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RESUMO - A importância da agricultura familiar e dos assentamentos para o 
desenvolvimento sócio-econômico do meio rural é inegável, assim como são inegáveis, também os 
obstáculos que esse segmento enfrenta e que, por muitas vezes, parecem intransponíveis como: 
dificuldade de acesso ao capital, baixa formação dos agricultores, inexistência de infra-estrutura, 
deficiência na Assistência Técnica e Extensão Rural, comercialização e abandono dos lotes, descaso 
com as questões relacionadas à preservação ambiental, gestão e ao uso correto do solo, água e dos 
recursos naturais. Existem inúmeros casos de insucessos demonstrando que os assentados não 
conseguem produzir em suas terras e com isso a qualidade dos projetos de reforma agrária fica 
comprometida. Visto que atualmente os processos de distribuição de terras para assentamentos não 
possuem estudos específicos, estratégias de planejamento para o uso do solo, ocupação de áreas e 
da água apresentam-se como alternativas. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar em 
uma breve revisão de literatura, algumas metodologias, exemplos e sugestões sobre um 
planejamento adequado visando a sustentabilidade em assentamentos rurais. 

 
ABSTRACT: The importance of family farming and settlements to the socioeconomic 

development of rural areas is undeniable, as is undeniable, also the obstacles facing this segment, 
and that often seem insurmountable as: difficulty of access to capital, low training of farmers, lack 
of infrastructure, deficiency in the Technical Assistance and Rural Extension, marketing and lots of 
abandonment, neglect the issues related to environmental preservation, management and the correct 
use of soil, water and natural resources. There are many cases of failure shows that the settlers can 
not produce on their land and with it the quality of the projects of agrarian reform is compromised. 
Since currently the process of distribution of land for settlements do not have specific studies, 
planning strategies for the use of land, occupation of areas of water and present themselves as 
alternatives. Accordingly, the objective of this study was to evaluate in a brief review of literature, 
some methods, examples and suggestions for planning appropriate to sustainability in rural 
settlements. 

 

Palavras-chave: Planejamento para assentamentos rurais, Gestão de recursos/sustentabilidade e 
Reforma Agrária.  
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a redemocratização do País, em 1985, foram criados milhares de assentamentos dentro 

do programa de Reforma Agrária, nos quais vivem mais de meio milhão de famílias. Muito se 

discute acerca do tema, porém ainda pouco se sabe, pelo fato de se ter poucos dados disponíveis 

sobre a real situação desses assentados no âmbito nacional, nos quesitos de qualidade e menos ainda 

sobre a situação da população assentada (SPAROVEK, 2003). 

É de importância considerar que a utilização adequada das terras, respeitando a sua 

potencialidade, constitui fator primordial para obtenção de rendimentos elevados, viabilidade 

econômica da atividade e fundamentalmente a conservação dos recursos naturais em assentamentos 

(CARDOSO et al., 2002). 

Deve-se levar em consideração que assim como o solo, temos a água como o recurso natural 

mais valioso da humanidade, essencial para a manutenção da vida. Neste contexto é possível 

observar que o tema “Gestão de Recursos” se mostra uma ferramenta essencial para a preservação 

do meio ambiente. A gestão dos recursos hídricos nesta perspectiva deve permear e consistir na 

articulação do conjunto de ações dos diferentes agentes sociais, econômicos e políticos a fim de 

compatibilizar o uso, o controle e a sua proteção, disciplinando as ações antrópicas de acordo com 

as políticas públicas estabelecidas de modo proporcionar o desenvolvimento sustentável em 

comunidades assentadas (MOURA et al., 2008).  

Coelho et al., 2005 nos leva a repensar a importância do uso eficiente da água usada na 

agricultura para irrigação, o que permite alcançar na estrutura de irrigação uma elaboração de como 

manejar os tipos de cultivo, e repensar os sistemas de irrigação como um todo para adequar ao uso 

racional aumentando a eficácia de seu uso. Sendo que esta tomada de decisão ocasiona na utilização 

de forma racional pode promover uma economia de aproximadamente 20% da água e de até 30% da 

energia consumida. 

