rodovias na Amazônia ligando Belém-Brasília e 

Brasília-Acre, a partir disso acentuou-se a migração para a Amazônia, dando um salto 

populacional de um milhão para cinco milhões, entre 1950 e 1960 (BECKER, 2007). Para 

Oliveira (2001) os planos de desenvolvimento deste governo estavam ligados 

estrategicamente para a exploração e exportação dos recursos naturais do país. 

Com a implantação do regime militar pelo qual passou o Brasil de 1964 a 1985, está 

ideologia não foi rompida, apenas foi acrescentada a ideia da Doutrina de Segurança 

Nacional, ou seja, era preciso assegurar a soberania do país. Com este discurso nacionalista o 

presidente Castelo Branco em 1966 defende que é preciso “Integrar para não entregar” 

(ANDRADE, et al. 2013). 
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A partir da década de 70 o governo militar, mediante a política interna de repressão, 

foi gradativamente consolidando as estratégias de desenvolvimento. Neste sentido foram 

criados: o I Plano Nacional de Desenvolvimento (1969/1974), que estabelecia como objetivo 

nacional a integração física, social e econômica da Amazônia com o nordeste, através da 

construção da Transamazônica (BR-230), o programa de colonização e assentamento do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para Rondônia e a política de 

incentivos fiscais que criou o Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM), em ação 

paralela à instituição Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR) e do Fundo de 

Investimento Setoriais (FISET) para os investimentos de reflorestamento, pesca e turismo, na 

forma do decreto n° 1.376, de 1974. 

O I Plano Nacional de Desenvolvimento foi o embrião de vários projetos de 

investimentos para a Amazônia, ligados ao projeto de "Brasil potência". É nessa década ainda, 

que são lançados o Programa de Integração Nacional (PIN) pelo Decreto-Lei nº 1.106, de 

1970; o Programa de Redistribuição de Terras (PROTERRA) pelo Decreto-Lei nº 1.179, de 

1971; o Projeto RADAM (Radar da Amazônia) para proceder ao mapeamento aerofotográfico 

e inventários dos recursos naturais e minerais da região complementados pela nova tecnologia 

do sensoriamento remoto proporcionado pelo satélite LANDSAT (BENCHIMOL, 1992). Em 

1974 o governo instituiu o projeto Polamazônia (Programas de Pólos Agropecuários e 

Agrominerais da Amazônia). O objetivo deste projeto era fomentar a implantação de 

empresas agropecuárias na região e o extrativismo mineral e vegetal. 

Este período é marcado pela famosa frase do ex-presidente Emílio Garrastazu Médici 

"quero abrir uma estrada que leve homens sem terra para uma terra sem homens", mostrando 

a noção de Amazônia como um espaço vazio que necessitava ser ocupado. Ideologia que 

direcionou grande fluxo migratório para a região em grande parte camponeses do nordeste e 

do sul do Brasil. Esse processo aumentou o contingente populacional e gerou sérios impactos 

ambientais. 

Em 1972 é inaugurada a rodovia Transamazônica (BR-230), durante o governo Emílio 

Garrastazu Médici (1969-1974). Isso levou centenas de colonos se fixaram ao longo da 

rodovia e fizeram da agropecuária sua principal atividade, sendo que a escolha dessa atividade 

não foi aleatória, mas fez parte de projetos executados na região que deram o sentido da 

migração e agruparam diferentes interesses em todo o território amazônico havendo 

problemas distintos envolvendo a questão migratória até a atualidade (NASCIMENTO, 

2007). 
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O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON, 1999) destaca que 

nesse período a Amazônia apresenta sinais de destruição florestais mais claros, devido a 

grandes incentivos à produção e a ocupação da Amazônia, em 1978, a área desmatada chega a 

14 milhões de hectares com uma população de sete milhões de pessoas. A compra e venda de 

lotes nessa época torna-se cada vez mais comum, muitas vezes sem controle ou 

documentação. Em 1976, o governo faz a primeira regularização de terras na Amazônia.  

Juntamente com as construções das rodovias realizaram-se os programas de 

colonização que sob o slogan de "desenvolvimento" foram dizimando também populações 

indígenas, invadindo suas terras e confinando-os em reservas e parques (OLIVEIRA, 1995). 

Fearnside (1993) afirma que a Amazônia serviu como uma saída para os excedentes 

populacionais que eram expulsos pela mecanização da agricultura e pela concentração da 

posse da terra em locais como Paraná e o nordeste do Brasil. 

Neste contexto, Conceição (2009) enfatiza que pensar em reforma agrária na 

Amazônia perpassa necessariamente em considerar questões sociais, culturais, ambientais, 

como também político-ideológicas, as quais percebe-se que atrapalham o efetivo e sustentável 

desenvolvimento do país em si, uma vez que ao longo de sua história política, o Estado 

Nacional brasileiro defende o interesse do capital nacional e internacional, privilegiando, 

assim, o modelo agrário exportador. 

O INCRA criou e reconheceu 9.156 assentamentos em todo país, ocupando uma área 

de 88.102.902 hectares e a criação dessas áreas é feita através da publicação de uma portaria 

onde constam os dados do imóvel, a capacidade estimada de famílias, o nome do projeto de 

assentamento. De acordo Albuquerque et al. (2004), os assentamentos aparecem ao longo dos 

anos como a consagração da luta pela terra, desdobrando novas perspectivas de produção, 

renda, moradia e condições dignas de vida e de trabalho. Podendo ser especulado como um 

ponto de chegada, onde o acesso à terra permiti a integração social e como ponto de partida, 

onde os assentamentos se tornam novos atores na produção familiar. 

De acordo com o INCRA (2008) Projeto de Assentamento é um conjunto de unidades 

agrícolas independentes entre si, onde originalmente existia um imóvel rural pertencente a um 

único proprietário. São divididas em unidades chamadas de parcelas, lote ou gleba onde é 

entregue a uma família sem condições econômicas para adquirir ou manter um imóvel rural 

por outras vias. Esses lotes não podem ser comercializados, vendidos, arrendados, alugados 

ou emprestados. 
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Os assentamentos podem ser divididos em dois grandes grupos: Os criados por meio 

da obtenção de terras pelo INCRA, na forma tradicional denominados Projetos de 

Assentamentos (PA‟s), que incluem os ambientalmente diferenciados denominados de 

Projetos de Assentamentos Agroextrativistas (PAE), Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS) e os Projetos de Assentamento Florestal (PAF). E aqueles implantados por instituições 

governamentais e reconhecidos pelo INCRA, para ter acesso às políticas públicas do Plano 

Nacional da Reforma (PNR). Neste grupo inclui os Projetos de Assentamento Estadual (PE), 

Projeto de Assentamento Municipal (PAM), Reservas Extrativistas (RESEX), Floresta 

Nacional (FLONA) e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) (Quadro 1). 

 Quadro 1 - Modalidades de Assentamentos de assentamentos rurais. 

Modalidades de Assentamentos criados pelo INCRA 

Modalidades Características 

Projeto de 

Assentamento Federal 

(PA). 

Obtenção da terra, criação do Projeto e seleção dos beneficiários é de 

responsabilidade da União através do INCRA. Aporte de recursos de crédito Apoio a 

Instalação e de crédito de produção de responsabilidade da União: Infraestrutura 

básica, com estradas de acesso, água e energia elétrica. Titulação (Concessão de 

Uso/Título de Propriedade) de responsabilidade da União 

Projeto de 

Assentamento 

Agroextrativista (PAE) 

Obtenção da terra, criação do Projeto e seleção dos beneficiários é de 

responsabilidade da União através do INCRA. São de responsabilidade da união os 

recursos de crédito instalação e de crédito de produção e Infraestrutura básica. Os 

beneficiários são geralmente oriundos de comunidades extrativistas 

Projeto de 

Desenvolvimento 

Sustentável (PDS) 

Projetos de Assentamento estabelecidos para o desenvolvimento de atividades 

ambientalmente diferenciadas e dirigido para populações tradicionais. Obtenção da 

terra, criação do Projeto e seleção dos beneficiários é de responsabilidade da União 

através do INCRA. Aporte de recursos de crédito para instalação e de crédito de 

produção (PRONAF A e C) de responsabilidade do Governo Federal Infraestrutura 

básica. Não há a individualização de parcelas. A titulação é de responsabilidade da 

união. 

Projeto de 

Assentamento 

Florestal (PAF) 

Modalidade de assentamento, voltada para o manejo de recursos florestais em áreas 

com aptidão para a produção florestal familiar comunitária e sustentável, 

especialmente aplicável à região norte. A produção florestal madeireira e não 

madeireira no PAF deverá seguir as regulamentações do IBAMA para Manejo 

Florestal Sustentável, considerando as condições de incremento de cada sítio florestal. 

O INCRA, em conjunto com IBAMA, órgãos estaduais e a sociedade civil 

organizada, indicarão áreas próprias para implantação dos PAF´s. 

Projeto de 

Assentamento Casulo 

(PAC) 

Projeto de Assentamento criado pelo município ou pela União; A União pode 

participar com os recursos para a obtenção de recursos fundiários, mas a terra pode 

ser do município ou da União; Aporte de recursos de Crédito Apoio a Instalação e de 

crédito de produção (PRONAF A e C) de responsabilidade do Governo Federal; 

Infraestrutura básica (estradas de acesso, água e energia elétrica) de responsabilidade 

do Governo Federal e Municipal;    Diferencia-se pela proximidade à centros urbanos 

e pelas atividades agrícolas geralmente intensivas e tecnificadas; Titulação de 

responsabilidade do município. 

Fonte: INCRA (2011) 

A Amazônia detém menos de 15% da população rural do país, abriga quase 55% dos 

lotes distribuídos pelo INCRA. Esse desequilíbrio ficou ainda maior nos anos recentes, 

justamente quando o órgão passou a dispor de uma estratégia ambiental definida que tinha 
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como vertente a proteção da floresta em pé (TOURNEAU E BURSZTYN, 2010). Os 

elementos orientadores dessa política são o respeito às diversidades ambientais, à promoção 

da exploração racional e sustentável dos recursos naturais e a utilização do sistema de 

licenciamento como instrumento de gestão ambiental dos assentamentos.  

De acordo a última atualização realizada pelo INCRA, a modalidade de Assentamento 

Agroextrativista (PAE) possui o maior índice de assentamentos criados no Amazonas, com 

45,79%. Os Projetos de Assentamentos Tradicionais (PA‟s) correspondem a 32,71% e os 

Projetos de Desenvolvimento Sustentável 19,63%. Os Projetos de Assentamento Florestal 

(PAF) e os Projetos de Assentamento Casulo (PAC) representam a 1,88% (Figura 1). 

(INCRA, 2017). 

 

Figura 1 - Tipologias de assentamentos no Amazonas. 
Fonte: INCRA, 2017 

O INCRA é responsável pela implantação da infraestrutura básica nessas áreas, sendo 

as prioridades a construção e/ou complementação de estradas vicinais e o saneamento básico, 

como a implantação de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de redes de 

eletrificação rural, visando proporcionar as condições físicas necessárias para o 

desenvolvimento sustentável dos assentamentos. Essas obras ocorrem por meio de parcerias 

com outros órgãos governamentais da esfera federal, como o Ministério de Minas e Energia, 

Ministério da Defesa, a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), a Companhia de Pesquisa 

de Recursos Minerais (CPRM), entre outros. 
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1.1.3. O debate ambiental em áreas rurais no Brasil 

Segundo Magrini (2001) a evolução da política ambiental pode ser descrita através de 

importante marcos de referência, isto é, grandes acontecimentos internacionais ocorridos a 

partir da segunda metade do século XX, que influenciaram o curso das políticas ambientais no 

mundo e, consequentemente, no Brasil.  

Para este autor, houve neste período três visões diferenciadas em relação à questão 

ambiental, sendo elas: Uma visão corretiva nos anos de 1970, uma visão preventiva em 

meados de 1980 e uma visão integradora nos anos de 1990, esta fornecendo base teórica para 

elaboração de políticas ambientais atuais (MAGRINI, 2011).  A visão corretiva foi 

caracterizada por políticas públicas que não integrava a questão ambiental, tendo a proteção 

dos recursos naturais como sacrifício para o desenvolvimento econômico do país.  

Devido à preocupação com o aquecimento global surgiu a partir da Convenção de 

Viena (1985) a visão preventiva, tendo como objetivo proteger a saúde humana e o meio 

ambiente da destruição da camada de ozônio, derretimento das calotas polares e a proliferação 

de doenças como o câncer de pele. De acordo com este novo enfoque, o mecanismo de 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) – instrumento típico de prevenção – tornou-se uma 

condição a ser cumprida para obtenção de concessões para implantação de projetos 

possivelmente nocivos ao meio ambiente. 

Nos anos de 1980 surge a necessidade de uma visão integradora, com um olhar 

diferenciado para o meio ambiente, buscando integrar os aspectos socioeconômicos com os 

ambientais, em busca tanto da preservação do meio ambiente, como também de formar 

racionais de utilização dos recursos naturais com vistas à preservação das gerações futuras. 

Para Peres (2012) o debate à sustentabilidade do espaço rural brasileiro surge a partir 

de severas críticas ao modelo de desenvolvimento agrícola implantada pelo estado na década 

de 60. A conhecida “modernização conservadora” aprofundou de maneiras inigualáveis duas 

problemáticas que configuram os principais desafios na busca de desenvolvimento justo e 

democrático: a degradação ambiental e a pobreza rural. Nessa linha de pensamento esta autora 

aponta que: 

A percepção da terra como um recurso, passível de ser explorado para fins 

de produtividade agrícola, sob a égide de uma racionalidade capitalista e 

domínio do latifúndio, tende a não respeitar a capacidade de resiliência do 

meio ambiente, diminuindo assim a perspectiva de futuro próspero para a 

geração subsequentes (PERES, 2012, p. 15). 
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E nesse enfrentamento dos conflitos ambientais gerados pela modernização do espaço 

agrário, o Estado brasileiro tem criado instrumentos legais e políticas de ação em prol do meio 

ambiente. Nesse contexto, Floriano (2007) ressalta que na área rural, a política de gestão 

ambiental difere em dois seguimentos, a política agrária, que diz respeito à estrutura fundiária 

e a política agrícola produção rural. Apresentando interfaces estreitas com a área florestal, de 

produção animal e irrigação rural. Abordando também todas as atividades antrópicas como as 

redes para a comunicação, distribuição, transporte e turismo. 

Na política agrária a questão ambiental iniciou-se com a previsão de zoneamento 

ambiental do país, pela Lei 6.938/81, no qual estabeleceu critérios e padrões de qualidade 

ambiental e de normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais. Sanchs (2002) 

afirma que, mesmo antes destas datas, já havia a necessidade de autorização do governo para 

a realização de atividades que interferissem no meio ambiente, como a derrubada de florestas 

em propriedade privada, aproveitamento de lenha para abastecimento de vapores e máquinas, 

e a caça e pesca em florestas protegidas e remanescentes, conforme define o código florestal 

de 1934 e em 1965. 

De acordo Ferraz (2012) a política agrícola deu ao país vários períodos de explosão 

desenvolvimentista com chamada “Revolução Verde”. Este processo foi responsável por 

inovações tecnológicas na agricultura para a obtenção de maior produtividade através do 

desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo, utilização de agrotóxicos e 

mecanização no campo visando o aumento da produtividade, porém ocasionou sérios 

impactos sociais e ambientais negativos. 

