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1. Resumo Geral 

No final do século XX e início deste foi implantada a reforma agrária no Brasil 

e, com isso, surgiram vários assentamentos rurais em todos os estados brasileiros, 

inclusive, no estado de Mato Grosso (MT). A implantação dos assentamentos rurais 

foi realizada pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), e o 

acompanhamento e orientação dos assentados no uso da terra para a produção de 

alimentos ficou a cargo dos Órgãos estaduais de extensão rural. A verificação do 

desenvolvimento e sustentabilidade desses assentamentos dependem de pesquisas 

junto aos assentados. Este estudo teve como objetivo analisar a comunidade Água 

Boa, no município de Juara (MT) nos aspectos econômicos, sociais e ambientais 

visando calcular o seu nível de sustentabilidade. Também, analisou-se o perfil dos 

produtores rurais e as atividades agropecuárias desenvolvidas na comunidade rural, 

os seus processos produtivos e os mecanismos de comercialização e distribuição da 

produção. Desse modo, esta pesquisa pertence à linha de pesquisa em Gestão da 

Produção Agropecuária e Agroindustrial. Foi aplicado um formulário para 69 

produtores, atingindo 100% da comunidade de assentados. A aplicação ocorreu nos 

meses de maio e junho de 2019. Os resultados indicaram um índice de baixa 

sustentabilidade, cujas principais deficiências estavam nos indicadores 

socioeconômico e ambiental. As principais fragilidades observadas no indicador 

socioeconômico foram nos itens educação, com a falta de escola de ensino 

fundamental e econômico, pela falta de trabalho no assentamento para 

complementação da renda do assentado e, na parte ambiental, a falta de orientações 

técnicas sobre uma melhor utilização dos recursos naturais. Constatou-se, também, 

que existem dificuldades na utilização de novas tecnologias no uso da terra devido a 

idade avançada da maioria dos assentados, bem como o baixo nível de escolaridade. 

Consequentemente, existia muitas dificuldades na implantação de políticas públicas 

relacionadas ao financiamento da produção e melhoria da infraestrutura do 

assentamento. Desse modo, a sustentabilidade do assentamento se encontrava 

comprometida pela presença de diversos indicadores que necessitam de melhorias. 

Palavras-chave: Assentamentos rurais em MT; agricultura familiar em Juara (MT); 

comunidade de Água Boa; sustentabilidade de assentamentos rurais. 
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2. General Summary 

At the end of the 20th century and the beginning of this, agrarian reform was 

implemented in Brazil and, with that, several rural settlements emerged in all Brazilian 

states, including the state of Mato Grosso (MT). The implantation of rural settlements 

was carried out by the National Institute for Agrarian Reform (INCRA), and the 

monitoring and orientation of the settlers in the use of land for food production was the 

responsibility of the state rural extension agencies.  The verification of the development 

and sustainability of these settlements depends on research with the settlers. This 

study aimed to analyze the Água Boa community, in the municipality of Juara (MT) in 

economic, social and environmental aspects in order to calculate its level of 

sustainability. Also, the profile of rural producers and the agricultural activities 

developed in the rural community, their production processes and the mechanisms of 

commercialization and distribution of production were analyzed. Thus, this research 

belongs to the line of research in Management of Agricultural and Agroindustrial 

Production. A form was applied to 69 producers, reaching 100% of the settlement 

community. The application took place in the months of May and June 2019. The 

results indicated a low sustainability index, whose main deficiencies were in the 

socioeconomic and environmental indicators. The main weaknesses observed in the 

socioeconomic indicator were in the items education, with the lack of elementary and 

economic school, the lack of work in the settlement to supplement the income of the 

settler and, in the environmental part, the lack of technical guidance on better use 

natural resources. It was also found that there are difficulties in using new technologies 

in land use due to the advanced age of most settlers, as well as the low level of 

education. Consequently, there were many difficulties in implementing public policies 

related to financing production and improving the settlement's infrastructure. Thus, the 

sustainability of the settlement was compromised by the presence of several indicators 

that need improvement. 