Existem medidas também a serem consideradas em relação ao uso do solo, que segundo 

JORDÃO (2007) devem ser levado em consideração ações e ajustes de forma sustentável e 

equilibrada, que permitem uma gestão adequada deste solo, que tenha a intenção de melhorar a 

fertilidade: enriquecimento com matéria orgânica, e que também contemple a defesa deste solo 

contra erosão, distribuição das culturas na exploração, rotação de culturas, racionalização e 

imobilização com ênfase nos cultivos em terreno declivosos e evitar a compactação do solo para 

melhor área de aproveitamento. E a tomada de decisão deve levar em consideração os seguintes 

aspectos:es de escolher qual o sistema de conservação do solo a adotar, o agricultor deve 



 

 

considerar primeiramento os seguintes aspectos do local de cultivo: 

 

- declive: grau de inclinação, a dimensão e a topografia geral da parcela. 

- solo: estrutura, textura, teor de matéria orgânica, riscos de erosão. 

- condições climáticas: precipitação total, evapotranspiração total, distribuição mensal, e inter anual 

das chuvas, geada. 

- Rega: disponibilidade de água, quantidade e período necessário de rega. 

- Casta: comportamento agronómico: fertilidade, vigor, exigências culturais (de condução e de 

maneio). 

- vegetação: tipo que pretende-se utilizar. recursos tecnológicos disponibilidade de tecnologia 

(equipamento, agroquímicos, entre outros). 

- parâmetros econômicos: relação benefício/custo.  

- parâmetros socio-económicos: dimensão da exploração e capacidade de investimento, 

qualificação. 

Sparovek, (2003), comenta que tem sido observado que o passivo ambiental nos 

assentamentos é da seguinte foram: na maioria das vezes a seleção das áreas para reforma agrária 

prioriza (ou não se preocupa com) situações em que a degradação ambiental é mais expressiva e 

isso traz, em tese, a responsabilidade de recuperação para o governo ou os futuros assentados, sem 

ônus ao proprietário desapropriado; ou ainda que a implantação dos sistemas de produção agrícola 

levam à degradação das áreas de preservação permanente e reserva legal e isso tem relação com o 

fato da demora na liberação de créditos, forçando os assentados a buscar recursos na exploração 

desses recursos naturais (além das reservas a extração de madeira e carvão ou de outras áreas sem 

planejamento). 

Segundo o que defende Wolstein et al. (1998), nos projetos tradicionais de colonização de 

assentamentos, geralmente nesses locais 50% perfaz de área de reserva de floresta legal (Reserva 

legal Região Amazônia e 20% nos demais estados); que na maioria dos casos erroneamente é 

considerada uma área sem importância econômica, e ainda um obstáculo a atividade produtiva na 

visão dos agricultores, o que ocasiona na extirpação das espécies de árvores valiosas que são 

comercializadas a preços irrisórios a madeireiros, o que acarreta numa floresta empobrecida e sua 

função ambiental comprometida. 

 

2. ALGUMAS PROPOSTAS PARA O PLANEJAMENTO EM ASSENTAMEN TOS 

RURAIS 



 

 

Diante do forte apelo pela sustentabilidade em áreas agrícolas, há a necessidade de se estudar 

as melhores formas de aproveitá-las; existem ainda muitos movimentos que incentivam o 

planejamento das ações dos movimentos de reforma agrária, pois como relata Oliveira (2005), as 

condições sociais e econômicas predominantes nos projetos de assentamento demonstram 

claramente o fracasso do atual modelo de distribuição de terras implementado pela política de 

reforma agrária brasileira. A geração de renda, sua distribuição e acumulação são os elementos 

responsáveis por determinar à dinâmica e o funcionamento das unidades produtivas. O predomínio 

da ineficiência e das experiências fracassadas entre os projetos de assentamento leva a inferir que as 

unidades familiares são pouco competitivas gerando um ambiente produtivo, social e ambiental 

precários, o que dificulta a obtenção de rendimentos que garantam vida digna aos seus beneficiários 

e, consequentemente, sua permanência no campo. Pasquis et al (2005) concorda e acrescenta que as 

elevadas taxas de evasão e de desmatamento comprovam a falta de sustentabilidade econômica e 

ambiental de assentamentos. 