Balsan (2006) ressalta que ao contrário do que esperava da modernização do campo e 

do emprego de mão-de-obra agrícola, a modernização que se fez não foi capaz de 

desenvolver-se sem comprometer extensas faixas contínuas do território, ocasionou sérios 

conflitos fundiários por estimular a concentração de terras e de riquezas, agravando assim o 

grave êxodo rural, levando a população camponesa para os mais diversos pontos do território 

nacional em direção aos centros urbanos industrializados. 

Segundo Martine (2014) a questão ambiental está na raiz do problema agrário 

brasileiro, isto é, a natureza do processo de apropriação privada de terras no Brasil teve na 

destruição da biodiversidade seu impulso econômico básico. Nessa condição, degradar para 

progredir tornou-se a regra principal do desenvolvimento econômico moderno e politicamente 

conservador no espaço rural brasileiro. 
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Em termos legais a Política Agrícola é regulamentada através da Lei Nº 8.171/91 e 

dispõe sobre as questões ambientais a serem consideradas no meio rural, destacando o que 

consta no artigo 19 e inciso II: 

Art. 19. O Poder Público deverá: 

II - disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da água, da fauna e da 

flora; Parágrafo único. A fiscalização e o uso racional dos recursos naturais 

do meio ambiente é também de responsabilidade dos proprietários de direito, 

dos beneficiários da reforma agrária e dos ocupantes temporários dos 

imóveis rurais. 

 

Ainda, no âmbito da proteção ambiental, a Política Agrícola tem outros artigos 

importantes transcritos a seguir: 

... 

Art. 99. A partir do ano seguinte ao de promulgação desta lei, obriga-se o 

proprietário rural, quando for o caso, a recompor em sua propriedade a 

Reserva Florestal Legal, prevista na Lei n° 4.771, de 1965, com a nova 

redação dada pela Lei n° 7.803, de 1989, mediante o plantio, em cada ano, 

de pelo menos um trinta avos da área total para complementar  

a referida Reserva Florestal Legal (RFL). 

Art. 102. O solo deve ser respeitado como patrimônio natural do País. 

Art. 104. São isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial 

Rural as áreas dos imóveis rurais consideradas de preservação permanente e 

de reserva legal, previstas na Lei n°4.771, de 1965, com a nova redação dada 

pela Lei n° 7.803, de 1989. 

 

Dentre os aparatos legais baseados na questão ambiental de áreas rurais no Brasil, 

além dos citados acima, outro que se destaca é Código Florestal Brasileiro, regido pela Lei 

12.651, de 25 de Maio de 2012.  

De acordo com o Código Florestal, os proprietários e possuidores de imóveis rurais 

devem fazer uso de suas terras respeitando as limitações que a legislação em geral e 

especialmente o Código Florestal estabelecem (BRASIL, 2012, art. 2º). Das limitações no uso 

da propriedade impostas pelo código, quatro são especialmente importantes para a 

preservação do meio ambiente: i) as APPs; ii) a reserva legal; iii) as áreas de uso restrito; e iv) 

a prévia autorização do órgão ambiental competente para a supressão de vegetação para uso 

alternativo do solo. 

As APPs são áreas sensíveis e necessárias para a preservação de serviços ambientais 

essenciais, tais como: fornecimento de água; regulação do ciclo hidrológico e climático; 

estabilidade geológica e proteção do solo; e manutenção da biodiversidade.  

A reserva legal é uma porcentagem da área total do imóvel rural na qual é obrigatório 

manter a cobertura de vegetação nativa (BRASIL, 2012, art. 12º). Esta porcentagem varia em 

função do tipo de vegetação e da região geográfica do país, na Amazônia brasileira com um 
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percentual de 80%. Na reserva legal não se pode manter atividade econômica tradicional, 

como agricultura, pecuária ou exploração madeireira, admite-se apenas exploração econômica 

mediante manejo florestal sustentável (BRASIL, 2012 art. 17º). 

O Código Florestal faz restrições ainda, quanta exploração florestal, o suprimento de 

matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos, como o uso do fogo na limpeza de 

terreno e renovação de pastagens e dá diretrizes para a proteção da flora e fauna nativas. 

Segundo Nunes (2015) a interpretação do tão recente Código Florestal prejudica a 

aplicação da Lei em áreas de reforma agrária, pois não abrange as especificidades 

relacionadas ao manejo dos recursos naturais pelos diferentes povos tradicionais e 

camponeses brasileiros. Somente, através da Instrução Normativa n° 2/MMA, de 06 de maio 

de 2014, que dispõe sobre os procedimentos para a integração, execução e compatibilização 

do Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR e define os procedimentos gerais do 

Cadastro Ambiental Rural - CAR, que ficou claramente definida a aplicação do Código 

Florestal para as áreas de reforma agrária. 

O Cadastro Ambiental Rural, estabelecido pelo Código Florestal (Lei Federal nº 

12.651/2012) art. 29, que permitiu “integrar as informações ambientais das propriedades e 

posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento 

ambiental e econômico e combate ao desmatamento”. 

De acordo o Ministério do Meio Ambiente o CAR facilitará a vida do proprietário 

rural na obtenção de licenças ambientais, pois a comprovação da regularidade da propriedade 

acontecerá por meio da inscrição e aprovação do CAR e o cumprimento no disposto no Plano 

de Regularização Ambiental (PRA). Entre outras vantagens encontra-se o acesso ao crédito e 

o planejamento do imóvel rural. Para esfera dos órgãos ambientais o CAR facilitará a 

distinção entre o desmatamento legal e ilegal, sendo um instrumento para elaboração de 

políticas públicas melhorando a gestão ambiental no âmbito rural, bem como contribuirá para 

o monitoramento do desmatamento em áreas de assentamentos rurais. 

Para Piccin (2009) outra implicação ambiental em áreas rurais, é a implantação de um 

programa nacional de desenvolvimento em agroecologia. No qual consiste em uma 

metodologia de produção rural sustentada, baseada no equilíbrio entre a capacidade de uso do 

solo, sistemas de cultivo sem uso de produtos químicos, técnicas de manejo preservacionistas 

e economia de recursos ambientais. 
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1.1.4. Sustentabilidade Social, econômica e ecológica. 

O desenvolvimento social e econômico pautado na capacidade de recuperação dos 

ecossistemas acendeu um caloroso debate no meio da comunidade científica nos últimos anos. 

De acordo Chamy e Moldonado (2012) a inadequação do uso dos recursos naturais e suas 

consequências, muitas vezes imprevisíveis quanto aos seus efeitos, têm custos ecológicos e 

econômicos que são em uma sociedade marcada por desigualdade social. 

Com a percepção dos abusos cometidos em nome do crescimento econômico, amplia-

se a noção de desenvolvimento, indo além da acumulação de recursos materiais. Conduz-se à 

noção de manutenção dos ecossistemas da terra e ao conceito de desenvolvimento sustentável, 

com sua multiplicidade de interpretações. Nesse contexto Zanella et al. (2009) ressalta que 

“torna-se necessário que o homem se reconheça como produto do meio, como parte integrante 

do mundo e do ambiente, dotado de capacidade transformadora, mas que é afetado e depende 

do meio que o cerca”. 

O despertar para a consciência ecológica veio ainda no final do século XIX, quando o 

homem entendeu que o esgotamento dos recursos naturais seria um custo ambiental muito 

alto para as gerações futuras. Daí a necessidade de desenvolver-se de forma sustentável. O 

termo desenvolvimento sustentável baseia-se na sustentabilidade ecológica, econômica e 

social. A palavra sustentabilidade, por si só, já permite agregar múltiplos significados, dentre 

eles: a manutenção dos ecossistemas, a equidade de produção e a redistribuição de 

rendimentos (SILVA, 2012). 

Para McCOOL et al. (2001) a sustentabilidade ecológica remete o homem a preservar 

o potencial da natureza na sua produção de recursos renováveis e atentar para a limitação do 

uso dos recursos não renováveis, tudo isso preservando as gerações futuras. Na 

sustentabilidade econômica os agentes de produção devem manter um desenvolvimento 

econômico intersetorial equilibrado, cuidando da segurança alimentar sem abrir mão da 

capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção. Com relação à 

Sustentabilidade Social é necessário o alcance de um patamar razoável de homogeneidade 

social, uma distribuição justa de renda, o emprego pleno com qualidade de vida decente e 

principalmente a igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais. 

Guedes (2012) ressalta que uma sociedade considerada sustentável é aquela na qual o 

triângulo da sustentabilidade - economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente 

correto - é uma realidade. A ideia é tratar os três enfoques de igual forma, mostrando que há 

uma interdependência e igualdade entre eles. 



32 
 

Já para Sachs (2002), para alcançar a sustentabilidade deve-se levar em consideração 

seis diferentes dimensões: social, cultural, ecológica/ambiental, territorial, político e 

econômico, possuindo os seguintes aspectos: 

1) Sustentabilidade Social: com o alcance de um patamar razoável de 

homogeneidade social e distribuição justa de renda, emprego pleno e/ou autônomo com 

qualidade de vida decente e igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais. 

2) Sustentabilidade Cultural: referente a mudanças no interior da continuidade 

(equilíbrio entre respeito à tradição e inovação), capacidade de autonomia para elaboração de 

um projeto nacional integrado e endógeno e autoconfiança, combinada com abertura para o 

mundo. 

3) Sustentabilidade Ecológica/Ambiental: relacionada à preservação do potencial 

da natureza na sua produção de recursos renováveis e a limitação do uso dos recursos não 

renováveis. Trata-se de respeitar à capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. 

4) Sustentabilidade Territorial: refere-se a configurações urbanas e rurais 

balanceadas (eliminação das inclinações urbanas nas alocações do investimento público), 

melhoria do ambiente urbano, superação das disparidades inter-regionais e estratégias de 

desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis. 

5) Sustentabilidade Política: participação democrática das tomadas de decisões 

em termos de apropriação universal dos direitos humanos, desenvolvimento da capacidade do 

Estado para implementar o projeto nacional, em parceria com todos os empreendedores e um 

nível razoável de coesão social. 

6) Sustentabilidade Econômica: visa o desenvolvimento econômico intersetorial 

equilibrado, com a segurança alimentar e capacidade de modernização contínua dos 

instrumentos de produção, razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica 

bem como a inserção soberana na economia internacional.  

Estas dimensões refletem a leitura que Sachs (2002) faz do desenvolvimento dentro de 

uma nova proposta, como uma estratégia alternativa à ordem econômica internacional, 

enfatizando a importância de modelos locais baseados em tecnologias apropriadas, em 

particular para as zonas rurais, buscando reduzir a dependência técnica e cultural (JACOBI, 

1999). 

Por tudo isso, o desenvolvimento local pode ser entendido como um processo 

endógeno de mudança. Este desenvolvimento, para ser consistente e sustentável, deve levar ao 

dinamismo e à viabilidade econômica, mobilizando e explorando as potencialidades locais e 
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contribuindo para elevar as oportunidades sociais e, ao mesmo tempo, deve assegurar a 

conservação dos recursos naturais locais, que são as bases de suas potencialidades 

(CARDOSO, 2012). 

De acordo Gomes (2012) o termo sustentabilidade assenta em duas premissas:  

I. Assegurar mecanismos de compensar, no futuro, as perdas do presente, ou seja, 

compensar o futuro com as perdas no presente, como exemplo é os fundos para a 

compensação ecológica de grandes investimentos que degradam a biodiversidade no contexto 

das áreas protegidas. 

II. Trazer os interesses futuros à ponderação da tomada de decisões no presente. 

Aqui o problema reside, desde logo, na dificuldade de transcendência altruísta do ser humano 

e na sua tendencial resistência a sacrificar o bem-estar imediato, sem pensar nas gerações 

futuras. 

No campo o desenvolvimento rural passa por um grande desafio pautado na superação 

da dicotomia entre produção e proteção ambiental, por meio da integração dos objetivos e 

instrumentos das políticas ambientais dentro do marco geral do desenvolvimento sustentável.  

Para o Ministério do meio Ambiente fazer a transição para o desenvolvimento rural 

sustentável depende da motivação e construção de consensos, mediados por uma relação 

democrática e com diálogo entre a política ambiental e as populações rurais (MMA, 2010). 

Visando assegurar o crescimento econômico com a redução das desigualdades sociais, da 

pobreza e da fome, com a preservação dos recursos naturais e da capacidade produtiva dos 

ecossistemas.  

Autores como Costa Neto e Canavesi (2013) asseguram que no espaço rural a noção 

de sustentabilidade está associada à questão agroecológica, passando a ser pensada em termos 

agrícolas e agrários, sendo utilizada para tratar os problemas socioambientais existentes no 

campo.  

Altieri (1996) assinala que o enfoque agroecológico para o desenvolvimento rural 

sustentável deve englobar, dentre outras, as seguintes formulações: As técnicas 

agroecológicas são compatíveis com a cultura camponesa, visto que não questionam sua 

lógica, mas se baseiam no saber camponês tradicional, combinado com elementos da ciência e 

da agricultura moderna; As técnicas são ecológicas, uma vez que não tentam modificar ou 

transformar radicalmente os ecossistemas camponeses, mas tratam de identificar elementos de 

manejo que, uma vez incorporados, conduzem a uma otimização da unidade de produção. 
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O INCRA vem buscando se unir com órgãos como o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e o Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), e outras instituições não governamentais, a fim de relacionar a política de Reforma 

Agrária à necessidade de uso controlado dos recursos naturais.  

Nesse contexto, em 2004 o INCRA implementa o Programa de Assessoria Técnica, 

Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES) que preconiza serviços de extensão rural sob 

visão renovada, para além da modernização dos sistemas produtivos, abrangendo também a 

dimensão social e ambiental, visando o desenvolvimento sustentáveis das comunidades rurais. 

Visando o incentivo da conservação/preservação dos recursos naturais e a contribuição 

para uma melhor qualidade socioambiental em áreas de reforma agrária o IBAMA em 

parceria com o INCRA e a Receita Federal do Brasil (RFB) lança o Ato Declaratório 

Ambiental (ADA), que consiste em um documento de cadastro das áreas de imóvel rural e das 

áreas de interesse ambiental que integram para fins de isenção de Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural (IPTR). O proprietário rural pode se beneficiar com redução de até 100% do 

Imposto sobre a IPTR (IBAMA, 2016). 

Outra ação do INCRA, visando criar condições de inclusão social e produtiva em 

consonância com a conservação ambiental foi à implementação do Programa de 

Assentamentos Verdes, no qual cria estratégias para a preservação da Amazônia. Sendo este 

um Plano de Combate e Alternativas ao Desmatamento Ilegal em Assentamentos da 

Amazônia Legal que, juntamente com as Resoluções do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente de 2006 e de 2013, estabeleceram procedimentos para o licenciamento ambiental 

em assentamentos de reforma agrária, e tinha por meta estancar o desmatamento nessas áreas. 