Keywords: Rural settlements in MT; family farming in Juara (MT); Água Boa 

community; sustainability of rural settlements. 

 

 

 



 

11 

 

3. Introdução Geral 

A agricultura familiar constitui-se numa dinâmica característica em que a 

produção é realizada de forma compartilhada por pequenos proprietários rurais, tendo 

a mão de obra concentrada no labor do núcleo familiar. Ainda, considerando que a 

maioria dos alimentos que fazem parte da mesa dos brasileiros, provém desses 

pequenos produtores. Esta forma de agricultura beneficia o uso de práticas produtivas 

ecologicamente mais equilibradas, como a diversificação de plantios, menor utilização 

de insumos industriais e a preservação do patrimônio genético (SANGALLI e 

SCHLINDWEIN, 2013). 

A peculiaridade da agricultura familiar, de cultivar terras para a produção de 

alimentos por pequenos produtores rurais utilizando, na maioria das vezes, a mão de 

obra do próprio núcleo familiar, se constitui em uma de suas mais fortes 

potencialidades, ou seja, a agricultura familiar quase não necessita se preocupar com 

as sazonalidades da demanda de mão de obras para sua produção, visto que são os 

elementos do próprio núcleo familiar a força produtiva do trabalho executado. 

De acordo com o IBGE (2017), a agricultura familiar detinha 77% das 

propriedades agropecuárias do país, ocupando uma área de 80,9 milhões de 

hectares, produzindo cerca 23% do valor total da produção agropecuária brasileira. 

Desta forma, empregava 67% da força de trabalho rural, ocupando 10,1 milhões de 

pessoas nesta modalidade de empreendimento. 

Nesse contexto a importância da agricultura familiar como forma de produção 

sustentável vem ganhando especial atenção no país nos últimos anos, com a geração 

de emprego e renda, segurança alimentar e desenvolvimento local. Por outro lado, a 

elevação do número de agricultores assentados pela reforma agrária reflete e amplia 

os rumos dessa sustentabilidade como um todo. 

Os assentamentos rurais e a agricultura familiar pressupõem processos 

políticos sociais distintos, mas complementares. Enquanto a agricultura familiar se 

refere fundamentalmente nas formas sociais de gestão e trabalho, centrados, 

principalmente, no núcleo familiar, os assentamentos rurais estão associados ao 

processo social e político de acesso à terra, com vistas à produção de alimentos e 

geração de renda. 

Tem crescido o número de pesquisas voltadas para o estudo de assentamentos 

rurais no estado de Mato Grosso nos últimos anos, porém, poucos resultados e 
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informações têm sido divulgados sobre o significado e a importância das eficiências 

sociais, econômicas e ambientais nos assentamentos rurais no Estado. 

Muito se discute o desenvolvimento sustentável nos assentamentos rurais, 

passando pelo econômico, social e ambiental, convergindo todas para o 

desenvolvimento integral do assentado. O conceito de sustentabilidade contempla a 

equidade social e a qualidade de vida do indivíduo e das gerações futuras dos 

assentados, e deve estar suportado pelo tripé econômico, social e ambiental. 

O interesse despertado no meio acadêmico sobre sustentabilidade em 

assentamentos rurais mostrou a relevância do trabalho, que se propôs verificar as 

condições de vida dos assentados do assentamento Água Boa no município de Juara 

(MT), cujos resultados podem contribuir com a comunidade e autoridades 

responsáveis por esse assentamento rural, com estratégias para a formulação de 

políticas públicas de desenvolvimento sustentável.  