Neste contexto Olmos et al (s/d), comenta que mesmo em assentamentos considerados como 

“modelos” da reforma agrária, como a Fazenda Anoni (Rio Grande do Sul), a exploração predatória 

de recursos naturais é um lugar-comum, além de, em geral, apenas uma parcela dos assentados 

alcança auto-suficiência e ascensão social. É fato que a reforma agrária brasileira, em parte 

significativa dos assentamentos, tem combinado os aspectos negativos da insustentabilidade 

ambiental com os da insustentabilidade econômica, sem resolver o problema social a que se propõe. 

Contudo, ainda com Oliveira (2005), o desafio para o Brasil é consolidar, no sentido 

produtivo, os assentamentos rurais, manter o homem no campo e incentivar a profissionalização do 

assentado e do assentamento, atingindo, dessa forma, um nível de desenvolvimento que tenha no 

planejamento produtivo o impulsionador da reforma agrária enquanto política publica. 

Olmos et al (s/d), ainda acrescenta que a reforma agrária, muito embora seja uma demanda 

válida de setores da sociedade, tornou-se uma séria ameaça ao patrimônio natural do país, devido à 

sua forma de implementação, que deve ser modificada urgentemente. 

Para melhor compreensão do sistema a reforma agrária brasileira atualmente é conduzida pelo 

Estado, onde a obtenção da terra é, predominantemente, via processo de desapropriação e compra 

direta. A desapropriação é aplicada sobre a propriedade que, segundo estabelece o Estatuto da Terra, 

não esteja cumprindo sua função social. A compra direta é um mecanismo aplicado em menor 

escala e é aquisição do imóvel. E a reforma agrária em si ocorre por meio da distribuição de terra 

denominada distributivista (OLIVEIRA, 2005). 

Diante da importância e do desempenho do setor agrícola brasileiro é fundamental uma 

política governamental que apóie com credito e forneça assistência favorável aos produtores rurais, 



 

 

sobretudo aos pequenos e médios produtores familiares. Outra necessidade é uma política de 

reforma agrária que permita o acesso e incorpore as terras ociosas ao processo produtivo e que 

garanta aos projetos de assentamentos uma estrutura mínima para permitir a implantação de 

atividades produtivas no campo e condições dignas de vida. Todos esses fatores contribuem e 

apresentam conseqüências diretas no crescimento do país (OLIVEIRA, 2005). 

Wolstein et al. (1998), ao comentar sobre a distribuição das terras enfatiza que a distribuição 

de terras no modelo tradicional é feita em retângulos padronizados, sem o mínimo de conhecimento 

prévio dos recursos naturais relativos à aptidão agrícola dos solos, das classes de relevo, 

distribuição e qualidade da rede hidrográfica, e potencial de uso da vegetação, e esta falha tem 

ocasionado graves problemas para os produtores, como traz o autor na tabela 1: 

 

Tabela 1: Problemas ocasionados pela má divisão de lotes em projetos de assentamentos* 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

*Adaptado de Wolstein et al., (1998). 

 
Contudo, para ocorrer sucesso no campo pelos pequenos produtores assentados, é necessário 

que as terras sejam estudadas a fim de evitar novos fracassos e abandonos de terra, e com base nesta 

demanda foram elaborados alguns documentos para orientar e propor algumas metodologias 

importantes para o assentamento, pois os impactos gerados pelos assentamentos são resultados da 

falta de planejamento na divisão de lotes nos projetos destes locais.  

Para Wolstein et a.l (1998), o estudo da área do assentamento é importante, e demonstra um 

método para verificar as potencialidades do local conforme tabela 2: 

 

Tabela 2: Metodologia de Estudo para verificar potencialidades em áreas de assentamento* 

Justificativa 



 

 

- Fornecer 
informações básicas 
para: a exploração 
racional, tomada de 
decisões embasadas 
em dados reais, 
plano de uso do 
solo, elaborações de 
prescrições técnicas 
operacionais a 
serem aplicadas; 



 

 



 

 

- Verificar possíveis 
impactos 
ambientais e 
readequações 
necessárias para a 
implantação de 
atividades; 
- Facilitar manejo e 
gestão da 
propriedade visando 
a sustentabilidade. 



 

 

- Conhecer tipo de 
solo, sua aptidão 
agrícola e as 
técnicas necessárias 
para o melhor 
aproveitamento. 



 

 

- Distribuir de 
forma que a maioria 
dos assentados 
tenha uma fonte de 
água como limite 
natura da 
propriedade, ou 
possua em sua área 
alguma nascente de 
água, incentivando 
sua conservação. 