1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA METODOLOGIA MULTICRITÉRIO 

DE APOIO A DECISÃO - MCDA 

1.2.1. Principais Métodos de decisão multicritério  

Métodos multicritérios têm sido muito utilizados na solução de problemas de tomada 

de decisão, uma vez que procuram esclarecer ao decisor as possibilidades de escolhas. De 

acordo com Oliveira (2003) na década de 40 já existiam pesquisadores e estudiosos que 

contribuíram direta ou indiretamente para o desenvolvimento desta área, preocupados com a 

racionalidade do processo decisório. 

Segundo Tsoukiás (2008), o marco para a teoria da decisão ocorreu em 1976, quando 

os autores Keeney e Raiffa publicaram um livro expandindo a teoria da decisão com a 
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presença de múltiplos critérios. Após a década de 1970, começaram a surgir métodos voltados 

para problemas de decisão com múltiplos critérios com abordagens diferenciadas. 

As Metodologias Multicritério de Apoio à Decisão (Multicriteria Decision Aid  – 

MCDA) objetivam auxiliar analistas e decisores em situações nas quais há a necessidade de 

identificação de prioridades sob a ótica de múltiplos critérios, o que ocorre normalmente 

quando coexistem interesses em conflito (GOMES, 2007).  

O interesse pelo estudo do processo decisório fez com que existisse evolução 

significante neste tema, com avanço nos modelos existentes assim como o desenvolvimento 

de outros modelos. Zopounidis e Doumpos (2001) garantem que os modelos possibilitam que 

agente de decisão faça análise de decisão de forma precisa, além disso, faça com que haja um 

ganho significativo na capacidade de discernir a natureza real das informações relativas às 

preferências implícitas dos atores.  

Gomes, Araya e Carignano (2004) definem apoio a multicritério à decisão (AMD) 

como a atividade daquele analista que, baseado em modelos claramente apresentados, ajuda 

na obtenção de elementos de resposta às questões de um decisor no decorrer de um processo. 

Esses elementos têm como objetivo esclarecer cada decisão e, normalmente, recomendá-la ou, 

simplesmente favorece-la. 

Há um crescimento de análise multicritério em áreas voltadas para o desenvolvimento 

teórico de novas técnicas, bem como para modelos de decisão já existentes, esses julgamentos 

também vêm sendo aplicados em diferentes áreas de gestão, economia e finanças 

(ZOPOUNIDIS E PARDALOS, 2010).  

Os métodos multicritérios agregam um valor significativo na tomada de decisão, na 

medida em que não somente permitem a abordagem de problemas considerados complexos e, 

por isto mesmo, não tratável pelos procedimentos intuitivo-empíricos usuais, mas também 

conferem, ao processo de tomada de decisão uma clareza e consequentemente transparência 

não disponíveis quando esses procedimentos, ou outros métodos de natureza monocritérios, 

são utilizados (GOMES, 2007).  

Existem vários métodos e metodologias propostos por diversos autores que podem ser 

utilizados no processo decisório, no quadro 2 serão citados resumidamente as funções dos 

mais utilizados. 

 

 



36 
 

Quadro 2 - Principais Métodos de Análise Multicritérios de apoio à decisão. 

MÉTODO DEFINIÇÃO 

AHP (Analytical Hierarchy 

Process) 

 Desenvolvido por Tomas L. Santy no início da década de 70; 

 Amplamente utilizado na resolução de conflitos e em problemas 

com múltiplos critérios; 

 Baseia-se no método Newtoniano e Cartesiano de pensar, 

buscando tratar a complexidade com a decomposição e divisão 

do problema em fatores; 

 De acordo Costa (2002 p. 16-17) é baseado em três etapas do 

pensamento analítico: 

(I) Construção de Hierarquias 

(II) Definição de prioridades 

(III) Consistência Lógica 

 Representa e quantifica as variáveis envolvidas em uma 

hierarquia de critérios ponderados por preferências (pesos). 

 

PROMETHEE (Preference 

Ranking Organization 

Method for Enrichment 

Evaluation) 

 Desenvolvido no Canadá em 1982 por J.P. Brans; 

 Utiliza a matemática simples, método de concepção e ordenação 

aplicável a várias situações e diferenças;  

 Um método baseado em combinação de pares; 

 Envolve conceitos e parâmetros com alguma interpretação física 

ou econômica; 

 Podendo ser destacado na literatura a utilização deste método 

em trabalhos de ALMEIDA E COSTA (2003); LOPES (2005); 

BABIC E PLAZIBAT (1998).  

ELÉCTRE (I, II, III, IV, IS, 

TRI) 

 Proposto por Roy em 1968; 

 Define uma série de processos sobre alternativas consideradas, 

as quais pertence ao conjunto de possíveis soluções do 

problema de decisão analisado; 

 Neste método a resolução do problema é temporal, no qual as 

preferências podem ser modificadas, em razão de novas 

informações que se incorporam ao longo do processo; 

 São aplicáveis em duas fases principais: 

 Fase I: Construir uma relação de sobreclassificação, 

estabelecendo uma relação par a par de alternativas; 

 Fase II: Explorar a relação de sobreclassificação, 
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aplicando um procedimento para resolver o problema 

em função da problemática específica a ser abordada. 

 Os métodos da família Eléctre, diferem-se entre si pela 

problemática que tentam resolver, pelas informações inter e 

intracritérios utilizadas pela quantidade de relação de superação 

de superação construídas e pesquisadas. 

Fonte: LEITE e FREITAS, 2012; SOARES DE MELO, 2007. 

As situações onde o emprego da análise de decisão multicritério (ADM) é propício são 

aquelas onde, além de haver conflito entre os critérios, também há ambiguidade nos 

desempenhos de medição ou também na articulação das preferências dos envolvidos. É 

importante ressaltar que a ADM não fornece a solução ideal em um problema de decisão, 

simplesmente porque não existe uma solução tal que ela seja universalmente aceita como 

certa.  

 De acordo Cidad e Manzani (2015) ao implementar a ADM, existem quatro tipos de 

decisão possíveis a escolha, ranking, hierarquização e o portfólio. A escolha envolve 

selecionar uma ação dentre duas ou mais alternativas, o ranking serve para classificar as 

alternativas em ordem de preferência para selecionar as melhores posicionadas, a 

hierarquização agrupa as alternativas em amplas categorias hierárquicas, cada uma incluindo 

um número não-distinto de alternativas e o portfólio busca identificar a melhor combinação de 

ações alternativas, levando em conta não apenas características individuais das alternativas, 

mas também suas interações e sinergias. 

Cada uma das classificações supracitadas abrange os métodos citados no quadro 2. O 

MACBETH Como possui significativa importância para o presente trabalho, ele será 

discutido na sessão 1.2.4. 

1.2.2. O Processo de Apoio à decisão 

A palavra decisão é proveniente do latim decidere, que significa cortar, romper com 

algo. Para Gomes et al. (2006) a tomada de decisão é um fator presente no dia-dia das 

pessoas, sendo necessários ser levado em consideração sempre que houver mais de uma 

alternativa para determinado problema. 

 Uma decisão deve ser uma consequência lógica daquilo que se quer, daquilo que se 

sabe e daquilo que se pode fazer (CAMPELLO DE SOUZA, 2007). É plausível que o decisor 

queira escolher a melhor alternativa sempre, o que geralmente não é uma tarefa fácil.  



38 
 

Da mesma forma, segundo ZELENY (1994), os objetivos conflitantes impedem a 

solução ótima cabendo ao decisor à procura do “melhor compromisso”. É neste aspecto que se 

torna possível associar outro aspecto da tomada de decisão, a subjetividade. Cada decisor terá 

suas próprias preferências e, mesmo diante de um mesmo problema, possivelmente optaria 

por alternativas diferentes. 

Na caracterização dos processos de decisão, Dias (2000) distingue dois tipos de 

problemas: problemas estruturados e não estruturados. Para os primeiros existem dados, 

procedimentos de resolução e resultados completamente especificados, por vezes à custa de 

regras bem definidas. São problemas geralmente de rotina, como por exemplo, “definir o 

escalão a que um aluno pertence”. Os problemas não estruturados são exatamente o oposto, 

como por exemplo, “escolher a local de funcionamento de uma nova empresa”. Há ainda 

referências a problemas semiestruturados, por se encontrarem entre estes dois polos opostos 

ou por terem fases onde são estruturados e outras onde são não estruturados. 

Além dessa perspectiva, Duarte (2011) exemplifica o processo de apoio à decisão por 

estágios metodológicos desde o reconhecimento do problema até o desenvolvimento do plano 

de ação com resultados obtidos, estes sendo (Figura2): 
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A estruturação do problema é a fase que tem como característica, o pensamento 

divergente e seu intuito é ampliar, investigar e comprovar o grau de complexidade do 

problema. A construção do modelo é a modalidade que apresenta uma forma convergente de 

pensar. E Aplicação do modelo consiste na fase de síntese sobre os resultados obtidos. 

Embora distintas, as fases apresentam ligações intrínsecas. Antes de qualquer análise 

os analistas técnicos e facilitadores, precisam desenvolver um entendimento comum a respeito 

do problema da decisão que precisa ser tomada e dos elementos que impactam sobre a 

decisão. 

Para Dias (2000), nesta sequência, o processo pode-se considerar dinâmico, no sentido 

em que se pode voltar às etapas anteriores. Na verdade, o modelo pode ser revisto sempre que 

surjam dados relevantes que possam redefinir ou até contrariar os seus pressupostos. Isto 

conduz a um aprofundamento do conhecimento da realidade e uma eventual reformulação dos 

critérios de escolha. Por outro lado, pode ser desenvolvido, em paralelo, trabalho relativo a 

etapas distintas.  

Figura 2 - Processo de apoio à decisão. 

Fonte: DUARTE, 2011. 
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1.2.3. Componentes e elementos do processo de tomada de decisão  

Os elementos que compõe o processo de decisão são compostos por: atores, decisor, 

facilitador e analistas. Os componentes são as alternativas, os critérios e as escalas. 

Campos (2011) definem os elementos como: 

1. Atores 

Indivíduos, entidades ou grupo de pessoas que têm interesse na decisão a ser tomada, 

pois estão envolvidos direta ou indiretamente pelas consequências da decisão. Nas decisões 

públicas, os atores compreendem as comunidades ou cidades que pagam impostos, o governo, 

entre outros. 

2. Decisor 

Formado por um indivíduo ou grupo de indivíduos que possui o mais importante papel 

no processo de tomada de decisão. Possui a função de avaliar as alternativas do problema de 

acordo coma sua relação de preferência. 

3. Analistas 

Refere-se ao cientista ou técnico, que tem como papel fundamental ajudar o decisor no 

processo. Ele auxilia o decisor a expressar suas preferências, para tirar conclusões definitivas 

sobre o conjunto de ações (alternativas viáveis). 

4. Facilitador 

É um líder experiente, que deve focalizar a sua atenção na resolução do problema, 

coordenando os pontos de vista do decisor, mantendo este motivado e destacando o 

aprendizado no processo de decisão. O seu papel fundamental é esclarecer e modelar o 

processo de avaliação e ou negociação conducente à tomada de decisão.   Deve-se manter 

neutro durante o processo de decisão, para não influenciar nos julgamentos dos decisores. 

5. Alternativas 

Denominam-se alternativas o conjunto de ações possíveis em que o decisor irá fazer a 

sua escolha 

6. Critérios 

É uma medida base para a efetividade da avaliação, ou seja, permite estabelecer um 

julgamento de preferência entre as ações. Os critérios podem ser metas, alvos ou objetivos 

almejados. 

7. Escalas 
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As escalas podem ser quantitativas ou qualitativas e a natureza destas pode ser 

homogênea. Abreu e Stephan (1992) acentuam que cada escala possui um conjunto de 

hipóteses subjacentes no tocante à correspondência com o mundo real. 

8. Pontos de Vistas Fundamentais (PVF) 

Referente à definição dos pontos de vista fundamentais - PVFs são os aspectos que 

servem de fundamentos para avaliar as ações potenciais, por pelo menos um dos decisores 

dentro do contexto decisório. Eles explicitam os valores que os decisores consideram 

importantes naquele contexto e, ao mesmo tempo, definem as características (propriedades) 

das ações que são de interesses dos decisores. Os pontos de vistas fundamentais (PVFs) 

constituem-se nos eixos de avaliação do problema. (ENSSLIN et al. 2001, p. 127). 

Segundo Bana e Costa (1992), um ponto de vista fundamental (PVF) é um ponto de 

vista individual, ou um conjunto de pontos de vistas, nos termos do qual os atores concordam 

em que sejam analisados os impactos e avaliada a atratividade das opções, independentemente 

dos impactos noutros pontos de vistas.  

9. Descritores 

Depois de definido os pontos de vistas fundamentais, pode-se iniciar a construção de 

um modelo multicritério para avaliar as ações potenciais segundo tais eixos de avaliação. Para 

tanto, é necessário construir um critério que permita mensurar a performance de cada ação 

avaliada em cada ponto de vista. 

Segundo Brandalise (2002) duas ferramentas são necessárias na construção de um 

critério: um descritor e uma função de valor associada a tal descritor. Portanto, os descritores 

fornecem um melhor entendimento daquilo que representa a preocupação do decisor ao 

mensurar uma dimensão do contexto decisório. No que toca a função de valor, promoverá as 

informações relativas às diferenças de atratividade entre os níveis do descritor. 

Para Bana e Costa (1992) descritor pode ser definido como “um conjunto de níveis de 

impacto que servem como base para descrever as performances plausíveis das ações 

potenciais em termos de cada PVF”. Cada nível de impacto pode ser encarado como a 

representação do desempenho de uma ação potencial neste objetivo. 

Para Roy (1993) o descritor é considerado adequado à medida que os decisores o 

considerem como uma ferramenta apropriada à avaliação das ações potenciais. 

A construção de descritores apresenta propósitos importantes no apoio à decisão, 

como: auxiliar na compreensão do que os decisores estão considerando em dado contexto; 

torna o ponto de vista inteligível; permiti a geração de ações de aperfeiçoamento; possibilita a 
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construção de escalas de preferências locais, além de permitir a mensuração de desempenho 

de ações de um critério e auxilia a construção de um modelo global de avaliação 

(BRANDALISE, 2002). 

Os descritores classificam-se em três tipos: diretos (naturais), construídos e indiretos 

(Proxy). Cada um deles ainda pode ser articulado de forma quantitativa ou qualitativa, 

continua ou discreta (BANA e COSTA SILVA, 1994, p.119). 

A partir da construção dos descritores é definido em cada um deles dois níveis de 

impacto de referência, o nível Bom e o nível Neutro (GRECO, 1997; BANA e COSTA e 

VANSNICK, 1997) com valores de 100 (cem) e 0 (zero) respectivamente, quanto mais perto 

de 100 mais atrativo o critério avaliado. De acordo Enssli et al. (2001), esses dois níveis são 

importantes para os procedimentos de verificação da independência preferencial e, 

principalmente, para a determinação das taxas de substituição. 

O uso dos níveis de impacto de referência, o bom e o neutro, possibilita descritores 

mais inteligíveis e, por conseguinte, a operacionalização dos pontos de vista que está sendo 

avaliado. Dessa maneira, fica mais claro, no processo decisório, identificar as ações atrativas e 

as não atrativas.  

No que tange as ações atrativas, em um dado ponto de vista, são aquelas ações que tem 

a performance, neste ponto de vista, superior ao do nível neutro e, quanto às ações não 

atrativas, são aquelas ações com desempenho abaixo desse mesmo nível. Relativamente ao 

nível bom, demarca as ações que tem uma performance acima do desempenho considerado 

pelo decisor. (ENSSLIN et al.  2001). 

