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RESUMO 
Este é um breve estudo de caso sobre novos tipos de assentamentos e a sustentabilidade como elemento 

fundamental em sua constituição. Sua localização é na região do sudeste paraense, no município de Marabá/PA. 

Objetiva apresentar e discutir a implementação de um novo modelo de gestão de assentamentos de reforma 

agrária baseado no Projeto de Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro de posse de uma avaliação 

socioeconômica e ambiental estruturada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Utilizaram-se entrevistas padronizadas com um questionário realizado a quatorze agricultores do total de trinta e 

duas famílias. Adquiriram-se os fatores sociais, econômicos e ambientais. Teve como considerações finais a 

abertura da possibilidade constituir assentamentos sustentáveis desde que todos os atores envolvidos, poder 

público federal e estadual, organizações de luta dos trabalhadores e os próprios assentados; se preocupem com 

questões que são os “gargalos” como: organização dos assentados, as condições básicas de infraestrutura do 

assentamento. 

 

Palavras-chave: Avaliação Socioeconômica. Assentamentos Rurais. Agricultura Familiar. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o censo 2006 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a Agricultura Familiar representa 84% do total de estabelecimentos agropecuários no Brasil. 

Além disso, 70% dos alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros são advindos da 

Agricultura Familiar, demonstrando assim a grande relevância desse setor para o 

desenvolvimento do país. 

De maneira recorrente, a bandeira da reforma agrária tem sido empunhada pelo 

conjunto dos trabalhadores rurais e suas entidades representativas. A força com que, hoje, 

ressurge constitui-se em indicador da ineficiência histórica do poder público na resolução da 

questão agrária brasileira (ARAÚJO, 2011). 
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A reforma agrária, instrumento de subsídio para a criação e apoio para os 

assentamentos rurais, tem como objetivo redistribuir terras através de lotes e disponibilizar 

para os camponeses que esperam há muito tempo por uma terra para exercer atividades para 

seu sustento e geração de receita da família. Contudo, a aquisição de terras no Brasil, tem se 

dado pela insistência e luta dos movimentos de trabalhadores rurais. 

Nesse contexto, os assentamentos rurais exercem um papel fundamental diante da 

sociedade, pois muitos dos agricultores além de tirar sua subsistência da terra, utilizam da sua 

produção para disponibilizar seus produtos, estes que servem de alimento para a sociedade. 

Portanto, sabe-se que os produtores rurais ainda precisam de investimentos e apoio dos órgãos 

responsáveis para que de fato haja a inclusão da agricultura familiar objetivando o progresso 

econômico do país e a qualidade de vida dos produtores rurais. 

Os assentamentos são definidos, segundo Girardi e Fernandes, como: “o processo pela 

luta da terra”. Nesse processo existem vários embates, como a conquista de condições de vida 

e produção na terra, persistir na terra e lutar por um progresso que assegura a permanência 

estável da agricultura camponesa (GIRARDI E FERNANDES, 2008. p. 73-98).   

Partindo desse princípio,o projeto de extensão da Universidade Estadual do Pará 

(UEPA) “UEPA vai à comunidade” em conjunto com o Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável (PDS)Porto Seguro propôs trocar informações, adquirir dados primários e 

secundários, como também conhecer a realidade da comunidade para tornar viável a 

realização do artigo sobre as características ambientais e socioeconômicas da comunidade. 

A modalidade de projeto criada para o desenvolvimento de atividades PDS 

Sustentável, ambientalmente diferenciadas, destinado às populações que baseiam sua 

subsistência no extrativismo, na agricultura familiar e em outras atividades de baixo impacto 

ambiental. A obtenção da terra, criação do Projeto, a seleção dos beneficiários, aporte de 

recursos de crédito, Apoio a Instalação e de crédito de produção (PRONAFA), Infraestrutura 

básica (estradas de acesso, água e energia elétrica) e a Titulação (Concessão de Uso/Titulo de 

Propriedade) são de responsabilidade do INCRA. Não há a individualização de parcelas 

(Titulação coletiva – fração ideal)(Portaria /INCRA/P Nº 477, de 04 de novembro de 1999). 