 

 

- Estudo de 
viabilidade de: 
sistemas 
agrosilviculturais, 
agricultura de 
subsistência, 
hortigranjeiros, ou 
atividades 
direcionadas as 



 

 

condições 
encontradas, onde 
espécies cultiváveis 
serão indicadas de 
acordo com seus 
requerimentos 
nutricionais. 

*Adaptado de Wolstein et al., (1998). 

 



 

 

Após estudos dos fatores essências para a implantação de um assentamento é possível antes 

de se instalarem no local planejar a criação de áreas de usos a fim de facilitar a convivência da 

comunidade, e os autores Wolstein et al. (1998), sugerem a seguinte distribuição (tabela 3): 

 

Tabela 3: Planejamento de áreas de uso em assentamentos agrícolas* 

Áreas Utilização Justificativa 
Urbanos -Moradia: lotes menores de 

acordo com número de 
pessoas na família 

-Formação de um centro urbano infra-estrutura 
para: serviço social, técnicos, armazéns, escolas, 
postos de saúde, centro comunitários entre outros. 

Agrícolas  -Cultivos 
 
 
 
 
 

-Reserva legal coletiva 

-As parcelas devem ser dimensionadas em função 
do seu potencial agrícola e deverão ser 
estimuladas atividades agrícolas que se adaptem 
as condições locais de modo a otimizar o 
aproveitamento dos recursos. 

 
- Permitir maior conservação da vegetação e 
nascentes, onde a fauna será preservada com mais 
eficiência viso o tamanho maior da área. 
- Poderá ocorrer a exploração sustentável visando 
aumento da renda familiar, mas deve ser feito para 
tanto um plano de manejo florestal sustentável. 

 
Exploração 
agroextrativa 

-Exploração sustentável de 
recursos; 
-Atividade agrosilvicultural 

- Feitas a partir de orientações técnicas, poderão 
ser implantadas para a incrementarão de renda 
familiar. 

Rede Viária - Transporte - Para transportar os produtos para outros locais, 
para facilitar acesso aos grandes centros urbanos, 
entre outros. 
- A rede viária deve ser elaborada a fim de evitar 
possíveis riscos e facilitar o transporte. 
- Na construção devem ser minimizados os 
impactos ambientais. 

*Adaptado de Wolstein et al., (1998). 

Similar a proposta de Wolstein et al. (1998), Lucena et al., (2007), realizaram um estudo de 
caso do Plano de Assentamento da Fazenda Iramarati (Ponta Porã - MS), e relatam uma nova forma 
de gestão, tendo como metodologia à adoção de um novo modelo e sistema de divisão sócio-
proprietário das terras conforme tabela 4: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Modelo e sistema de divisão sócio-proprietário das terras para assentamentos*  



 

 

Média de distribuição 
de hectares por família 

Formas de divisão 
territorial  

Atividades a serem 
desenvolvidas 

2,4 ha  Reserva Legal  Exploração de animais 
silvestres. 

3,0 ha Sítio Familiar 
 

Local onde cada família 
comprometeu segundo modelo 
a desenvolver as atividades de 
acordo com sua vocação, seu 
pomar, sua horta. Qualquer  
atividade que preferir podendo 
até mesmo financiar uma ou 
mais atividades pelo Pronaf A. 
 

6,6 ha  Área Societária 
familiares. 

Local onde foram 
desenvolvidos 
atividades em sociedade, com 
o objetivo de geração de renda 
para distribuição entre as 
famílias e ainda atividades que 
dariam suporte para produção 
dos sítios. 
 

*Lucena et al., (2007). 
 

Neste mesmo contexto, para simular o parcelamento de lotes em assentamentos rurais, Soares 

(2008), evidência as desvantagens do Parcelamento Tradicional (figura 01), demonstrando que o 

planejamento adequado da distribuição de lotes facilita e reduz custos como: a construção das 

estradas possibilita a redução de material para sua construção, o sistema de energia elétrico 

centralizado reduz o gasto com instalações e com a manutenção, quanto à topografia do terreno, no 

sistema diferenciado de distribuição permite a adequação coletiva, e as áreas de reserva legal não 

ficam fragmentadas, possibilitando a conservação dos recursos naturais com mais eficácia e ao 

assentamento maior sucesso na busca da sustentabilidade. 