10. Funções de Valores 

As funções de valores têm como papel auxiliar o decisor a expressar numericamente 

suas preferências. Além das funções de valores avaliarem as ações potenciais, elas também 

contribuem para melhorar o entendimento sobre o problema do decisor e refinar a 

compreensão acerca do impacto que cada ação disponível gera sobre seus valores (LIMA, 

2003).  

A função de valor expressa é utilizada para ordenar a intensidade de preferência 

(diferença de atratividade) entre pares de níveis de impacto ou ações potenciais. Todavia, uma 

função de valor v(a) deve observar as seguintes condições matemáticas (ENSSLIN et al. 

2001): 

Para todo a,b ∈ A, v(a) > v(b) se e somente se para o avaliador „a‟ é mais atrativa que 

„b‟ (a P b) (a é preferível a b); 
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Para todo a,b ∈  A, v(a) = v(b) se e somente se para o avaliador „a‟ é indiferente a „b‟ 

(a I b) (a é indiferente a b); 

Para todo a,b ∈ A, v(a) - v(b) > v (c) - v (d) se e somente se para o avaliador a 

diferença de atratividade entre „a‟ e „b‟ é maior que a diferença de atratividade entre „c‟ e „d‟. 

Os julgamentos numéricos solicitados ao decisor aumentam o grau de complexidade 

do modelo, mas de forma positiva a avaliação das alternativas se torna frequentemente mais 

direta (BEINAT, 1995). Sendo importante ressaltar que as funções de valores do decisor são 

representadas matematicamente por escalas. 

1.2.4. Abordagem MACBETH 

O MACBETH “Measuring Attractiveness by a Category Based Evaluation 

Technique” (Medir a Atratividade por uma Técnica de Avaliação Baseada em Categorias) é 

um método de apoio à decisão que permite avaliar opções levando em conta múltiplos 

critérios. A distinção fundamental entre o MACBETH e os outros métodos de Análise a 

Decisão com múltiplos critérios é que MACBETH requer apenas julgamentos qualitativos 

sobre as diferenças de atratividade entre elementos, para gerar pontuações em cada critério e 

para ponderar os critérios. 

O MACBETH é uma ferramenta Humanística, Iterativa e Construtiva (BANA e 

COSTA et al. 1995): 

Humanística, no sentido que deve ser usada para ajudar os decisores a ponderar, 

comunicar e discutir os seus sistemas de valores e preferências; Iterativa, porque o seu 

processo de reflexão e aprendizagem pode ser estendido através de uma facilitação social 

sustentada por protocolos simples de pergunta-resposta; Construtiva porque assenta na ideia 

de que nem os decisores nem cada membro de um grupo de decisão têm convicções fortes 

sobre o tipo de decisão a ser tomada, mas é possível fornecer-lhes ajuda para formar essas 

convicções e construir preferências robustas acerca das diferentes opções para resolver o 

problema. 

De acordo Bana e Costa (2007), o método atribui notas em todas as alternativas como 

uma escala de valores de cada critério. Como vantagem, o software M-MACBETH apresenta 

4 etapas do processo de apoio à tomada de decisões: análise do contexto, estruturação, 

avaliação e recomendações (figura 3). 

 

 



44 
 

ATORES 

Análise do contexto 
de decisão e 

estruturação do 
processo de apoio à 

decisão 

Estruturação dos 
elementos de 

avaliação 

Desenvolvimento do 
modelo multicritério 

de avaliação 

Análise da 
sensibilidade e 
elaboração de 

recomendações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do contexto de decisão está baseada na crença de que a construção de 

diversos critérios de avaliação ao invés de um único influi positivamente no processo de 

decisão. Esta crença reside em assumir que na maioria dos contextos decisórios é possível 

identificar um pequeno número de pontos de vista (usualmente em três e não muito mais de 

dez) através dos quais é possível construir uma família de critérios que é exaustiva e simples o 

suficiente para ser aceita como base de discussão por todos os atores envolvidos no processo 

decisório (BOUYSSOU, 1989).  

A estruturação dos elementos de avaliação visa identificar e descrever os critérios de 

aceitação/rejeição de alternativas, isto é, das condições e requisitos que cada alternativa deve 

respeitar antes de ser aceita. Nesta fase objetiva-se também avaliar o valor intrínseco de cada 

alternativa, suas vantagens e desvantagens comparativamente com as restantes, bem como 

ponderar os critérios de avaliação. 

Segundo Bana e Costa (2007) a avaliação da proposta identifica as alternativas aceitas, 

por meio da avaliação de cada uma em termos de cumprimento de todos os critérios de 

aceitação, envolvendo nesta etapa uma avaliação local e uma avaliação global: 

 Avaliação Local das alternativas aceitas, isto é, separadamente por cada um 

dos critérios de avaliação, com base em indicadores de performance resultando 

numa pontuação parcial para cada uma delas segundo cada um desses critérios; 

 Avaliação Global das alternativas aceitas, pelo cálculo de uma pontuação 

global para cada uma delas por soma ponderada das suas pontuações parciais. 

E a fase de recomendações consiste na exploração do modelo construído pela 

realização de análises de sensibilidade e ordenação final resultante das pontuações globais das 

alternativas aceitas. 

Figura 3 - Etapas da Metodologia MACBETH. 

Fonte: BANA e COSTA, 2007. 
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Para possibilitar a construção de uma função de valor sobre o conjunto de estímulos, o 

MACBETH faz uso de um procedimento que consiste em questionar o decisor a expressar 

verbalmente a diferença de atratividade entre duas ações “a” e “b” (com “a” mais atrativo que 

“b”) escolhendo uma das seguintes categorias semânticas: 

C0 - nula 

C1 - muito fraca 

C2 - fraca 

C3 - moderada 

C4 - forte 

C5 – muito forte 

C6 - extrema. 

A partir disso constrói-se uma matriz, chamada matriz semântica que contem 

esquematicamente a resposta do decisor. Com isso, o software M-MACBETH gera os 

coeficientes de ponderação (escala) correspondente a tal matriz (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a matriz completa o software M-MACBETH propõe uma escala numérica que 

satisfaça (se possível), a devidas regras de mensuração. Em algumas situações o decisor não 

consegue manter a consistência de todos os seus juízos de valor, principalmente nos casos 

onde o modelo construído para apoiar o processo decisório requer um número elevado de 

julgamentos para a construção da matriz semântica. A inconsistência semântica ocorre quando 

na matriz de julgamentos semânticos um valor decresce na linha da esquerda para direita ou 

cresce na coluna de cima para baixo. 

A partir da construção da matriz de juízos expressas pelo decisor, com os julgamentos 

consistentes, o método MACBETH gera coeficientes de ponderação correspondente a matriz, 

Figura 4 - Matriz de julgamento. 

Fonte: Software M-MACBETH 
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com uma escala de intervalo para cada uma das alternativas avaliadas. Além disso o software 

oferece várias representações gráficas que facilitam a compreensão dos resultados. Sua 

estrutura é extremamente simples e viabiliza o estudo de dados de qualquer porte.  
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CAPÍTULO 2 – DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

2.1. Projeto de Assentamento Matupi (PA - Matupi) 

O PA Matupi localiza-se no Município de Manicoré e foi criado através da Resolução 

n° 148 de 20 de julho de 1992, faz parte do Projeto Fundiário (INCRA) Humaitá, a qual dista 

de 180 km. Em termos de extensão possui uma área total de 34.889,77 hectares (ha). Situa-se 

nas Coordenadas Geográficas 61°29‟14‟‟O e 7°43‟13‟‟S em terras centrais da margem direita 

da BR – 230 entre os Munícipios de Itaituba – PA e Humaitá – AM (Figura 4). Constituindo 

parte da Gleba M-2, arrecadada e incorporada ao Patrimônio da União por força do Art.13, da 

Lei n° 6.386 de 06 de abril de 1976 e da Portaria INCRA/DF/N°051, de 26 de março de 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este assentamento foi dividido em 538 lotes distribuídos em nove vicinais 

denominadas de: Vicinal Nova Vida, Vicinal Bela Vista, Vicinal Matupi, Vicinal Matupiri, 

Vicinal Boa Esperança, Vicinal Maravilha, Vicinal Triunfo, Vicinal Bom Futuro e Vicinal 

Santa Luzia (INCRA, 2006). Sua economia concentra-se na pecuária e a na agricultura de 

subsistência (SILVA, 2012). De acordo INCRA (2006) as principais culturas desenvolvidas 

neste assentamento são: café, cupuaçu, abacaxi, arroz, milho e mandioca.  

Manicoré é um município brasileiro do interior do estado do Amazonas, Região Norte 

do país. Pertencente à mesorregião do Sul Amazonense e microrregião do Madeira, com uma 

população de 53.053 mil habitantes, dividida entre a zona rural e urbana (IBGE, 2015).  

Figura 5 - Localização PA Matupi. 

Fonte: PRODES/INPE. Elaborado por: SOUZA, 2017. 
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A principal fonte de renda da população provém em parte da produção agrícola, 

principalmente do cultivo da banana, melancia e da produção de farinha, outras fontes são 

provenientes do comércio e dos empregos gerados pela prefeitura e estado. O município 

possui um grande potencial extrativista baseado na borracha e na castanha (IBGE, 2010). 

Quanto as características ambientais do assentamento este encontra-se em uma região 

onde há muita incidência de igarapés e rios, sendo o rio Manicoré e o Rio Branco os de 

maiores influências, juntamente com os igarapés Perdido, Matupi, Maravilha e Babaçu. O 

relevo predominante é semi ondulado e plano, apresenta uma precipitação média anual de 

2.500 mm, com período chuvoso entre os meses de janeiro a abril e período seco entre junho a 

setembro, com temperatura média de 27°C (INCRA, 2006). 

A região do Médio Rio Madeira está situada à zona climática, pertencente ao grupo A 

(Clima Tropical Chuvoso), segundo Köppen, sendo caracterizada pelo tipo Am (chuvas do 

tipo monção), com temperaturas médias variando entre 25 e 27ºC, e umidade relativa do ar 

entre 85 e 90%. De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a região possui um 

período seco de pequena duração, entre junho e setembro e um período chuvoso, entre 

novembro e abril e um período de transição em maio e outubro (FERREIRA, 2005; CAMPOS 

et al. 2012). 

2.2. Coleta de dados 

O procedimento metodológico do estudo consistiu em uma abordagem quanti - 

qualitativa visando compreender os aspectos socioeconômicos e ambientais dos moradores do 

PA Matupi. 

O universo da pesquisa adotado foram os responsáveis pelos lotes dentro do 

assentamento. No total foram realizadas 92 entrevistas, sendo estas coletas realizadas de 

forma aleatória nas vicinais: Matupi, Bela Vista, Matupiri, Maravilha, Boa Esperança, 

Triunfo, Bom Futuro e Nova Vida. A distribuição de entrevistas realizadas em cada vicinal 

esta descrita na tabela 1. 
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Tabela 1 - Número de questionários por vicinais no PA Matupi. 

Vicinal N° de Questionários 

Matupi 16 

Bela Vista 08 

Matupiri 20 

Maravilha 16 

Boa Esperança 14 

Triunfo 08 

Bom futuro 05 

Nova Vida 05 

Total 92 

Os formulários aplicados foram divididos em 07 (seis) blocos, sendo: Bloco 1-Dados 

de Identificação; Bloco 2 - Dados Pessoais; Bloco 3 - Informações de moradia; Bloco 4 - 

Questões Sociais; Bloco 5 - Questões Ambientais; Bloco 6 – Questão econômica e Blocos 7 - 

Dados da propriedade. 

Bloco 1 - Dados de Identificação: foram descritas o nome da vicinal, data, n° do lote e 

coordenadas geográficas. 

Bloco 2 - Dados Pessoais: informações do entrevistado contendo informações pessoais 

como: idade, sexo, profissão, escolaridade, estado civil, formação profissional e composição 

familiar. 

Bloco 3 - Informações de moradia: foram caracterizados os materiais de construção 

das residências dos assentados, o desenvolvimento de infraestruturas como acesso a energia 

elétrica e saneamento básico, ocupação e titulação do lote. 

Bloco 4 - Questões Sociais: foram abordadas questões como a naturalidade do 

entrevistado, o tempo de moradia no assentamento, o acesso à educação e saúde, assistência 

do INCRA, tempo de residência no assentamento, assistência técnica, o acesso à educação e 

saúde dentro do assentamento. 

Bloco 5 - Questões Ambientais: foram coletados dados da origem da água utilizada 

para consumo, forma de tratamento, disposição de dejetos sanitários e destino final dos 

resíduos sólidos. 

Bloco 6 - Questão Econômica: atividade desenvolvida no lote, comercialização dos 

produtos, assistência técnica, crédito rural e renda. 

Bloco 7 - Dados da Propriedade: Existência de cursos d‟água no lote, acesso ao 

CAR/PRAD, participação no PDA do assentamento.  
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O critério de seleção para a participação da pesquisa foram os responsáveis pelos lotes, 

sendo esta pessoa maior de idade e com disponibilidade para realizar a entrevista. 

As respostas obtidas pela aplicação dos questionários foram tabuladas em planilha do 

Excel visando à ordenação e mensuração dos dados, desta forma tornou-se possível uma 

análise mais concisa das questões apresentadas pelos entrevistados. As entrevistas foram 

realizadas no ano de 2017, entre os meses de fevereiro e março.  

Para a quantificação da análise do uso terra no assentamento foram utilizadas 

informações geradas através do Programa de Cálculo de Desflorestamento da Amazônia 

(PRODES) que estão disponíveis gratuitamente no site do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). Os mapas baixados foram sobrepostos ao arquivo digital do limite do 

assentamento utilizando o software ArcGis 10.0  para o recorte da área. 

Vale ressaltar que este projeto foi submetido ao Sistema Nacional de Ética em 

Pesquisa Plataforma Brasil (SISNEP) para o registo de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Aprovado com o N° CAAE: 61228016.7.0000.5020.  

O conceito de sustentabilidade abordada neste estudo leva em consideração a visão de 

Sachs (2002), partindo da premissa de três dimensões: Socioecômicos, Institucionais 

(político) e Ecológicos.  

2.3. Etapas da Análise Multicritérios de Apoio a Decisão – M- MACBETH 

A metodologia multicritério MACBETH foi desenvolvida por Bana e costa; Vansnick 

(1994), é uma abordagem iterativa implementada computacionalmente no software M-

MACBETH versão 3.1.0.  

A vantagem da metodologia de apoio à decisão multicritério é auxiliar não apenas a 

obtenção do resultado, mas a compreensão de todo o processo. Sua aplicação requer uma 

sequencia de etapas que devem ser exploradas. No intuito de entender a metodologia 

apresentam-se aqui o passo a passo para a obtenção dos dados. 

1º. Etapa – Análise do contexto 

Esta fase consistiu em um conhecimento prévio da área de estudo, com a identificação 

do problema no contexto de decisão. Para isso a facilitadora (autora deste estudo) realizou 

consultas em documentos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Colonização de reforma 

Agrária – INCRA (decisor), bem como pesquisas via web para revisão bibliográfica, 

buscando a identificação de programas que vêm sendo implementadas em áreas de reforma 
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agrária voltadas para o desenvolvimento social, econômico e ecológico dos assentamentos 

rurais. E o entendimento da localização geográfica da área de estudo, que compreende uma 

região de fronteira agrícola. 