A partir do planejamento técnico formulou-se um questionário aplicado aos produtores 

locais do referido projeto de assentamento, em que foi possível visualizar o cenário real e os 

impactos socioambientais causados por esta atividade no município. A partir destas 

informações traçou-se um perfil das propriedades e informações técnicas que venham 
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proporcionar melhorias e adequações dentro das possibilidades para atender e solucionar os 

problemas.  

O objetivo deste estudo de caso foi realizar um diagnóstico socioeconômico e 

ambiental do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Porto Seguro no Município de 

Marabá/PA, com o intuito de fornecer subsídios técnicos aos produtores, profissionais e 

autoridades envolvidas, para auxiliar no planejamento e execução de devidas ações no 

referido assentamento. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A luta por terras que envolvem especialmente os trabalhadores rurais no Brasil tem 

sido uma problemática que já percorre há anos. A dimensão do problema deixou de serem 

causas sociais e atingiu o segmento político. Pois devido à má distribuição de terra no país e a 

presença de vários latifúndios, surgem conflitos diretos e indiretos com os camponeses que 

não tem nenhuma terra para sua subsistência. 

Nessa conjuntura, os movimentos sociais são de suma importância na busca por esses 

direitos básicos à vida. Segundo Tupinambá Neto (2001, apud ATAÍDE JUNIOR p. 150, 

2006,): 

 

[...] é inegável a importância dos movimentos sociais nos contextos social e 

político do Brasil e do mundo, em nosso país representando a última 

esperança para os despossuídos, miseráveis ou excluídos, dada à falência e 

falta de compromisso social das instituições oficiais e políticas no que tange 

ao atendimento das necessidades básicas da população, como moradia, 

seguridade social, educação, vestuário, trabalho e subsistência, ou mesmo 

alimentação. 

 

 É nesse contexto que, na década de 1980, através de várias mobilizações populares 

que buscavam pressionar o Estado para promover a reforma agrária no Brasil, surge um dos 

movimentos sociais mais duradouros da história: o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra – MST (CARTER, 2010). David (2008, p.17) diz que a reforma agrária é fundamental 

para “promover o desenvolvimento da agricultura e o resgate da cidadania para milhares de 

camponeses que, expulsos da terra, se tornaram excluídos do processo produtivos e dos 

centros de decisão”.  
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 Ao decorrer dos anos, a luta por terra tem se energizado, o que resulta em 

assentamentos rurais por todo o Brasil é produzindo o que se chama, hoje, de maneira 

incorreta, de reforma agrária (FERNANDES, 2000). 

Com a implementação de um assentamento rural não se conclui a reforma agrária, pois 

se devem dar as condições iniciais necessárias e suficientes para que se efetive a função social 

da terra (ALVES, SILVEIRA e FERREIRA, 2007). Portanto, é necessário subsidiar 

condições mínimas de infraestrutura para que o camponês possa reproduzir seu perfil 

socioeconômico, pois sem isso há uma grande probabilidade no insucesso de estabelecimento 

do produtor rural na terra. 

Bergamasco e Norder (1996, p. 68-69) afirma que: 

 

Os assentamentos são desta forma, considerados como espaços onde os problemas 

sociais poderão ser encaminhados de forma sustentável e permanente, base para um 

modelo de desenvolvimento rural socialmente mais eqüitativo, sem estar 

completamente vinculado as exigências comerciais impostas às empresas rurais. Esta 

particularidade da agricultura familiar ganha destaque diante dos elevados riscos da 

atividade agrícola exclusivamente comercial; grande parte dos pequenos agricultores 

familiares prefere organizar sua produção de forma a obter maior segurança do que 

maior rentabilidade com maior. 