Partindo-se do pressuposto de que para a sustentabilidade de um 

assentamento rural, é exigido que, além do crescimento quantitativo, haja também um 

crescimento qualitativo, com promoção da educação, da saúde, da habitação, do 

saneamento e da preservação ambiental, foi possível levantar duas hipóteses de 

pesquisa: as dificuldades de se atingir a sustentabilidade em assentamentos rurais 

são devidas: a escassez de recursos disponíveis em parceria com a mão de obra 

deficiente pelo êxodo rural e; a dificuldade de acesso às tecnologias e aos incentivos 

governamentais pelo baixo nível de escolaridade apresentada pelos produtores rurais 

assentados. 

Desse modo, este estudo teve como objetivo geral analisar o grau de 

sustentabilidade da comunidade Água Boa, no município de Juara (MT) nos aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. Para facilitar a consecução desse objetivo geral, o 

mesmo foi desmembrado em objetivos específicos, entre eles: Identificar o perfil 

socioeconômico dos indivíduos da comunidade Água Boa; avaliar a participação de 

cada assentado nas decisões tomadas no assentamento; verificar os cuidados com o 

meio ambiente realizados na comunidade pelos assentados e; finalmente, calcular o 

índice de desenvolvimento econômico e social (IDES), índice de acumulação de 

capital social (ICS), índice ambiental (IA) e o índice de sustentabilidade (IS) pela média 

aritmética dos três índices anteriores. 

Este trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: no próximo capítulo 

foi apresentada a revisão de literatura, que aborda os principais conceitos do 
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desenvolvimento sustentável na agricultura familiar, após a revisão de literatura 

seguiu-se um capítulo sobre as referências bibliográficas sobre o tema, um artigo 

científico composto por introdução, material e métodos, resultados e discussão, 

conclusão e bibliografia e, na parte final uma conclusão geral sobre o trabalho. 
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4. Revisão de Literatura 

Este tópico apresenta breve estudo sobre a agricultura familiar no Brasil, no 

estado de Mato Grosso (MT), com ênfase no município de Juara (MT) onde está 

localizada a comunidade de assentados de Água Boa. 

 

4.1 A Agricultura Familiar 

A agricultura familiar, de acordo com a Lei 11.326 de 24 de julho de 2006, que 

estabelece as diretrizes para a formulação de Política Nacional da Agricultura Familiar 

e Empreendimentos Familiares Rurais, é a atividade exercida por agricultor familiar 

ou empreendedor familiar que pratica atividades no meio rural, desde que não detenha 

área maior que 4 (quatro) módulos fiscais, utilize predominantemente mão de obra da 

própria família nas atividades de produção. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (2019) 

evidencia que a agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos 

alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. Para 

aquele Ministério o setor é composto de pequenos produtores rurais, povos e 

comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, 

extrativistas e pescadores, produzindo arroz, milho, feijão, mandioca, pecuária de leite 

e de corte, hortaliças, etc. 

“Na agricultura familiar a gestão da propriedade é compartilhada 

pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal 

fonte geradora de renda. Além disso, o agricultor familiar tem uma 

relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia. A 

diversidade produtiva também é uma característica marcante 

desse setor, pois muitas vezes alia a produção de subsistência a 

uma produção destinada ao mercado” (MAPA, 2019). 

Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG 

(2020), há diferenciação entre grandes produtores e agricultores familiares que é 

pouco considerada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quando 

criam e implementam programas para o fortalecimento da agricultura, pois estes 

atendem mais aos grandes produtores. 

“A terra para o agricultor familiar não é apenas o lugar onde se 

retira o alimento necessário para o sustento da família. É o lugar 

que confere identidade, honra e trabalho. A relação com a terra 
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não é apenas um meio de produção. É o lócus da vida, da sua 

história. [...] Portanto, ela é radicalmente diferente da grande 

propriedade rural, impessoal, desenraizada e que se destina 

basicamente a exploração para obtenção do lucro” (CONTAG, 

2020). 

O desenvolvimento da atividade do segmento familiar vem ocorrendo há longa 

data, apesar das dificuldades socioeconômicas enfrentadas pelos pequenos 

produtores, principalmente, em assentamentos rurais (SILVA e ARAUJO, 2008). 