2º. Etapa – Estruturação 

Com a contextualização do problema foi possível identificar os Pontos de Vistas 

Fundamentais (PVF) necessários para a seleção dos critérios para avaliação da 

sustentabilidade ambiental do PA Matupi. Sendo estes: 

 Possuir renda suficiente para se manter no lote; 

 Possuir o título comprovando as condições de cultivar a terra; 

 Tempo de residência relacionado com a capacidade de fixação no 

assentamento; 

 Possuir acesso ao crédito com assistência técnica, visando a melhor utilização 

dos recursos disponíveis pelo governo; 

 Ter acesso a políticas voltadas para a conservação ambiental; 

 Desenvolver atividades econômicas no limite de áreas de uso permitido por lei; 

 Possuir desenvolvimento econômico voltado para atividades voltadas 

principalmente para agricultura familiar. 

Com esses objetivos construiu-se o mapa cognitivo visando o melhor entrelaçamento 

dos pontos de vistas e sua influência na sustentabilidade do assentamento (Figura 6). 
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Com a construção dos PVF foram selecionados 7 (sete) critérios distribuídos em 3 

(três) dimensões: 

1º. Dimensão: Socioeconômica 

 Renda 

 Título da terra 

 Tempo de Residência 

2º. Dimensão: Institucional 

 Crédito/ATER 

 CAR/PRAD 

3º. Dimensão: Ecológica 

 Área de uso 

 Atividade Econômica 

A partir disso, os critérios foram divididos em dois níveis de impacto: Nível Bom e 

Nível Neutro e atribuídos alternativas para a avaliação dos julgamentos, como exemplo o 

critério renda. (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Mapa Cognitivo.  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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   Tabela 2 - Exemplo do nível de impacto de avaliação 

Renda 

Nível de 

referência 

Descrição 

Bom 
Acima de 5 Salários Mínimos 

 

 
4 a 5 Salários Mínimos 

 

Neutro 
2 a 3 Salário Mínimos 

 

 1 Salário Mínimo 

 

3º. Etapa – Avaliação 

Na fase de avaliação foram realizados os julgamentos pertinentes para as alternativas 

propostas em cada critério de aceitação, sendo estes julgamentos realizados através das sete 

(7) categorias de escala semântica proposta pela metodologia MACBETH, como pode ser 

observado na Figura 7. Nesta avaliação foi questionado a diferença de atratividade entre duas 

alternativas, ou seja, qual a percepção quanto a decisão de sair de uma alternativa boa para 

outras piores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir desses julgamentos foram inseridos na tabela de performance os 92 lotes 

pesquisados para análise dos dados pertinentes aos critérios avaliados (Figura 8). 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Exemplo dos julgamentos realizados na fase avaliação dos critérios. 

Fonte: Software M-MACBETH 
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Com a tabela de performance alimentada foram obtidas a avaliação global e local para 

cada lote pesquisado, como observado na Figura 9. A avaliação dos lotes do PA Matupi foi 

realizada através da equação 1. 

 

 ( )  ∑   

 

   

    ( )       ∑   

 

   

                    (       ) 

Eq. 1 

Sendo, 

V(a), o valor global da performance do lote “a‟‟ diante dos „n‟critérios. 

vj (a), o valor da performance do lote  “a‟‟ diante do critério „j‟. 

wj, constantes de escalas ou coeficientes de ponderação dos „n‟critérios que permitem 

as diferentes alternativas „a‟, em cada critério, serem adicionáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da compreensão desses dados foi apresentada e discutida a avaliação local e 

global dos lotes pesquisados. 

4º. Etapa – Recomendações 

Nesta etapa foi feita a análise de sensibilidade demonstrando a ponderação de cada 

critério e assim propor ações de melhorias que possam alavancar o desempenho dos mesmos. 

 

Figura 8 - Tabela de Performance. 

Fonte: Software M-MACBETH 

Figura 9 - Recorte da Tabela de Pontuação Global. 

Fonte: Dados da pesquisa. Software M-MACBETH. 
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para uma melhor compreensão dos resultados da pesquisa, este capítulo está dividido 

em três partes: 

i) Características socioeconômicas dos responsáveis pelos lotes que participaram das 

entrevistas realizadas no assentamento. 

ii) Demonstra o cálculo da cobertura da terra e a construção do mapa das áreas de uso do 

assentamento.   

iii) Aborda os resultados da aplicação do processo sociotécnico MACBETH. 

3.1. Aspectos socioeconômicos dos responsáveis pelos lotes no PA Matupi 

De acordo a metodologia utilizada 56,5% dos entrevistados foram do sexo masculino e 

43,5% do sexo feminino.  O estado civil é representado por 61,9% casados e 21,7% em união 

consensual, os restantes estão distribuídos entre viúvo e separado. 

A faixa etária apresentou que vinte e cinco dos responsáveis pelos lotes possui entre 

31 a 40 anos de idade (27%), vinte e dois com 41 a 50 anos (24%) e dezessete com 51 a 60 

anos de idade (19%), apenas 2 entrevistados possui idade entre 71 a 80 anos de idade (2%) 

(Figura 10). 

 

Figura 10 - Faixa etária dos entrevistados do PA Matupi. 

O grau de instrução dos assentados encontra-se em maior parcela com nível 

fundamental incompleto, apresentando um percentual de 59,8%, seguido 20,7% com nível 

fundamental completo, 11,9% sem estudos e 3,3% com ensino médio incompleto, apenas um 
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assentado apresentou nível superior incompleto, nível superior completo, e nível médio 

completo. 

Não há escolas dentro do assentamento. O acesso à educação é realizado em escolas 

de nível médio e fundamental que se encontram nas vilas denominadas de Santo Antônio do 

Matupi e Maravilha. A gestão municipal de Manicoré disponibiliza o ônibus para o transporte 

destes alunos. Quando perguntados como era a avaliação ao acesso à educação dentro do 

assentamento a maioria classificou como satisfeito (37%), razoável (31%) e ruim (32%). De 

maneira geral, independente da classificação das alternativas, verificou-se insatisfação 

relacionada ao transporte escolar devido à precariedade do veículo e das estradas, pois em 

período chuvoso os alunos faltam às aulas, pois a passagem torna-se comprometido devido os 

atoleiros que se formam. 

O Diagnóstico de Projeto INCRA (2006) previa cinco escolas no assentamento, sendo 

(01) uma na Vicinal Nova Vida Lote 05, (01) uma na vicinal Matupi Lote 42, (1) uma na 

Vicinal Matupiri Lote 41, (1) uma na Vicinal Triunfo Lote 59, (1) uma na Vicinal Maravilha 

Lote 16, no entanto de acordo com Silva (2012) foram construídos escolas e posto de saúde na 

Vicinal Maravilha, porém encontram-se abandonados.  

Para Nogueira (2006) as construções de escolas em assentamentos rurais possuem 

papel importante para reprodução social e manutenção da agricultura camponesa, seja nas 

estratégias que envolvem as atividades educacionais, seja a partir da dinâmica que envolve os 

sujeitos que compõe os assentamentos e suas relações. 

O Decreto n° 7.352/2010 atribui ao governo Federal à responsabilidade de criar e 

implementar mecanismos que assegurem a manutenção e o desenvolvimento da educação na 

área rural, afim de superar a defasagem histórica de acesso à educação, e propõe 

enfrentamento de quatro problemas que são: 1. Redução do analfabetismo de jovens e adultos; 

2. Fomento da educação básica na modalidade jovens e adultos integrando a qualificação 

social e profissional; 3. Garantia de fornecimento de energia elétrica, água potável e 

saneamento básico nas escolas; 4. Promoção da inclusão digital com acesso a computadores, 

conexão à internet e demais tecnologias digitais (BRASIL, Decreto n° 7.352/2010). Fatores 

indispensáveis para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental em uma população. 
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A análise dos questionários permitiu observar que 53,26% dos responsáveis pelos lotes 

residem no assentamento há mais de dez anos, 29,35% estão residindo no assentamento até 

dez anos, 4,35% até cinco anos e 13,04% são recém-chegados no assentamento (Figura 11). 

Destes, 76,8% não são os primeiros ocupantes dos lotes. Essa rotatividade pode ser 

relacionada com a falta de infraestrutura, principalmente relacionado ao acesso à educação, 

saúde e precariedade das estradas, com isso os primeiros moradores do assentamento 

abandonaram ou venderam seus lotes. 

 

Figura 11 - Tempo de residência no lote. 

 Quanto ao tipo de moradia dos entrevistados, observou-se que 95,7% possuem 

residência de madeira e 4,3% residência em alvenaria, apresentando condições mínimas de 

conforto aos assentados. No PA Matupi a água utilizada é proveniente de poços rasos 

construídos pelos próprios moradores. De acordo a Associação Brasileira de Águas 

Subterrâneas – ABAS, os poços rasos são construídos manualmente e não necessitam de 

licenciamento ou autorização governamental dos órgãos gestores, porém, torna-se necessário 

respeitar regras básicas de construção destes poços, como forma de garantir a potabilidade da 

água consumida. A forma de tratamento utilizada no assentamento é hipoclorito de sódio 

disponibilizado pela secretaria de saúde do município.  

A maioria dos produtores possui infraestrutura precária, as fossas rudimentares 

estão presentes em 74% das residências. De acordo Sabei e Bassetti (2013), as fossas negras 

consistem em um buraco no solo, coberto ou não, para onde são direcionados a água e os 

dejetos. Por não ser estanque, este tipo de fossa provavelmente permite que seu conteúdo 

infiltre e se dissipe, liberando mais espaço em seu interior e ao mesmo tempo contaminando o 

solo e as águas subterrâneas. 
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Todos os resíduos sólidos gerados no assentamento são queimados por não existir 

coleta de resíduo nesta área. A falta da implementação de política de saneamento básico que 

atenda os campos rurais faz com que o acesso à água e o destino inadequado do resíduo sejam 

veículos de transmissão de doenças infecciosas, parasitárias e respiratórias. Para Soares e 

Lannes (2014) definir qual a melhor política de saneamento para uma comunidade rural, 

envolvera o levantamento de informação teórica – prática pertinentes ao tema, visando 

pormenorizar a relação saneamento e ambiente existente no assentamento.  

Segundo Margolino (2011) para viabilizar um modelo de desenvolvimento rural e 

agrícola é necessário, que haja acesso a serviços de infraestrutura básica, com o acesso à 

educação, água potável, habitação, eletrificação, saúde, via de escoamento da produção, e 

acesso ao crédito. Estes são fatores fundamentais para a permanência de produtores 

assentados em áreas destinadas a reforma agrária. 

Quanto ao acesso a infraestrutura voltada para a eletrificação, 99% dos 

entrevistados possui energia elétrica fornecida via termelétrica situada na Vila de Santo 

Antônio do Matupi, sendo esta uma política implementada através do Programa Luz para 

Todos. Este programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e operacionalizado 

pela Eletrobrás. Têm como executores as concessionárias responsáveis pela distribuição de 

energia elétrica e as cooperativas de eletrificação rural. 

A principal atividade econômica desenvolvida no assentamento é a pecuária, tanto 

para gado de corte, como para gado leiteiro. Além da pecuária vem sendo desenvolvida no 

assentamento, a agricultura de base familiar e outras atividades fora do lote, como serviços de 

pedreiros, ocupações em comércios existentes nas vilas e extração madeireira.  

Neto (2013) conceitua agricultura de base familiar “como o conjunto das 

explorações que utilizam essencialmente a mão-de-obra familiar na produção e reprodução da 

unidade doméstica”. Leite et al. (2004, p.258) ressalta que o trabalho fora do lote atua como 

um amparo frente ás dificuldades do desenvolvimento econômico apresentado em áreas 

rurais, pois servem como proteção social, permitindo a inserção no mercado de trabalho. 

3.2. Cálculo da Cobertura da Terra no PA Matupi 

Mesmo com as medidas da nova legislação florestal (Lei nº 12.651/2012), na qual 

delimita a área de reserva legal na Amazônia com um percentual de 80%, é possível verificar 

conversão de grandes áreas de florestas em áreas de uso no PA Matupi. Entre os anos de 2012 

a 2015, as áreas de uso no assentamento totalizaram em 20.134,8ha (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Área de uso e cobertura da terra PA Matupi. 

Classe Área (há) 

Desmatamento 2012/2014 18.987,5 

Desmatamento 2015 1147,3 

Floresta 14663,3 

Resíduo 121,8 

Na Tabela 3 pode-se observar que no ano de 2015 o assentamento desmatou uma área 

de 1147,3ha, correspondendo a 3,29% da área do assentamento e 0,024% da área do 

munícipio de Manicoré. As vicinais que mais se destacam pela conversão da floresta em áreas 

de uso no ano de 2015, são: Boa Esperança, Maravilha, Bom Futuro e Triunfo. A vicinal 

Santa Luiza, apesar de seus lotes não terem sido ocupados oficialmente, é possível verificar 

uso da terra em alguns lotes (Figura 11). 
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As classes de uso demonstradas no mapa do PA Matupi (Figura 8) no ano de 2015 

consistiram em: desmatamento 2015, ou seja, a remoção florestal no ano de 2015; 

desmatamento 2012 a 2014 que indica o somatório dos valores de área de uso da terra no 

assentamento neste período; classe floresta trata-se da área de cobertura vegetal representada 

pela Floresta Amazônica e a classe resíduo refere-se ao desflorestamento detectado no ano de 

2013 e que não foi demonstrado no ano de 2012 ou anos anteriores (LEAL et al. 2017, apud 

CÂMARA, 2006). 

PA Matupi está inserido em uma área de expansão agrícola, com a participação dos 

municípios do Sul do Amazonas (SILVA, 2012). Nesse contexto, quando analisamos os 

dados desflorestamentos nos Municípios da Amazônia Legal, no período de 2012 a 2015, 

Figura 12 - Mapa de uso e cobertura da terra PA Matupi. 
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observa-se que o uso da terra no município de Manicoré vem aumentando no decorrer dos 

anos (Gráfico 4). 

 
Figura 13 - Evolução do desmatamento para o município de Manicoré – AM. 

FONTE: PRONDES/INPE (2015)  

As evoluções das áreas de uso nessa região podem estar relacionadas com o aumento 

de serviços voltados para a criação de gado de corte e de leite, uma vez que, este tipo 

atividade demanda de maiores áreas de conversão de florestas em áreas de pastagens. 

Segundo dados disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 

2015 o município de Manicoré contava com 100.837 cabeças de bovinos, ocupando a 3º 

posição do ranking dos munícipios com maiores rebanhos de bovinos no sul do Amazonas 

(Tabela 4) (IBGE, 2017). 

Tabela 4 - Pesquisa Pecuária no Sul do Amazonas. 
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De acordo Walker et al. (2003), a pecuária tornou-se rentável na Amazônia, 

principalmente pelos reduzidos custos de produção decorrentes de processos políticos 

elaborados para o desenvolvimento dessa região. Ocasionando assim, a elevação da remoção 

da cobertura vegetal nesta região. 