 

 



 

 

Figura 1 – Parcelamento simulado de 1.000,00 ha em parcelas de 25,00ha; a) parcelamento 
tradicional e b) parcelamento proposto/ Fonte: SOARES, 2008. 

 
A comunidade asssentada em uma área rural necessita de auxilio técnico para definir o 

módulo de produção, neste momento é necessário que seja realizada uma pesquisa operacional para 

avaliar os retornos econômicos baseados nas alternativas práticas dos sistemas produtivos 

envolvendo diversos fatores, tais como: mão-de-obra e tempo disponível, mercado, escoamento de 

produtos entre outros (WOLSTEIN et al., 1998). Este planejamento quando desenvolvido pode 

determinar o uso ótimo dos recursos a fim de maximizar os retornos, mantendo assim, rendimentos 

sustentáveis adequados às condições do assentamento. 

Nesta perspectiva de desenvolvimento Ângelo e Bonaccini (2003, apud LUCENA, 2007) 

relatam que um novo modelo de reforma agrária propõe uma distribuição espacial da propriedade a 

fim de viabilizar uma escala de produção que atenda o mercado e as famílias. O mesmo faz 

menções em relação à área, onde a escala de produção é atingida à medida que 65% da área 

concebida a uma família de assentados seja utilizada de forma societária e os outros 15 % da mesma 

área seja destinada à produção de alimentos para o auto-consumo, cabendo ainda ao uso das 

famílias uma área de 20% de reserva ambiental. No caso especifico do Projeto de Assentamento 

Itamarati II já citado, conforme mostra a figura 2, em que ao ser abordada por Michels e Oliveira 

(2006, apud LUCENA, 2007) se tem uma dimensão exata de um novo modelo proposto para 

reforma agrária. 

 



 

 

 

Figura 2 – Plano de desenvolvimento de Assentamento Itamarati II / Fonte: MICHELS e OLIVEIRA (2006 
apud, LUCENA, 2007). 

 
Apesar de existirem modelos de estudo de assentamentos, Soares (2008), comenta que em 

muitos projetos de assentamento o meio físico não é considerado como fator importante na 

distribuição espacial da infra-estrutura e benfeitorias, citando ainda que é usual deparar com 

investimentos elevados e ineficazes, tendo como conseqüência grandes desmatamentos para a 

construção de estradas. Em 2008, em outra pesquisa o autor acrescenta que pode ocorrer de um 

assentamento incidir em solos muito arenosos ou alagadiços, em relevo desfavorável e até mesmo 

em áreas com cobertura florestal primária, o que é vetado pelo Código Florestal Brasileiro 

(SOARES, 2008). 

Dentro desta necessidade de orientação espacial do território, a assistência técnica fornecida 

pelas políticas públicas de educação, muitas vezes não apresentam resultados condizentes com os 

investimentos e as justificativas costumam ser atribuídas à precária condição da infra-estrutura dos 

projetos, o que pode contribuir para o desinteresse local com a preservação dos recursos naturais 

(SOARES, 2008). Concordando com isso Araújo (2006), comenta que a inserção adequada de 

variáveis do meio ambiente nas ações de reforma agrária ainda é muito incipiente, estando 

frequentemente apenas no campo do discurso e não o da prática, justificando sempre a necessidade 

de intervenções posteriores e onerosas resultantes do mau planejamento. 



 

 

O planejamento adequado de áreas de assentamento, permitindo a realização das políticas 

públicas, vislumbra a emancipação do projeto a curto ou médio prazo. Comparados aos  

assentamentos mal planejados ou sem o planejamento da infra-estrutura, quando as áreas não são 

transformadas em Fazendas por concentração de lotes, não há retorno dos recursos aplicados, e a 

sustentabilidade do projeto é comprometida (SOARES, 2008). Em conformidade com o 

planejamento das intervenções no meio físico Soares e Espindola (2008), sugerem o planejamento 

conforme figura 3. 

 
 

Figura 3– Tendência dos Projetos de Assentamento de acordo com o planejamento das intervenções 
proposto por Soares e Espindola (2008). Legenda: PA – Projetos de assentamentos e ATES – Assessoria 

Técnica, Social e Ambiental. 
 