A partir da década de 1930 houve tentativas do governo para integrar ao 

Centro-Sul, áreas que considerava despovoadas, como parte da região Centro-Oeste 

e Norte do Brasil. Para esse intento, o Presidente Getúlio Vargas empreendeu a 

chamada “Marcha para o Oeste”, com o fim de transformar as regiões Oeste e Norte 

em áreas de agrícolas para abastecer as outras regiões brasileiras e, também para 

produzir para exportações (MORENO, 1999).  

Todavia, as políticas públicas voltadas à povoação das regiões Centro Oeste e 

Norte, possibilitou ainda mais a concentração de terras nas mãos de empresas 

agropecuárias e latifundiários. Ainda, segundo a autora, entre 1970 e 1990, o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) titulou definitivamente mais de 

3.600 milhões de hectares às margens das rodovias federais e 3.400 milhões foram 

titulados provisoriamente para as empresas de colonização conforme descreve 

Moreno (1999); Costa e Rossetto (2019). 

Diante disso, Oliveira (2007) argumenta que os governos utilizavam discurso 

de que era necessário povoar os lugares mais distantes e, simultaneamente, proteger 

essas terras contra invasões de exércitos inimigos. Todavia, as grandes propriedades 

no Brasil, vem crescendo sempre a taxas superiores às das pequenas, 

acompanhadas de uma rápida expansão das fronteiras agrícolas, que só favorece 

essa concentração, em vez de uma melhor distribuição de terras, ainda também Costa 

e Rossetto (2019).  

A agricultura familiar em Mato Grosso também se espelha na história da 

agricultura familiar nacional, com preferência do estado na proteção dos latifundiários, 

descrevendo estes como heróis, grandes desbravadores e expoentes na linha de 

frente para o início da produção de riquezas no Estado (OLIVEIRA, 2007). 

Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento 

Rural (NEAD) do Ministério do Desenvolvimento Agrário em parceria com a Fundação 
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Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (FIPE/USP), 

intitulada como A importância do agronegócio familiar no Brasil, mostra que na região 

Centro-Oeste a característica central do agronegócio é o seu caráter patronal, 

baseado na grande propriedade e na plantação voltada para a exportação. A maior 

parte do PIB do setor se concentra na produção de grãos, que é responsável por mais 

de 50% do PIB de Mato Grosso e de Goiás (GUILHOTO, 2007). 

Em se tratando especificamente do estado de Mato Grosso, apesar de já existir 

diversos povos indígenas como os Bororos e os Parecis, o Estado foi povoado no 

começo do século XVIII quando o ouro foi descoberto pelos bandeirantes. Assim, as 

terras foram intensamente ocupadas seguindo as mesmas orientações dos demais 

estados brasileiros: Sesmarias, Lei de Terras, Marcha para o Oeste e, de forma, mais 

intensificada (a partir de meados do século XX), através das colonizadoras. A região 

onde se encontra o Município de Juara foi ocupada por meio de colonização particular, 

pela Sociedade Imobiliária da Bacia Amazônica Ltda (SIBAL), principalmente, se 

tratando da região Norte do estado de MT (COSTA e ROSSETTO (2019); IBGE, 

2019). 

Rossetto (2011), ressalta ainda que os dois principais fatores que contribuíram 

para o povoamento, de forma mais intensa, em direção à região Norte do estado de 

Mato Grosso, foram as construções das rodovias federais e as ações dessas 

colonizadoras. Essas empresas tiveram um papel de suma importância neste 

movimento, pois, traziam camponeses já com experiência em atividades agrícolas no 

Paraná para desbravar territórios em Mato Grosso.  

Ainda, segundo a mesma autora, devido às condições do solo e clima do Norte 

do Estado, à baixa capitalização e à precária assistência técnica, parte dos 

camponeses com pouco poder aquisitivo perderam tudo que investiram e venderam 

suas propriedades aos grandes latifundiários.  