Quando se trata de pequenos agricultores residentes na Amazônia brasileira, o 

desenvolvimento da pecuária vem sendo associado como um meio de sobrevivência, devido 

às dificuldades de comercialização dos produtos agrícolas enfrentadas pelas precariedades das 

estradas, dificultando assim o escoamento da produção. Nesse contexto a conversão de áreas 

de florestas em áreas de pastagem viabilizou o uso da terra como ativo de especulação, 

permitindo assim um ganho patrimonial no caso de venda da terra (ROMEIRO, 1999). 

Le Tourneau e Bursztyn (2010) ressalta que se devem levar em consideração os 

desflorestamentos em assentamentos rurais por diversos aspectos, como: atividade econômica 

desenvolvida no lote, acesso ao mercado, padrões culturais dos assentados e tempo de 

instalação nos assentamentos. 

É importante ressaltar que o Novo Código Florestal Brasileiro criou um regime 

especial com o estatuto de áreas consolidadas para as situações de desmatamento ilegal 

praticado antes de 22 de julho de 2008, flexibilizando a obrigatoriedade de recomposição de 

Áreas de Preservação Permanente (APPs), dependendo do tamanho do módulo fiscal do lote 

(de quatro módulos fiscais). Para os lotes do assentamento, muitas vezes, essa exigência não 

aplica, devido o tamanho inferior de quatro módulos fiscais. Além disso, isentou os 

proprietários e os posseiros de restaurar as APPs nos casos de encostas, topos de morro e altas 

altitudes ocupadas com atividade florestal, pecuária ou cultura de espécies lenhosas, perenes 

ou de ciclo longo (CHIAVARI e LOPES, 2015, p.6). 

Um fator que não se aplica a área de uso no PA Matupi, uma vez que o cálculo da área 

de uso levou em consideração os anos posteriores ao ano de 2008, ou seja, no período de 2012 

a 2015. Assim, tornam-se necessários estudos voltados para os aspectos sociais e econômicos 

dos moradores do PA Matupi, objetivando a melhor decisão para o consenso da conservação 

dos recursos naturais e o desenvolvimento do assentamento. 

3.1. Processo Sociotécnico MACBETH 

3.1.1. Análise do Contexto 

A criação do Projeto de Assentamento Matupi (PA Matupi) foi realizada por iniciativa 

do INCRA, e as primeiras ocupações ocorreram no ano de 1995, em uma região, onde não 
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havia conflitos por terras. As primeiras famílias ocuparam as vicinais: Maravilha, Nova Vida, 

Bela Vista, Matupi, Matupiri e Boa Esperança. Sendo estes vindos de várias regiões do Brasil 

e com isso inseriu na Amazônia um modelo de uso da terra desenvolvido em outras regiões do 

país, um aspecto que tem comprometido a sustentabilidade dos recursos naturais do 

assentamento (SILVA, 2012). 

De acordo o INCRA (1992), a criação deste assentamento tinha como objetivos 

incorporar novas áreas ao processo produtivo regional, ordenar ocupações evitando invasões e 

especulação quanto à posse e uso da terra e através da infraestrutura implantada proporcionar 

melhores condições de vida aos agricultores da região. 

O PA Matupi encontra-se em uma área de expansão agrícola, que nas últimas décadas 

alcançou grandes proporções, trazendo importantes mudanças para o modelo de ocupação do 

espaço territorial e desenvolvimento da economia local. 

 Segundo técnicos e pesquisadores como: LEAL et al., 2017; SILVA,2012; RIVERO 

et al. 2012; SOARES-FILHO et al. 2005, os modos de uso da terra na Amazônia têm 

conduzido a um aumento do desmatamento, que compreende desde incentivos fiscais e 

políticas de colonização que no passado, desencadearam uma forte migração para Amazônia, 

como válvula de escape para os problemas sociais de outras regiões, contribuindo para o 

avanço da exploração madeireira e da pecuária nessa região.  

Já autores como CARVALHO et al., 2001; LAURANCE et al., 2000; NEPSTAD et 

al., 2000, atribuem o desmatamento da Amazônia a investimentos em infraestrutura, 

sobretudo a abertura de estradas e pavimentação, posto que promovem a viabilidade 

econômica da agricultura e da exploração madeireira, com consequente valorização de suas 

terras. Apesar dos alertas sobre o desmatamento na Amazônia terem começado já nos anos 

1970, foi só a partir dos anos 1990 que a atuação do INCRA passou a ser identificada como 

importante fator de degradação do meio ambiente (ARIMA, 2005). 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos para verificar o desmatamento acarretado por 

projetos de assentamento da reforma agrária na região amazônica, nesse processo em 2008 o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) inclui o INCRA dentre as seis primeiras posições na 

lista dos responsáveis pelo desmatamento da Amazônia. Segundo Brandão Jr. e Souza Jr. 

(2006), até 2004, 15% do desmatamento registrado na Amazônia ocorreu no interior de 

assentamentos da reforma agrária. 
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Como medidas para cessar o passivo ambiental em áreas de reforma agrária o INCRA 

vem implementando políticas ambientais que visam alcançar o desenvolvimento dos 

assentamentos sem comprometer a existência dos recursos naturais existentes nessas regiões. 

E, um dos aparatos legais para combater o desmatamento nessas unidades foi à criação dos 

Assentamentos Verdes instituído por meio da Portaria/INCRA nº716/2012 com instituições 

parceiras, para coibir o desmatamento ilegal em áreas de reforma agrária na Amazônia.  

Visando promover ações de inclusão produtiva que incentivem o uso racional dos 

recursos naturais e a conservação da biodiversidade na região, além do PA Matupi, na 

Amazônia há cerca de 2.525 assentamentos inseridos neste Programa (INCRA, 2014).  

Nesse contexto as políticas ambientais e agrárias, buscam soluções não apenas por 

uma melhor distribuição de terras, mas também por levar em conta as trajetórias e relações 

sociais dos assentados para viabilizar sua permanência na terra de forma a provocar menos 

impacto sobre o meio ambiente.  

3.2.1. Estruturação dos critérios 

Com a contextualização da situação foi possível identificar os Pontos de Vistas 

Fundamentais (PVF) necessários para a seleção dos critérios para avaliação da 

sustentabilidade ambiental do PA Matupi. Esses pontos de vistas representam os valores das 

referidas das pesquisadoras seguindo os procedimentos sugeridos por Keeney (1992), a fim de 

representar fatores que influenciam a sustentabilidade ambiental em áreas de reforma agrária. 

Assim, foram definidos os critérios a serem avaliados (Tabela 4). 

 

Tabela 5 - Definição dos critérios avaliados 

CRITÉRIOS DEFINIÇÃO 

Renda 
Renda per capita mensal 

 

Título da terra 
Possuir o título comprovando as 

condições de cultivar a terra 

Tempo de residência 
Demonstra a relação do responsável 

pelo lote com a terra 

Crédito rural/ATER 

Possuir créditos e assistência técnica 

voltada para a sustentabilidade 

econômica ambiental rural 

CAR/PRAD 
Acesso a políticas voltadas para 

conservação e recuperação ambiental 

Área de uso Quantificação de áreas utilizadas no lote 

Tipo de atividade econômica 
Principal atividade econômica 

desenvolvida no assentamento 
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As dimensões levadas em consideração, foram estruturadas em forma de árvore, como 

mostra a (Figura 10), e entre eles foram selecionados sete critérios de avaliação. Na dimensão 

Socioeconômica inserem-se os critérios: renda, título da terra e tempo de residência. Nas 

dimensões Institucionais os critérios: Crédito/ATER, CAR/PRAD. E na dimensão ecológica: 

área de uso, atividade econômica. 

 

Figura 14 - Árvore de critérios para a Análise da Sustentabilidade Ambiental no PA Matupi. 
 Fonte: Resultados da pesquisa gerados pelo software M-MACBETH 

 

Após a finalização da fase de estruturação dos Pontos de Vistas Fundamentais (PVF) 

na árvore de critério, foi fixado o valor da escala ao nível Neutro em cada critério no valor 0 

(zero) e de nível Bom em 100 (cem). Os descritores de impactos para cada um dos critérios 

são apresentados a seguir. 
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Descritores de impactos aos critérios referentes à dimensão socioeconômica 

 
Tabela 6 - Descritor do impacto relacionado ao critério “renda” 

Renda 

Nível de 

referência 

Descrição 

Bom 
Acima de 5 Salários Mínimos 

 

 
4 a 5 Salários Mínimos 

 

Neutro 
2 a 3 Salário Mínimos 

 

 1 Salário Mínimo 

 
 

Tabela 7 - Descritor do impacto relacionado ao critério “título da terra” 

Título da terra 

Nível de 

referência 
Descrição 

Bom 
Ter CCU* mais titulação 

 

 
CCU e sem titulação 

 

Neutro 
Titulação sem CCU 

 

 

Não ter titulação e nem 

CCU 

 
*Nota: CCU – Contrato de Concessão de Uso 

 
 

Tabela 8 - Descritor do impacto relacionado ao critério “tempo de residência” 

 

 

 

Tempo de Residência 

Nível de 

referência 
Descrição 

Bom 
Mais de 10 anos de residência no assentamento 

 

 
Até 10 anos de residência no assentamento 

 

Neutro 
Até 5 anos de residência no assentamento 

 

 
Recém-chegado no assentamento 
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Descritores de impactos aos critérios referentes à dimensão institucional 

 
Tabela 9 - Descritor do impacto relacionado ao critério “crédito/ATER” 

Crédito/ATER 

Nível de 

referência 
Descrição 

Bom 
Possui crédito e ATER 

 

 
Possui crédito e não ATER 

 

Neutro 
Possui ATER e não crédito 

 

 
Não possui crédito e nem ATER 

 
 

Tabela 10 - Descritor do impacto relacionado ao critério “CAR/PRAD” 

CAR/PRAD 

Nível de 

referência 
Descrição 

Bom 
Possui CAR 

 

 
Possui CAR e PRAD 

 

Neutro 
Possui CAR e não possui o PRAD 

 

 
Não possui CAR e nem o PRAD 

 

 
Não possui crédito e nem ATER 

 
Nota: CAR significa Cadastro Ambiental Rural e PRAD significa Plano de Recuperação Ambiental 
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Descritores de impactos aos critérios referentes à dimensão ecológica 

 

Tabela 11 - Descritor do impacto relacionado ao critério “área de uso” 

 

Tabela 12 - Descritor do impacto relacionado ao critério “atividade econômica” 

*Nota: ABF significa Agricultura de Base Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Uso 

Nível de 

referência 
Descrição 

Bom 
= 20% de uso 

 

 
> 20%  ≤50% de uso 

 

Neutro 
>50% ≤ 75%de uso 

 

 
> 100% de uso 

 

 Atividade Econômica 

Nível de 

referência 
Descrição 

Bom 
Com 100% de *ABF 

 

 
Com 50% de ABF e 50% de pecuária 

 

Neutro 
Com 80 % de pecuária e 20% de ABF 

 

 
Com 100% de pecuária 
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3.2.2. Fase de Avaliação 

Os pesos calculados pelo software M-MACBETH levaram em conta o intervalo de 

variação entre a opção (ação) mais preferida e menos preferida em cada critério. Para cada um 

dos critérios são apresentados, na forma de quadros, seus respectivos descritores de impactos, 

a abreviação utilizada no programa e a matriz de julgamento são apresentados em forma de 

figuras.  

Função de valores associados aos critérios referentes à dimensão socioeconômica 

Tabela 13: Pontuações de cada nível de impacto oriunda da função de valor, associada ao critério "renda" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Renda 

Nível de referência Descrição Abreviação Pontuação 

Bom Acima de 5 

Salários Mínimos 

 

Acima_5_SM  100.00 

 4 a 5 Salários 

Mínimos 

 

4_5_SM 40.00 

Neutro 2 a 3 Salários 

Mínimos 

 

2_3_SM 0.00 

 1_salário mínimo 1_SM -120.02 

Figura 1 - Função de valor associada ao critério "renda" 

 

Figura 15 - Função de valor associada ao critério "renda". 
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Tabela 14 - Pontuações de cada nível de impacto oriunda da função de valor, associada ao critério "título da 

terra". 

 

 

 
Figura 16 - Função de valor associada ao critério "título da terra". 

 

  

Título da terra 

Nível de referência Descrição Abreviação Pontuação 

Bom 

Ter CCU mais 

titulação 

 

CCU_tit 100.00 

 

CCU e sem 

titulação 

 

CCU _sem_Tit 42.86 

Neutro 

Titulação sem 

CCU 

 

Tit_sem_CCU 0.00 

  
Não ter titulação 

nem CCU 
Não_Tit_Não_CCU         -114.29 
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Tabela 15 - Pontuações de cada nível de impacto oriunda da função de valor, associada ao critério "tempo de 

residência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tempo de Residência 

Nível de referência Descrição Abreviação Pontuação 

Bom 

Mais de 10 anos de 

residência no 

assentamento 
 

Mais_10_anos 100.00 

 
Até 10 anos de 

residência no 

assentament 
Até_10_anos 50.01 

Neutro 

Até 5 anos de 

residência no 

assentamento 

Até_5_anos 0.00 

 
Recém-chegado no 

assentamento 
Recém_Cheg -49.99 

Figura 17 - Função de valor associada ao critério "tempo de residência". 
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Funções de valores associados aos critérios referentes à dimensão institucional 

 
Tabela 16 - Pontuações de cada nível de impacto oriunda da função de valor, associada ao critério 

"Crédito/ATER" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crédito/ATER 

Nível de 

referência 
Descrição Abreviação Pontuação 

Bom Possui crédito e ATER 
Pos_Créd+ATER 

 
100.00 

 
Possui crédito e não 

ATER 

Pos_Créd_não_ATER 

 
33.35 

Neutro 
Possui ATER e Não 

crédito 
Pos_ATER_não_Créd 0.00 

 
Não possui crédito e 

nem ATER 
Não_Créd_não_ATER -83.32 

Figura 18 - Função de valor associada ao critério "Crédito/ATER". 
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Tabela 17 - Pontuações de cada nível de impacto oriunda da função de valor, associada ao critério 

"CAR/PRAD" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAR/PRAD 

Nível de 

referência 

Descrição Abreviação Pontuação 

Bom Possui o CAR Pos_CAR 

 

100.00 

 Possui o CAR e o 

PRAD 

Pos_CAR_PRAD 

 

47.14 

Neutro Possui o CAR e 

não possui o 

PRAD 

Pos_CAR_não_PRAD 

 

0.00 

 Não possui o 

CAR e nem o 

PRAD 

Não_Pos_CAR_não_PRAD 

 

-102.29 

Figura 19 - Função de valor associada ao critério "CAR/PRAD". 
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Funções de valores associados aos critérios referentes à dimensão ecológica 

 
Tabela 18 - Pontuações de cada nível de impacto oriunda da função de valor, associada ao critério "área de uso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Área de Uso 

Nível de 

referência 
Descrição Abreviação Pontuação 

Bom 20% de uso 
20%_Uso 

 
100.00 

 > 20%<50% de uso > 20%<50%_Uso 57.14 

Neutro >50%< 75%de uso >50% <75%_Uso 0.00 

 100% de uso 
100%_Uso 

 
-114.29 

    

Figura 20 - Função de valor associada ao critério "área de uso". 
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 Tabela 19 - Pontuações de cada nível de impacto oriunda da função de valor, associada ao critério "atividade 

econômica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atividade Econômica 

Nível de 

referência 
Descrição Abreviação Pontuação 

Bom 

Com 100% de 

Agricultura de Base 

Familiar (ABF) 

100%_ABF 100.00 

 
Com 50% de ABF e 50% 

de pecuária 
50%_ABF 65.5 

Neutro 
Com 80 % de pecuária e 

20% de ABF 
80%_Pec_20%ABF 0.00 

 Com 100% de pecuária 100%_Pec -50.0 

Figura 21 - Função de valor associada ao critério "atividade econômica". 
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Avaliação Local dos critérios avaliados 

A fim de facilitar o entendimento dos resultados da pesquisa serão descritos e 

discutidos as pontuações de cada critério divididos em suas respectivas dimensões. Sendo 

importante ressaltar que em qualquer uma das dimensões abordadas, a questão ambiental faz-

se presente e relevante. 