 

Os assentamentos são considerados como as principais formas de lutar pelo direito à 

terra. Hoje, as ocupações possuem uma grande importânciana luta pela reforma agrária e 

surgem como alternativa para pressionar o Estado e atrair a opinião pública. 

 

 4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi à entrevista padronizada ou estruturada, 

conforme Marconi e Lakatos (2007, p. 93-94)definem: “É aquela em que o entrevistador 

segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são 

predeterminadas. Ela se realiza de acordo com o formulário elaborado e é efetuada de 

preferência com pessoas selecionadas de acordo com um plano”. 

Com a coleta dos dados primários a partir do questionário aplicado “in loco”à 

quatorze agricultores da comunidade, estes foram tratados e analisados para que 

eventualmente representassem informações precisas e de confiança. Posteriormente os dados 

foram tabulados no Excel e a partir deste gerado gráficos como subprodutos, para representar 

visualmente dados estatísticos. No mais, também foi necessário a coleta de dados secundários 
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oriundos de pesquisa bibliográfica para a formulação do artigo para que houvesse 

fundamentação do trabalho. 

 

 

 

 5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Atualmente a agricultura familiar encontra-se inserida em um cenário caracterizado 

pela instabilidade e flexibilidade das relações econômicas, políticas e sociais. A consolidação 

e desenvolvimento da agricultura familiar necessitam não somente de condições climáticas, 

políticas de créditos bem como de uma apropriada gestão.  

Batalha et al (2005) afirmam que uma aplicação de tecnologia de gestão no meio 

familiar pode ajudar os agricultores familiares no controle de sua propriedade bem como 

impulsionar sua renda. Segundo esses autores a aplicação de tecnologia de gestão para a 

agricultura familiar pode ser dividida em 2 esferas: as organizações associativas, onde 

encontram-se as cooperativas e as associações; e a propriedade rural familiar.  

O PA Porto Seguro, no município de Marabá, teve início em 20 de Junho de 2004, 

quando 80 famílias, que estavam acampadas no Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), se apropriaram da fazenda Toboquinha, sendo esta de propriedade do 

senhor Diamantino. Contudo, por ordem do proprietário da fazenda, essas famílias 

desocuparam o local, acampando em seguida na fazenda Cigana II, cujo dono era Evandro 

Mutran, consolidando ali o PDS Porto Seguro.  

Os moradores do referido PSD já passaram por três ameaças de despejo, porém, ainda 

permanecem no local. Após a estabilização das famílias no assentamento, foi sorteado os lotes 

para cada família, sendo que cada uma ficou com aproximadamente 6,5 alqueires de terra. O 

PDS conta com farmácias, escolas e duas igrejas da Assembléia de Deus ministério Seta, 

sendo uma congregação chamada de Monte Sinai e a outra de Monte Horebe. 

A partir da análise dos questionários pôde-se perceber que a incidência de mulheres 

que chefiam seus lares, corresponde a um percentual de 62% entre a faixa etária de 30 a 59 

anos na comunidade Porto Seguro. Os 48% restantes correspondem ao sexo masculino, entre 

a faixa etária de 53 a 68 anos. 
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De acordo com gráfico 1, aproximadamente 84% dos entrevistados, tem como 

ocupação a agricultura, sendo que as atividades realizadas nos lotes vão desde a produção de 

hortaliças e/ou extrativismo. No mais, 8% são autônomos(as) e os 8% restantes são 

representadas pelas donas de casa. 

 

Gráfico1- Tipo de Ocupação. 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

 

Outro aspecto que caracteriza o diagnóstico socioeconômico da comunidade é a renda 

mensal de cada família que tem residência fixa no lote. Diante desse aspecto e conforme cada 

resposta atribuída no questionário, os moradores responderam que sua renda mensal 

corresponde de 1 a 2 salários mínimos. Essa renda provém da agricultura, pois o que é 

produzido serve tanto para a subsistência da família como também para a geração de renda 

através da comercialização nas feiras livrese/ou outros lugares no Município de Marabá. 