Outra consequência da ação dessas colonizadoras, principalmente, após os 

anos 1980, foi o aumento dos conflitos por terras por parte dos indígenas, posseiros, 

colonos e grileiros. Assim, surgiu a Comissão da Pastoral da Terra (CPT), que 

incentivou o aumento da pressão social feita pelos camponeses em sua luta pela terra. 

Em contrapartida a essas categorias nascia a União Democrática Ruralista (UDR), 

que defendia os latifundiários para a formação da bancada ruralista no Congresso 

Nacional, presente até os dias atuais na defesa de seus próprios interesses 

(OLIVEIRA, 2016). 
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Portanto, foi possível observar que o processo de formação da estrutura agrária 

brasileira e mato-grossense priorizou a grande lavoura, reservando ao campesinato 

uma posição subordinada e periférica. Nesse contexto, a produção da agricultura 

familiar vem despontando no país com o trabalho empreendedor de pequenos 

produtores, em núcleos familiares de propriedades rurais. Uma das características da 

agricultura familiar é o tamanho da área, a qual não pode ultrapassar quatro módulos 

fiscais, que corresponde até 100 ha cada módulo, de acordo com a tabela do Sistema 

Nacional de Cadastro Rural (INCRA, 2013). 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), comprova que o 

empreendedorismo no campo tem um papel fundamental para o desenvolvimento 

agropecuário com a agricultura familiar, de acordo com os dados mostram que a 

mesma constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil 

habitantes e corresponde a 40% da população economicamente ativa do país (MDA, 

2016).  

Esse contexto produtivo remete a afirmar que a agricultura familiar é importante 

e contribui substancialmente para o desenvolvimento agrário, e age como um 

instrumento de inclusão social, ao mesmo tempo em que cria condições de 

sobrevivência para muitos pequenos produtores. De acordo com Batalha et al. (2005), 

alguns aspectos socioeconômicos vinculados à agricultura familiar, e à sua produção, 

tem forçado a criação de políticas públicas que possibilita a competitividade 

sustentável dessas. Entre elas, por exemplo, as condições facilitadas de crédito, 

canais específicos de escoamento da produção, além de outras ações em prol desses 

empreendimentos.   

Há uma recorrente preocupação com atividades sustentáveis no campo. A 

agricultura familiar está imbuída nesse contexto da busca pelo desenvolvimento 

sustentável no país. O implemento sustentável na agricultura familiar já é objeto de 

análise, de modo que o termo sustentabilidade é uma propriedade ou categoria do 

que é sustentável, isto é, que pode ser sustentado ou passível de sustentação e que 

ainda pode ser percebido como o ato ou resultado de conservar, conservação ou 

manutenção da existência do ser, dentro da condição ambiental, social e econômica 

(SOUZA et al. 2017). 

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos assentados, a vida no 

campo deve ser preservada para se manter um elo com os centros urbanos, visto que 

este depende grande parte em sua manutenção do outro, embora, as ideias em geral, 
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não sejam no mesmo sentido. Os assentamentos humanos se converteram em 

símbolos de modernidade e progresso, levando à perda do sentido rural da vida 

humana, mesmo em assentamentos rurais, o que exaltou a urbanização como modelo 

de civilidade (SOUZA et al. 2017). 

Segundo Piccin (2012), os proprietários de pequenos patrimônios rurais 

produtivos estão condicionados a um espaço social de integração que tende a 

determinar uma reprodução simples das condições de trabalho dos integrantes da 

família. Todavia, estas atividades mantêm ainda algumas opções para o lançamento 

de alternativas de geração de renda, que são restritas em virtude da distância entre 

assentamentos e os centros consumidores. 