Dimensão 1 - Socioeconômica 

A sustentabilidade em áreas de reforma agrária envolve os aspectos socioeconômicos 

como a renda, titulação da propriedade e tempo de residência dentro dos assentamentos. 

A pontuação escalar para o critério renda como demonstrado na tabela 20, observa-se 

que 65,22% dos entrevistados possuem de 2 a 3 salários mínimos, com uma pontuação escalar 

0.00 (Neutra). Famílias com (um) 1 salário mínimo mensal representaram um percentual de 

15,22% com uma pontuação escalar -120.00 e 8,70% dos entrevistados com uma renda 

mensal superior a 5 salários mínimos e pontuação 100.00. Segundo Leite e Avila (2007) o 

acesso à renda em assentamentos rurais provindas da produção e do rendimento agrícola na 

própria terra contribui para o papel estratégico do autoconsumo, garantindo o sustento 

familiar e reduzindo a possiblidade dos agricultores familiares abandonarem seus lotes.  

 

Tabela 20 - Quantidade de lotes e suas pontuações na dimensão Socioeconômica 

CRITÉRIOS 

Renda Título da terra Tempo de Residência 

Quantidade 

de lotes 
Pontuação 

Quantidade 

de lotes 
Pontuação 

Quantidade 

de lotes 
Pontuação 

08 100.00 25 100.00 49 100.00 

10 40.00 14 42.86 27 50.01 

60 0.00 0 0.00 04 0.00 

14 -120.02 53 -114.29 12 - 49.99 
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O Contrato de Concessão de Uso (CCU) transfere o imóvel rural ao beneficiário da 

reforma agrária em caráter provisório e assegura aos assentados o acesso a terra, aos créditos 

disponibilizados pelo INCRA e a outros programas do governo federal. O título é o 

instrumento que transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter 

definitivo. É garantido pela Lei 8.629/93, quando verificado que foram cumpridas as cláusulas 

do CCU e o assentado têm condições de cultivar a terra e de pagar o título de domínio em 20 

(vinte) parcelas anuais (INCRA, 2014). 

Quando analisados o acesso a esse documento no PA Matupi observou-se que 57,6% 

dos lotes não possuem título da terra e nem o Contrato de Concessão de Uso (CCU) da 

propriedade, os julgamentos atribuíram a estes lotes uma pontuação escalar abaixo do mínimo 

aceitável -114,29. 15,22% dos lotes possuem o CCU, a este nível o software M-MACBETH 

atribui à pontuação escalar 42.86. E, 27,17% dos entrevistados possuem o título de domínio 

da propriedade com uma pontuação escalar 100 (Tabela 20).  

De acordo o INCRA o objetivo principal da emancipação dos assentamentos é 

desenvolver e implementar um sistema de consolidação que permita aos assentamentos 

alcançarem independência em relação ao governo e se integrarem ao segmento da agricultura 

familiar de forma sustentável econômica, social e ambiental (INCRA, 2011). O Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra (MST) defende o Contrato de Concessão de Uso. Segundo o 

movimento “o título de concessão de uso não permite ao beneficiário vender, alienar, 

hipotecar, ou transferir a propriedade para terceiros, o que dá segurança para que o assentado 

não fique vulnerável às pressões do mercado imobiliário” (MST, 2012). 

Deve-se destacar que além da segurança jurídica, a regularização de ocupantes em 

lotes de assentamentos é um marco legal para acertar a situação de moradores irregulares que 

não estejam de acordo com as normas de seleção da política de reforma agrária. Conferindo à 

terra um tipo de exploração subordinada à conservação ecológica, em harmonia com a 

natureza, com vistas a garantir a produção de alimentos, garantindo segurança e soberania 

alimentar (MUCHAGATA, 2004).  

Para o critério tempo de residência 53,26% dos entrevistados residem no PA Matupi 

há mais de 10 anos, com uma pontuação escalar em um nível Bom, ou seja, 100. Os que 

residem no assentamento de 5 a 10 anos apresentou uma pontuação de 50.01, com uma 

percentagem de 29,35%. Dos responsáveis pelos lotes 4,34% residem no assentamento há 5 

anos. E os recém-chegados (13,04%) possui até 4 anos de moradia nesta área (Tabela 20). 
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 O tempo de residência é fundamental para o desenvolvimento das atividades 

cotidianas em áreas de reforma agrária, pois demonstram afinidades e conhecimento de como 

realizar as tarefas ligadas a terra, podendo essa característica ser decisiva na continuidade das 

famílias em seus lotes, na sustentabilidade econômica e social dos responsáveis pelos lotes em 

assentamentos rurais. 

Dimensão 2 – Institucional 

A concessão do crédito rural visa apoiar as atividades produtivas desenvolvidas, 

oferecendo condições mínimas necessárias para a permanência do homem no campo. E, as 

políticas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) devem levar em conta a questão 

ambiental, pois o imperativo socioambiental atribui ao estado o desafio de apoiar a estratégia 

do desenvolvimento sustentável, oferecendo um instrumento capaz de contribuir, para a 

construção de outros estilos de desenvolvimento rural e de agricultura que além de 

sustentáveis possam assegurar uma produção qualificada de alimentos e melhores condições 

de vida para a população rural (MDA, 2007). 

Nessa perspectiva ao analisar os critérios acesso ao crédito e políticas de ATER no PA 

Matupi, observar-se que 40,22% dos entrevistados são contemplados com políticas de crédito 

e ATER, com uma pontuação 100 e nível de referência bom. Este financiamento foi realizado 

junto com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas/AFEAM, através do Banco da 

Amazônia, para o desenvolvimento da pecuária de corte e leiteira. Os que não possuem 

financiamento e não tem acesso a políticas de ATER receberam um nível crítico de pontuação 

representado por -83,32, com uma percentagem de 23,91% dos entrevistados. Dentre os 

entrevistados 20,65% dos responsáveis pelos lotes realizaram financiamento, porém não 

possui acompanhamento técnico, o software M-MACBETH atribuiu a este nível uma 

pontuação escalar de 33,35 (Tabela 21). 
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 Tabela 21 - Quantidade de lotes e suas pontuações na dimensão Institucional 

 

Ainda de acordo a tabela 21, 15,22% dos entrevistados possuem em suas propriedades 

assistência técnica em atividades produtivas realizadas sem fomento governamental, com um 

nível neutro de referência e pontuação zero (0). O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário 

e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas - IDAM é o órgão mais presente em 

assistência técnica no assentamento, com um percentual de 50% dos lotes entrevistados.  

O Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária – INCRA presta assistência 

a 30% dos lotes, sendo importante ressaltar que essa atividade foi representada através do 

Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES), que tem 

como objetivo principal assessorar técnica, social e ambientalmente as famílias assentadas 

pelo INCRA. E, 33,70% dos entrevistados não possui apoio técnico em suas atividades 

econômicas (Tabela 21).  

O crédito acompanhado da assistência técnica, para Pacheco (2009), é um instrumento 

importante para o desenvolvimento econômico em áreas rurais, por possibilitar o investimento 

em capital fixo e capital humano, insumos básicos da atividade, facilitando o processo de 

produção e de inovação. O crédito também permite que o agricultor possa regular o fluxo de 

seu consumo pessoal e de insumos para a produção, compatibilizando-o com o fluxo de sua 

renda, que pode ser contínuo ou sazonal. 

São diversas as políticas públicas voltadas para a proteção ambiental de áreas rurais no 

Brasil, com destaque para a Resolução de N° 458/2013 que estabelece procedimentos para o 

licenciamento ambiental em áreas de reforma agrária, onde os assentamentos são convocados 

a realizar procedimentos que visem o atendimento das obrigações previstas na legislação, 

abrangendo, inclusive, as situações passíveis de regularização. Dentre estes instrumentos o 

Cadastro Ambiental Rural – CAR juntamente com o Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas – PRAD vem combatendo o desmatamento e conservando os recursos naturais. 

 

CRITÉRIOS 

CRÉDITO/ATER CAR/PRAD 

Quantidade de lotes Pontuação Escalar Quantidade de lotes Pontuação Escalar 

37 100.00 0 100.00 

19 33.35 39 47.14 

14 0.00 6 0.00 

22 -83.32 47 -102.29 
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Nesse contexto, a tabela 21 nos remete que 51,08% dos responsáveis pelos lotes, na 

avaliação dos critérios Cadastro Ambiental Rural/Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(CAR/PRAD), apresentaram uma pontuação escalar de -102,29, os entrevistados inseridos 

nesse nível não possuem acesso a políticas de conservação ambiental em seus lotes.  

A análise da pesquisa permitiu observar que 30,4% dos entrevistados não possui o 

CAR por não apresentar o conhecimento deste instrumento, dentre as respostas notou-se que 

foi ressaltado que este cadastro só serve para o “governo barrar o desenvolvimento dentro do 

assentamento”, “não derrubar o lote” e “ser multado”. Sendo necessário um maior 

esclarecimento da importância do CAR/PRAD, visto que somente através deste poderá ser 

acessada outras políticas de desenvolvimento implementadas em áreas de reforma agrária. E, 

69.6% dos responsáveis pelos lotes demonstraram saber a importância deste instrumento para 

a conservação dos recursos naturais em áreas rurais (Tabela, 21). 

Com uma pontuação positiva de 47,14 notou-se que 42,39% dos lotes foram inseridos 

no CAR e estão recuperando as áreas degradadas de acordo a legislação. A pontuação neutra 

foi identificada em 6,52% dos lotes, isso significa dizer que essas propriedades possui o CAR, 

porém não possui o PRAD e continuam utilizando as áreas que deveriam ser recuperadas 

(Tabela 21). Barroso e Alencar (2014) ressaltam que o CAR, com seu módulo específico para 

atender as situações que envolvem os assentamentos rurais, proporciona uma maior garantia 

jurídica aos assentados no que tange ao comprimento das normas ambientais, bem como as 

mudanças do perfil que marcava os assentados como responsáveis por grande parcela do 

desmatamento no Brasil. 

Dimensão 3 – Ecológica 

A regularização ambiental prevista na lei N° 12.651/2012 dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa e determina a manutenção de 80% da reserva legal em áreas de florestas na 

Amazônia Legal. 

Verifica-se que apenas 20% dos lotes pesquisados estão de acordo às regras 

determinadas pela legislação, ou seja, utilizando 20% da área permitida em lei, este nível 

recebeu uma pontuação escalar 100, julgada como satisfatória para alcançar a sustentabilidade 

ambiental no assentamento. Observa-se que 40,22% dos lotes já teve metade da sua área 

utilizada, com uma pontuação escalar de 57,14 (Tabela 22). 
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O desconhecimento da legislação ou até mesmo pela não intimidação com a mesma, 

os muitos responsáveis pelos lotes têm explorado as áreas de reserva legal e de preservação 

permanente, isso é justificado quando percebe-se que 56,53% dos lotes possui de 75% a 100% 

de áreas de uso, representados com pontuação escalar (zero) 0 e -114,29 respectivamente 

(Tabela 22). Esses dados demonstra o aumento expressivo do passivo ambiental no 

assentamento. 

Para Almeida (2016) o aumento das taxas de uso da terra em áreas de assentamentos 

tem provocado mudanças ambientais decorrentes das atividades humanas, comprometendo a 

capacidade de suporte dos ecossistemas naturais. 

Já para autores como Graça e Ferreira (2015) os processos de transformação ambiental 

em áreas de projetos de assentamentos podem ser atribuídos a necessidade de supressão da 

vegetação, a fim de implementar processos produtivos por parte dos responsáveis pelos lotes, 

ou podem ser herdados no momento da criação do próprio assentamento. Soares e Spindolla 

(2014) ressalta que o vem comprometendo a sustentabilidade ambiental de áreas de 

assentamentos é a falta de planejamento, principalmente quando as áreas são transformadas 

em fazendas por concentração de lotes. 

Em relação ao critério atividade econômica, o desenvolvimento da pecuária vem sendo 

fortemente desenvolvida no assentamento, sendo esta a principal fonte de renda citada pelos 

entrevistados, com um percentual de 80,61% e com uma pontuação escalar neutra 0 (zero) e -

50 (tabela 22). 

Tabela 22 - Quantidade de lotes e suas pontuações na dimensão Ecológica 

CRITÉRIOS 

Área de Uso Atividade Econômica 

Quantidade de lotes Pontuação Escalar Quantidade de lotes Pontuação Escalar 

3 100.00 1 100.00 

37 57.14 15 62.50 

31 0.00 19 0.00 

21 -114.29 57 -50.00 
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Dos responsáveis pelos lotes 16,30% desenvolve a pecuária juntamente com a 

agricultura de base familiar, sendo atribuída a este nível uma pontuação de 62,5. São 

produzidas as culturas da mandioca, milho, pimenta, banana e hortaliças. Estes produtos são 

comercializados na feira implementada pelo programa de Assessoria Técnica, Social e 

Ambiental à Reforma Agrária (ATES), coordenado pelo INCRA que ajuda a desenvolver os 

assentamentos unindo o saber tradicional dos assentados ao conhecimento científico. As 

outras atividades são realizadas fora do lote, como a extração madeireira, prestação de serviço 

em construção de casas e em comércios nas vilas que se encontram próximas ao 

assentamento. Apenas, 1% dos responsáveis pelos lotes no PA Matupi realiza atividades 

voltadas para agricultura de base familiar.  

Observa-se que o nível de sustentabilidade ambiental no assentamento, apresenta 

características que refletem os respectivos comportamentos dos entrevistados que agem 

diferentemente em relação à atividade econômica desenvolvida. Enquanto, a pecuária possui 

maior relevância entre os responsáveis pelos lotes as pontuações alcançaram um nível crítico 

negativo. Essa pontuação foi-se tornando positiva quando os entrevistados desenvolvem 

atividades que demandam a menor utilização da terra, como a agricultura de base familiar. 

Em seu estudo sobre o Impacto das atividades produtivas na dinâmica da paisagem no 

PA Matupi, Silva (2012) destaca que o desenvolvimento da pecuária na região amazônica, 

tem gerado demanda por terras e os assentamentos vêm sendo inseridos nesse contexto. Nesse 

sentido a autora observou que “existe no PA Matupi um comércio informal por terras, com a 

chegada de responsáveis pelos lotes já capitalizados e com seu próprio gado e concentração 

de lotes por uma mesma família”. 