Vale ressaltar que os dados não são confiáveis, pois os produtores pareciam ter 

dúvidas dos ganhos ou não queriam responder com exatidão. Deve-se ainda considerar a 

variação de renda, pois não possuem uma renda fixa, como mostra o gráfico 1. Outro ponto de 

variação de renda é devido à forma de comercialização em feiras livres que não trabalham 

valores tabelados para favorecimento dos produtores rurais.  

Com objetivo de fortalecer, unir e integrar a comunidade Porto Seguro ao município 

de Marabá, os produtores rurais se associaram ao Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá 

para que recebam apoio na comercialização dos seus produtos. 
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Agricultor (a)
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A inexistência de energia elétrica na comunidade rural representa uma situação que 

dificulta o dia a dia dos moradores levando-se em consideração que os mesmos não podem 

utilizar de eletrodomésticos e tecnologias. Tendo em vista as dificuldades causadas pela 

energia elétrica, algumas famílias fazem o uso de geradores de energia a óleo diesel, 

restringindo seu uso ao período noturno. 

O consumo de água pela comunidade provém de duas formas conforme mostra o 

gráfico 2. Sendo que 46% consomem água advinda de Poço tubular conhecido popularmente 

como poço artesiano, e 54% das pessoas realizam a captação de água para suas atividades em 

geral a partir de cacimbas ou poço artesanal. 

 

Gráfico2 - Origem da água que consome. 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

 

Uma problemática ambiental decorrente da falta de infraestrutura, da declividade do 

terreno e da proximidade de fossas negras é a poluição e/ou contaminação da água utilizada 

para consumo tanto do poço tubular como da cacimba. Como alternativa para tal 

acontecimento é necessário que o morador tenha total cuidado ao escolher o local onde será 

localizada a sua fonte de abastecimento de água, assim como realizar a proteção desta 

localidade utilizando-se de matérias impermeabilizantes em torno da infraestrutura do poço ou 

cacimba. É importante que o local esteja longe da fossa negra e em declividade superior. 

A produção de lixo diária que se acumula nas residências da comunidade tem como 

destino final a incineração conhecida pelos moradores como queima do lixo, conforme mostra 

o gráfico 3, sendo essa uma prática não aconselhada devido a possibilidade de contaminação 

do solo. Esta situação acontece,de acordo com os moradores, por não haver alternativa a não 

54% 46% 

Qual a origem da água que consome? 

Cacimba (poço raso) Poço tubular
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ser a queima do lixo. Logo, como uma forma de amenizar tal impacto, o ideal seria a 

separação dos resíduos orgânicos dos não orgânicos e a partir da matéria orgânica realizar a 

compostagem para aplicação na hortaliça, já os resíduos orgânicos deveriam ser armazenados 

em contenderes para uma possível destinação final, haja vista que a comunidade Porto Seguro 

não se encontra tão distante do Município de Marabá. 

Gráfico 3:Resíduos Sólidos. 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

 

Outro aspecto precípuo e observado no questionário foi quanto à preparação da roça, 

de que artifícios o agricultor utiliza para preparar o solo para receber sua plantação. Pôde-se 

concluir que aproximadamente 69% das pessoas entrevistadas realizam a queima do pasto, 

23% queimam e desmatam, e apenas 8% não informaram. Quanto à utilização do fogo para a 

limpeza do pasto, existem vantagens e desvantagens para a produção e qualidade do solo, 

como vantagem o agricultor terá o pasto limpo num tempo curto e as cinzas oriundas da 

queima da matéria vegetal servem para correção do PH do solo. 