Muitos assentamentos rurais foram criados sem as infraestruturas básicas e 

necessárias que possibilitem a geração de renda às famílias dos assentados. Desse 

modo, o desenvolvimento e o crescimento das atividades rurais de pequenos 

agricultores necessitam do amparo de políticas públicas, que atuem como um reparo 

social e necessário para aqueles que tiveram poucas oportunidades, considerando 

suas condições de pobreza e exclusão social. 

Algumas políticas públicas foram criadas pelos governos nos últimos tempos 

para dar incentivo aos produtores da agricultura familiar, como o Programa de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e, também, o programa para 

realização da compra antecipada e a preferência à agricultura familiar na aquisição de 

produtos destinados à merenda escolar, conforme menciona Lamas (2017). No 

entanto, essas ações públicas governamentais são tímidas diante das necessidades 

e das exigências que poderiam atender aos pequenos agricultores familiares e que 

lhes oportunizassem mais renda e qualidade de vida. 

De acordo com Pires (2002), a qualidade de vida do assentado deve ser levada 

a um plano socioeconômico saudável e economicamente viável. A reforma agrária, 

uma das políticas públicas voltadas aos sem-terra, tem como premissa a manutenção 

do homem no campo, proporcionando melhores condições à família rural, de maneira 

efetivamente produtiva, onde suas necessidades fundamentais são supridas e a 

manutenção deste produtor como cidadão em sua comunidade. 

Wanderley (2001) faz referência à construção social do espaço rural, resultante 

especialmente da ocupação do território, das formas de dominação social que tem 

como base material a estrutura de posse e uso da terra e outros recursos naturais, 
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como a água, da conservação e uso social das paisagens naturais e construídas e 

das relações campo-cidade. 

Conforme Souza et al. (2017), existem reais possibilidades de melhoramento 

do índice ambiental com mínimas intervenções com relação a adequadas orientações 

técnicas sobre práticas conservacionistas na comunidade rural, além de elementos 

que protejam suas áreas de mata nativa, de modo que venha promover cada vez mais 

com o melhor uso dos recursos naturais, onde ocorra para uma coexistência mais 

longínqua, sustentável e pacífica do assentado na comunidade.  

Ainda em referência aos mesmos autores, a sustentabilidade dos 

assentamentos rurais não está restrita à produção de alimentos, mas também na 

formação de novos agentes sociais focados no crescimento socioeconômico, na 

participação social das decisões da comunidade em que estão inseridos e na 

prática da preservação ambiental, que podem ser explicitados através de índices. 

Segundo Leite (2007), é necessário reestudar o sistema de mudanças no setor 

agro rural com o advento da reforma agrária como forma estratégica para o 

crescimento econômico, social e sustentável do país. Ela altera o sistema agrário de 

grandes propriedades e tem possibilidades de criar crescimento agrícola e econômico 

com equidade social. 

Os países que concentram grandes proporções de terras desenvolvem baixo 

crescimento econômico em comparação aqueles com estrutura fundiária mais 

igualitária. Essas estruturas também criam fortes barreiras à promoção da justiça 

social e à estrutura fundiária mais igualitária (LEITE, 2007). 

Guilhoto et al. (2006) defendem que o desenvolvimento do agronegócio 

brasileiro, oriundo da produção agropecuária familiar teve um desenvolvimento 

expressivo recente, e que vem sendo de dimensão positiva, alcançando um terço de 

seu volume de negócios, superando inclusive as taxas de desenvolvimento 

apresentadas pelo segmento patronal. Nesse sentido, a agricultura familiar é um 

potencial produtivo necessário para o crescimento e o desenvolvimento do país 

no que tange a produção de alimentos, como geração de trabalho e renda para 

diversas famílias brasileiras. 

De acordo com Valadares et al. (2011), o pequeno agricultor quando consegue 

posse da sua terra, adentra-se num ambiente hostil, pois, as incertezas começam com 

a inexistência de condições apropriadas para um início de organização econômica e 

social de produção agropecuária nos assentamentos. Das famílias que se aderem a 
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essa incursão, algumas nem possuem a estrutura básica necessária para a produção. 