Para autora, os fatores sociais e econômicos que podem explicar o desenvolvimento da 

pecuária na maioria dos lotes que compõe o PA Matupi “é a rápida rentabilidade e o baixo 

investimento desta atividade, facilitando a produtividade do lote, o sustento das famílias, a 

obtenção do título e as dificuldades enfrentadas com a agricultura” (SILVA, 2012).  

Rivero et al. (2009) destaca que a principal atividade responsável pelo desmatamento 

na Amazônia é a pecuária, sendo esta responsável pelo processo de desertificação devido a 

remoção temporária ou parcial para a conversão de áreas de florestas em pastos. A 

sustentabilidade do ambiente também é comprometida.  
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No entanto, é fundamental considerar em que medida o desenvolvimento de áreas de 

reforma agrária e a questão ambiental podem andar juntas, e se pode haver um modelo de 

desenvolvimento mais condizente com as condições econômicas, sociais e ecológicas de 

moradores de reforma agrária, na região amazônica. 

Avaliação global dos lotes segundo o índice multicritério 

Os resultados são apresentados na tabela 22. 

 

Tabela 23 - Avaliação global dos lotes obtidas pelo índice multicritério 

Pontuação global do índice 

multicritério 

Número de Lotes 

0 até 50 

Maior que 50 

Menor que 0 até -50 

Inferior a -50 

44 

6 

30 

12 

 

É importante ressaltar que os valores iguais a 100 e zero (0), representam níveis de 

impacto Bom e Neutro respectivamente. Conforme a tabela 23, trinta (30) lotes possui 

pontuação entre 0 (zero) e 50 e doze (12) lotes possuem pontuação inferior a menos -50, ou 

seja, os lotes incluídos nessas pontuações foram os que apresentaram valores negativos na 

maior parte dos critérios avaliados, representando desempenhos abaixo do nível aceitável para 

a dimensão ecológica, institucional e socioeconômica. 

A avaliação global demonstra a importância para o apoio a decisão que o órgão 

responsável pelo desenvolvimento do assentamento deve tomar, partindo da premissa de 

investimentos através de ações nos critérios que apresentaram as menores pontuações, 

visando assim a melhora da performance dessa avaliação e consequentemente contribuir para 

o desenvolvimento econômico, social e ecológico do PA Matupi. 
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3.2.3. Fase de Recomendação 

Análise de Sensibilidade dos critérios avaliados 

O critério que apresentou os maiores impactos na sustentabilidade ambiental no 

assentamento foi à área de uso e atividade econômica desenvolvida no assentamento, ou seja, 

estes são os critérios que merecem mais atenção do ponto de vista dos órgãos responsáveis e 

tomadores de decisão no PA Matupi (Figura 18). 

Esse fato é comprovado quando Silva (2012) insere o contexto geográfico do PA 

Matupi em uma área de expansão da fronteira agrícola no Sul do Estado do Amazonas. Nesse 

aspecto, a contribuição do desenvolvimento da pecuária como principal atividade 

desenvolvida no assentamento contribui para maiores extensões de áreas de uso no 

assentamento. Assim, torna-se necessário pensar em uma maneira de investimentos que 

possam vir conciliar o desenvolvimento do assentamento com o uso adequado das terras nessa 

região. 

 

 

Figura 22 - Ponderação dos critérios avaliados. 
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Com relação a políticas de conservação/recuperação de áreas degradadas em áreas 

rurais, também mostrou-se com um critério que merece mais atenção, uma vez que 51,08% 

(como demonstrado na avaliação local), dos entrevistados não possui acesso a essa política 

ambiental. 

O tempo de residência no assentamento quando avaliados em termos de fixação das 

famílias no lote mostrou-se satisfatório, visto que 53,26% (como demonstrado na avaliação 

local) residem no assentamento há mais de 10 anos. Porém, há uma grande rotatividade dessas 

famílias dentro do assentamento, e os fatores que levam os moradores a esse deslocamento é 

procura por outros lotes ou vicinais com melhor acesso a infraestrutura, principalmente a 

precariedade das estradas. Nesse quesito, torna-se importante o investimento de políticas de 

desenvolvimento para o assentamento com um todo, visando à permanência das famílias em 

seus lotes de origem. 

O acesso ao crédito e assistência técnica no assentamento é visto como uma política 

acessada pela maior parte dos entrevistados 42,22%, justificando a sua baixa ponderação 

nessa avaliação. Quanto à renda dos responsáveis pelos lotes foram avaliadas como neutras 

em 65,22% ou seja, a maior parte dos entrevistados possui renda mensal suficiente para se 

manter dentro do assentamento. 

O critério com a menor avaliação de ponderação foi o título da terra, uma vez que o 

acesso a esse documento não inibi os responsáveis pelos lotes utilizarem áreas além do 

permitido por lei em unidades de reforma agrária, ou seja, titulados e não titulados vem 

aumentando as áreas de uso da terra no assentamento. Silva (2012) em sua pesquisa ressalta 

que os responsáveis pelos lotes que possuem título acessam financiamentos rurais com maior 

facilidade, e em contrapartida possuem maiores oportunidades de investimentos em atividades 

voltadas para agricultura no campo. Porém, esses mesmos proprietários podem utilizar esses 

créditos para investimentos em áreas de pastagens, derrubando novas áreas de florestas ou até 

mesmo comprando lotes de outros proprietários sem o documento de posse. Nesse contexto, o 

acesso ao título não influencia em uma menor tendência do desmatamento em áreas de 

reforma agrária, principalmente em áreas com a característica do PA Matupi. 
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2.  CONCLUSÃO 

Através da pesquisa nota-se a necessidade de implantação de políticas públicas 

voltadas para o serviço básico de infraestrutura, o acesso à educação, saúde e escoamento da 

produção no Projeto de Assentamento Matupí. A implantação destas políticas contribuirá para 

a permanência das famílias no campo, evitando o abandono dos lotes. 

A pecuária é a atividade desenvolvida na maioria dos lotes, sendo esta atividade 

relacionada ao aumento de uso da terra no assentamento, nesse contexto as áreas de uso nessa 

região vem aumentando mesmo com as exigências do Novo Código Florestal. 

O processo sociotécnico MACBETH mostrou-se viável, pois avaliou critérios em 

dimensões socioeconômicas, institucionais e ecológicas necessárias para o desenvolvimento 

da sustentabilidade ambiental de assentamentos rurais. Considera-se então que os objetivos do 

estudo foram atingidos e com o suporte do trabalho desenvolvido é fornecido subsídio para a 

aplicabilidade do modelo de decisão no assentamento Matupi. 
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ANEXOS 

 

Projeto de Pesquisa: Analise da Sustentabilidade Ambiental no Projeto de Assentamento 

Matupi – Manicoré - AM 

BLOCO 1: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Data _______ /_______/_______ No____ 

Vicinal:___________________________________  

Entrevistador(a):________________________________________________________ 

Coordenadas geográficas: UTM____________  

BLOCO 2: DADOS PESSOAIS 

1. Entrevistado:________________________________________     2.Idade:_________    

3.Sexo: (    ) M(    )F   

4. Estado Civil: (  )solteiro (  )casado (  )união consensual (  )viúvo           ( )separado   

5.Profissão/ocupação:_______________________ 

6. Escolaridade:  

(   ) Sem estudos  

(   ) Alfabetização de adultos  

(   ) Ensino fundamental Completo 

 (    ) Ensino médio completo   

(   ) Ensino superior completo 

7.  De quantas pessoas é composta a família do entrevistado: ( ) 1 pessoa ( )2 a 5 pessoas ( ) 6 

a 9 pessoas ( ) 10 ou mais pessoas 

BLOCO 3: INFORMAÇÕES DE MORADIA 

8. Local da residência: ( ) No Assentamento ( ) No Distrito de Santo Antônio do Matupi  

( ) Na cidade. Qual:______________________( ) Em outro imóvel rural. 

Qual:__________________ 

 

9. Característica da Residência: ( ) Tijolo (  )Madeira ( ) Outro. Qual:________________ 
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10. Possui Infraestrutura no assentamento? 

( ) Luz Elétrica 

( ) Esgoto 

( ) Água 

( ) Outros 

11. Forma de Suprimento da energia: ( ) Termelétrica ( ) Gerador a diesel ou gasolina na 

própria residência  

12. Recebeu algum Crédito para construção de sua moradia neste lote? ( ) Sim. 

Qual?__________________ Quando?______________________ ( ) Não. Por que? 

________________________________ 

13. Você é o primeiro ocupante do lote? ( ) Sim ( ) Não 

14. O Senhor (a) possui a Titulação do lote? ( ) Sim ( ) Não 

15. O Senhor (a) CCU – Contrato de Conceção de Uso? ( ) Sim ( ) Não 

16. Seu lote foi? ( ) Arrendado ( ) Titulado ( ) Outros_____________________ 

BLOCO4: QUESTÕES SOCIAIS 

17. Origem (município/Estado):______________________________________________  

18. Qual foi o último local que você morou antes de vir para o assentamento (localidade, 

bairro, município, estado, etc.)?__________________________________________________ 

19. Tempo no assentamento: (     ) Recém-chegado  (      ) Até 5 anos  (      ) Até10 anos   

(  ) Mais de 10 anos   

20. O INCRA dá assistência no Assentamento? ( ) Sim ( ) Não 

21. Tem procurado o INCRA nos últimos anos? ( ) Sim ( ) Não 

22. O que precisa no assentamento para um melhor desenvolvimento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

23. Forma de organização:  ( ) Associado (   ) Não associado ( ) Cooperativista 

 

24. Existe escola no assentamento: ( )Sim ( )Não 
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25. O acesso a educação é:  

( ) no assentamento  

( ) Na distrito de Santo Antônio do Matupi  

( ) Outro.______________________ 

6. Sua avaliação quanto o acesso à educação no assentamento é:  

( ) Bom  

( ) Razoável      

( ) Precário 

27.  Qual tipo de Local existente para atendimento á problemas de saúde:  

( ) No assentamento 

( ) No Distrito de Santo Antônio do Matupi 

( ) Outros.______________________ 

BLOCO 5: QUESTÕES AMBIENTAIS  

28. Qual a origem da água utilizada na sua casa?  

(  ) poço artesiano  

(  ) rio ou igarapé  

(  ) cacimba  

(  ) poço raso 

(  ) Outros____________________________________________________ 

29. Você faz algum tratamento na água antes de consumi-la? (  )Sim (  ) Não 

30. Qual tipo de tratamento?  

(  ) Água Sanitária  

(  ) Tratamento com cloro ou hipoclorito  

(  ) Fervura  

(  ) Outros____________________________________ 
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31. Qual a estrutura física do sanitário ou banheiro ( ir verificar com a permissão do 

morador)        

(  ) Fossa negra  

(  ) Direto no rio ou lago  

(  ) Vala a céu aberto  

(  ) Fossa seca  

(  )Outra forma________________________________ 

32. Qual o destino do lixo na sua casa?  

(  ) Coletado  

(  ) Jogado em terreno baldio  

(  ) Queimado ou Enterrado na propriedade  

(  ) Outro destino___________________________________ 

33. Quais os lixos são mais produzidos na sua casa? 

(  ) Plástico  

(  ) Metal  

(  ) Papel/Papelão  

(  ) Restos de comida  

(  ) Outros__________________________________________________ 

BLOCO 6: QUESTÃO ECONÔMICA 

34. Qual o tipo de Atividade econômica no lote: (Se mais uma atividade numerar por 

ordem de importância). 

( ) agricultura de subsistência  

( ) pecuária  

( )Atividade rural comercial 

( ) Outros. Qual?____________________________________________ 

35. Vende o que produz no assentamento? ( ) Sim ( ) não, 

36. Se sim, como é feita a realização da comercialização de seus produtos? 

( ) Diretamente na feira 
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( ) Atravessador 

( ) Agroindústria 

( ) Cooperativa/Associação dos assentados 

( ) Cooperativa/Associação Externa 

( ) Para outro assentado 

( ) Para açougue/abatedouros 

( ) No Laticínio 

( ) Outros_____________________________ 

( ) Sem informação. 

32) Participa de Algum Programa do governo para a agricultura familiar 

( ) Programa de Aquisição de Alimentos - PAA 

( )Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 

( ) Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária - ATES 

( )Programa de Assentamentos Verdes 

( ) Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA 

( ) Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural - PNDTR 

( ) Financiamento de projetos em infraestrutura - PROINF 

( )Não Participa 

 37. Qual a principal via de acesso para o senhor (a) vender sua produção 

( ) Rio 

( ) Estrada 

( )Outros 

38. Existe alguma assistência técnica para a atividade desenvolvida? ( ) Sim ( ) Não 

39. Qual órgão presta esse apoio técnico?  

( ) IDAM 

( ) INCRA  

( ) Outros. Qual?________________________ 
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40. Qual a frequência da assistência técnica recebida? 

( ) Frequente 

( ) Irregular 

( ) Ausente 

( ) Sem informação 

41. Recebeu ou recebe algum crédito rural para iniciar as atividades no assentamento:  

( ) Crédito Fomento 

( ) Crédito alimentação 

( ) Crédito habitação 

( )PRONAF – A 

( ) Crédito Banco da Amazônia 

( ) Outros_______________________ 

42. Quantas pessoas, da sua família, contribuem com o trabalho na Propriedade:  

( ) 1 pessoa  

( ) 2 a 3 pessoas  

( ) 4 a 5 pessoas  

( ) 6 a 9 pessoas  

( ) 10 pessoas ou  mais  

43. Existem empregados assalariados na propriedade: ( ) Não ( ) Sim. Quantos?_________ 

44. Alguém da família recebe algum tipo de beneficio do Governo? (  ) Sim (  ) Não 

Quém?________________________________________________________________ 

Qual?_________________________________________________________________ 

45. Qual a renda da sua família?  

(  ) Acima de 5 salários Mínimos 

(  ) 4 a 5 salários mínimos 

(  ) de2 a 3 salários mínimos   

( ) 1 salário mínimos. 
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BLOCO 7: DADOS DA PROPRIEDDE 

46. Possui algum curso d‟água no lote? ( ) Sim ( ) Não 

Qual: ( )Rio ( )Córrego ( )Nascente ( ) Açude ( ) Mina 

47. Possui área de Plano Manejo florestal  na propriedade: ( ) Sim ( ) Não 

Se sim, Qual? ( ) Manejo Florestal Sustentável ( ) Manejo Florestal Comunitário 

 (  )Manejo Florestal Individual 

48. O senhor (a) já teve averbada a sua reserva legal? ( ) Sim ( ) Não 

49. O PA Matupi possui Plano de Desenvolvimento do Assentamento - PDA? ( ) Não 

conheço ( ) Nunca ouvi falar ( ) Não (ir para questão 12)  ( )Sim.  

50. Se sim, participou da realização do PDA? ( ) Sim ( ) Não. ( ) Não conhece  

51. O PA Matupi possui Plano de Recuperação do Assentamento – PRA? ( ) Não conheço 

( ) Nunca ouvi falar ( ) Não Possui ( )Sim 

52. A propriedade possui Cadastro Ambiental Rural: ( ) Sim ( ) Não 

53. Conhece a importância da realização CAR em sua propriedade?  

( ) Legaliza áreas de uso 

( ) Bom para o meio ambiente 

( ) Conserva áreas de risco 

( ) Dá acesso a políticas públicas 

( ) Não sabe a importância 

( ) Outros.__________________________ 
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