O planejamento adequado visando à emancipação dos assentamentos inicialmente é ligado a 

utilização correta das áreas a serem utilizadas e diante desta dinâmica de ocupação das terras, 

através de projetos de assentamentos, é necessário que exista um estudo por equipes 

interinstitucional, como o exemplo do projeto modelo no Estado do Acre, com a proposta do 

Seringal Caquetá (Porto Acre) e o Imóvel ALCOBRÁS (Capixaba), onde participaram profissionais 

da área da engenheiros agrônomos, participantes do assentamento, agrimensores, sócio-

economistas, engenheiros florestais, entre outros e com a participação de instituições como IBAMA 

e INCRA (WOLSTEIN et al, 1998). 



 

 

Os trabalhos das equipes geraram um fluxograma metodológico (tabela 5; figura 4, 5 e 6) para 

a implantação de modelos de assentamentos rurais na Amazônia, mas que pode ser uma importante 

ferramenta de planejamento para os demais estados. 

 

Tabela 5: Descrição do fluxograma metodológico para implantação de assentamentos rurais*. 

Fase de Estudo Atividades Principais 
Preparatória  -Estudos preliminares de escritório e laboratório, com analises de dados 

preexistentes. 
Estudos Temáticos -Atividades de Campo; 

- Intensificação das atividades de geoprocessamento; 
-Relatórios técnicos de solos, vegetação e sócios-economia. 

Concepção do 
assentamento  

-Integração dos dados primários e secundários; 
-Seleção dos assentados e elaboração do plano de uso. 

*Adaptado de Wolstein et al., (1998). 

 

Figura 4 – Fluxograma metodológico para execução da Fase Preparatória de Implantação de projetos de 
assentamentos sustentáveis. Fonte: WOLSTEIN et all., (1998). 

 



 

 

 

Figura 5 – Fluxograma metodológico para execução da Fase de Estudos Temático de Implantação de projetos 
de assentamentos sustentáveis. Fonte: WOLSTEIN et all (1998). 

 

 

Figura 6 – Fluxograma metodológico para execução da Fase de Concepção do assentamento sustentável. 
Fonte: WOLSTEIN et all, (1998). 

 
 



 

 

Os fluxogramas apresentados podem servir como modelo para a implantação de qualquer 

assentamento, visto que as áreas de reforma agrária apresentam sempre contextos diferenciados, e o 

estudo preliminar pode auxiliar na redução de perdas e frustrações pelos pequenos produtores. E 

para que esta demanda seja atendida Nascimento et al. (2008), defende e comenta que para a 

eficiência de um planejamento é necessário a elaboração de planos de desenvolvimento de 

assentamentos rurais com a participação efetiva dos sujeitos envolvidos (assentados e técnicos).  

A identificação dos elementos norteadores para a construção dos elementos teórico-

metodológico é necessária, a fim de possibilitar o processo sócio-espacial para o desenvolvimento 

e/ou recuperação de assentamentos. Uma metodologia citada por Nascimento et al., (2008) dispõe a 

abordagem de temas como: desenvolvimento, território e as territorialidades, consideradas no 

âmbito da reforma agrária no Brasil; agroecologia e sua significância para a agricultura 

camponesa; a socioeconômica solidária e suas implicações para o meio rural; educação popular no 

contexto da educação do campo; os paradigmas da agricultura brasileira contemporânea: o 

agronegócio, a agricultura familiar e a agricultura camponesa. 

Uma literatura relevante que se pode citar é o estudo de Alencar (1998), onde o mesmo aborda 

o tema assentamento como uma empresa, e diz que para que haja o fortalecimento e eficácia é 

preciso que sejam acionados os mecanismos que compõem o conjunto dos elementos da gestão 

(tabela 6).  E neste contexto o autor defende o associativismo, como uma democracia interna e uma 

participação nos lucros de acordo com inserção no assentamento, sendo uma opção que busca 

articulações capazes de possibilitar a sustentabilidade econômica, social e ambiental, entre outras. 

 

Tabela 6: Descrição do conjunto dos elementos da gestão de um assentamento. 