O aspecto negativo devido à queima para limpeza de pasto é devido que no primeiro 

ano o solo possui certa carga de minerais, que tende a regredir rapidamente com o passar dos 

anos prejudicando a plantação, sendo assim necessitando nos anos seguintes de aplicação de 

vários minerais para recuperar a fertilidade daquele solo, logo essa situação pode aumentar 

com a repetitividade da queima do pasto. 

Como medida de prevenção para que o solo não regrida na sua fertilidade devido à 

prática de desmatamento e queimada torna-se fundamental que o agricultor se utilize de 

plantas fixadoras de nutrientes no solo como, por exemplo, o feijão, além da aplicação de 

100% 
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minerais para o fortalecimento do solo e fazer rotatividade de área para plantação afim de que 

a área que recebeu a plantação no ano seguinte descanse para recuperação da fertilidade do 

solo. 

A comunidade também realiza a prática de extrativismo onde 47% dos entrevistados 

realizam a extração da Castanha do Pará, sinal que na área ainda há a preservação das 

castanheiras. Existem outros produtos que também são extraídos como o açaí e o buriti que 

são compensatórios para a renda familiar. 

Pôde-se observar no questionário que todos os entrevistados conhecem ou já ouviram 

falar sobre Sistemas de Agricultura Familiar (SAF’s). No mais, estes também conhecem o 

beneficiamento que estes proporcionam para o solo, a recirculação de nutrientes e aumento na 

produtividade, visto que esse sistema é feito a partir de duas ou mais culturas integradas numa 

mesma área.  

Como se observa no gráfico 4, a mandioca é cultivada pela grande maioria das pessoas 

entrevistadas. Quanto aos outros trata-se do cultivo de banana, açaí, etc. Boa parte das pessoas 

que cultivam mandioca também cultivam milho.  

Gráfico4: Tipo de Cultivo na Roça. 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

Demais disso, entre os entrevistados todos cultivam na roça mais de um produto, e 

esse produto pode estar integrado a outro ou não na mesma área. Devido o lote de cada 

família ser aproximadamente 6,5 alqueires muitos separam uma área para a realização da roça 

que receberá o cultivo. 

Todos os entrevistados disseram que é importante a preservação da natureza e que 

participariam de atividades e/ou minicursos que valorizam preservar o meio ambiente. No 
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final do questionário perguntou-se aos moradores quais as suas perspectivas para o futuro da 

Comunidade Porto Seguro, e como resposta principal encontrou-se a regularização da 

comunidade, seguida do crescimento, por fim a implantação da energia elétrica na 

comunidade. 

 

 

 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando em linhas gerais o PDS Porto Seguro, pode se verificar que este cumpre os 

fundamentos básicos previstos na portaria do PDS, apontando para novos tipos de 

assentamentos de Reforma Agrária, se opondo ao paradigma da revolução verde, buscando o 

desenvolvimento sustentável e podendo ser considerado um assentamento caminha rumo à 

Agroecologia. 

O que se pode perceber na comunidade é que existe uma relação de cooperação, visto 

que a produção excedente é utilizada para troca ou comercialização com outro produto 

produzido dentro da comunidade. A produção excedente também é utilizada para a geração de 

renda do agricultor, haja vista que a parte que excede é comercializada na área urbana do 

Município de marabá. 

Contudo, foi possível notar ainda que os produtores rurais necessitam de mais 

investimentos e apoio dos órgãos responsáveis, principalmente com a questão da 

regularização fundiária do projeto de assentamento, para que assim seja factível o progresso 

da comunidade, visando a qualidade de vidas dos produtores e o desenvolvimento econômico 

do país. 

Por fim, podem-se constituir assentamentos sustentáveis desde que todos os atores 

envolvidos, poder público federal e estadual, organização de luta dos trabalhadores e os 

próprios assentados; se preocupem com questões que são os “gargalos” como: a organização 

dos assentados, as condições básicas de infraestrutura e a ATES capacitada e direcionada para 

desenvolvimento Agroecológico do assentamento. 
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