Etapa Descrição 

Planejamento - Como processo permanente de pensamento sobre o futuro, desenvolvido 
para estabelecer estados e objetivos desejados (fins) e avaliar cursos de ação 
opcionais (meios); 

Organização - Como um processo para estabelecer uma estrutura interna do assentamento 
(uma divisão do trabalho) que assegure o cumprimento dos planos 
aprovados; 

Direção - Como forma viabilizadora de execução dos planos é um conjunto de 
funções específicas dentro da estrutura, que responderá, em última instância, 
pelos resultados da gestão. Chamo atenção, para o fato de que existem dois 
tipos de direções no assentamento; a direção associativa, que responde / 
representa o assentamento num contexto macro, como um todo; e a direção 
executiva, que é responsável pela operacionalização / execução do que foi 
planejado; 

Controle - Como forma de regular o uso dos recursos e estabelecer mecanismos para 
verificar na realidade prática o cumprimento dos planos, através dos 
instrumentos de controle, isto é, avaliar o assentamento. 



 

 

 *Adaptado de Mendez e Tinoco (1990 apud ALENCAR, 1998). 
 
  

CONCLUSÃO 

A gestão de solos e água na zona rural, especificamente em assentamentos rurais parte do 

princípio da necessidade em possibilitar aos assentados o seu desenvolvimento sustentável, onde os 

mesmos devem conhecer e utilizar os recursos ambientais adequadamente e racionalmente. 

Contudo, diante do contexto apresentado, é possível notar que muitos pesquisadores 

concordam com a necessidade de se planejar as ações relacionadas com a implantação de um 

assentamento rural, planejamento este que envolve estudos e gestão dos recursos naturais buscando 

o aproveitamento eficaz para a emancipação das comunidades frente aos programas de reforma 

agrária. 

Os planejamentos e os estudos de implantação de assentamentos sustentáveis podem trazer 

vantagens se comparado ao assentamento tradicional como: 

 

• Redução dos custos de implantação e manutenção da rede viária devido ao planejamento 

através da geomorfologia e da rede hidrográfica, permitindo um bom tráfego durante 

período de chuvas. 

• Escolha dos solos e áreas conforme cultura a ser cultivada, levando a uma maior 

produtividade; 

• Distribuição coordenada de recursos hídricos, permitindo acesso à maioria dos assentados; 

• Manutenção de reserva legal coletiva, permitindo o manejo florestal, podendo ocorrer 

aumento da fonte de renda através da exploração legal dos recursos naturais da floresta, bem 

como garantir uma conservação mais eficaz da fauna e flora. 

 

A necessidade e o objetivo em se estudar as áreas a serem habitadas é permitir a redução de 

desmatamentos, poluição dos solos e água, erosão e outros impactos ambientais e uma produção 

agrícola de qualidade aos assentados, permitindo com isso sua sustentabilidade e qualidade de vida. 

Frente aos grandes movimentos de reforma agrária no país, e de acordo com esta revisão 

bibliográfica sugere-se para o governo brasileiro o fortalecimento em recursos humanos e científico 

do corpo técnico para atendimento aos assentamentos; a implantação de fiscalização e 

monitoramento das atividades desenvolvidas; a cooperação entre instituições de ensino e pesquisa a 

fim de melhorar os projetos de implantação de assentamentos, bem como a criação de cursos 

técnicos voltados a formação de pessoas envolvidas em assentamentos, formações estas voltadas a 



 

 

diversas áreas como: agrícola, social, econômica, da saúde entre outros, cujo objetivo principal é 

formar nos assentamentos indivíduos capazes de orientar o desenvolvimento das atividades e 

fornecer suporte técnico.  

Neste contexto, sugere-se ainda que ocorra o fomento as universidades públicas, a fim de 

financiar programas de extensão a fim de auxiliar os assentamentos locais.  

Sabendo que um sistema de gestão deve ser implantado e melhorado continuamente, é 

imprescindível estudar e gerenciar os fatores que possibilitam o desenvolvimento sustentável nos 

assentamentos rurais, e tendo a reforma agrária como política pública o fortalecimento das ações de 

planejamento se faz necessário. E diante da necessidade em se preservar o meio ambiente, deve-se 

ocorrer mais fiscalização em um contexto geral da aplicação real destes planos, verificando se todas 

as áreas agrícolas estão respeitando as matas ciliares e as reservas legais, pois atualmente a área 

fiscal ambiental não acompanha os índices de desmatamentos. 
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