Não possuem ferramentas básicas para os trabalhos mais simples no campo, entre 

elas a enxada, o facão e outras ferramentas essenciais para a simples limpeza do 

terreno, e por cima, lhes faltam crédito necessário, sementes, insumos e 

principalmente a assistência técnica, imprescindíveis à sobrevivência no setor rural. 

Embora, na atualidade, haja números expressivos apresentados por várias 

fontes de registros do governo e de instituições que apontam o crescimento 

econômico no agronegócio, há omissão sobre a realidade em que se encontram as 

famílias produtoras e pertencentes ao grupo intitulado assentados. Esses, por sua 

vez, dispõem de pouco ou quase nenhum incentivo governamental para 

incrementarem suas produções agropecuárias. Em grande parte, essa dificuldade 

vem da falta de documentação de propriedade de seu lote.  

Dessa forma, não são ofertados créditos pelas vias legais de fomentos, os 

quais necessitam de garantias reais e documentadas. Outro empecilho que enfrentam 

alguns assentados é a distância de suas propriedades até os centros urbanos 

consumidores, causando dificuldades para comercializarem seus produtos. 

No contexto da agricultura familiar Buainain et al. (2007) realizaram um estudo 

com o objetivo de contextualizar a gestão agroindustrial nos empreendimentos rurais 

familiares e traçaram um rápido panorama da utilização de tecnologias de gestão 

pelos agricultores brasileiros. Os autores consideram que há a necessidade 

de ampliação dos esforços no sentido de implantação das ferramentas clássicas da 

gestão agroindustrial, e que sejam adaptadas à realidade da agricultura 

familiar brasileira. Essas ferramentas clássicas de gestão, os autores entendem que 

são o marketing, a logística, a qualidade, os custos, entre outros. Além disso, 

consideram que um empreendimento rural, seja familiar ou não, precisa de gestão 

eficiente como garantia de inserção no mercado e, por consequência, atingir sua 

sustentabilidade. 

Diante dessa realidade, para Barbosa (2011), o setor rural contribui para 

emprego, renda, exportações, desenvolvimento do interior e, da equidade regional, 

pois, o Brasil dispõe de terras, também de mão-de-obra e da tecnologia que muito 

contribui para a concorrência no mercado exterior.  
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4.2 Os Assentamentos e a Agricultura Familiar 

Conforme estudos de Oliveira (2014), os assentamentos rurais, 

em fortalecimento da agricultura familiar, tiveram como maior fonte de apoio financeiro 

as políticas públicas específicas criadas e delineadas a fim de dar condições 

adequadas de sobrevivência das pessoas que adquiriram seu lote de terra para fim 

da exploração agropecuária. 

A implantação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), depois de muitas reinvindicações do setor agrário de pequenas 

propriedades, veio como início de um processo de introdução deste setor no 

agronegócio. Além desse programa, foram implantados também através do governo 

federal, o Programa de Aquisição de Alimentos e, mais recentemente, o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, premiando a devida importância da existência da 

agricultura familiar para o fornecimento de alimentos de qualidade e também 

concorrendo para o desenvolvimento produtivo do país (OLIVEIRA, 2014). 

Esses incentivos promovidos por políticas públicas, anteriormente 

referenciadas, não só trouxe a possibilidade de incentivo da cultura agropecuária, mas 

também, promoveu a disseminação da tecnologia dentre os assentados, em virtude 

da necessidade de desenvolver produtos de qualidade. No entanto, esses incentivos 

ainda não alcançaram o assentamento Água Boa. 

Segundo Ferreira (2015), a permanência das pessoas nos assentamentos 

rurais depende muito das atividades diversas que elas se atenham, não mantendo 

exclusivamente na exploração da agropecuária, mas sim, de outras receitas 

financeiras a fim de complementar sua fonte de renda, sendo elas de ganhos fixos ou 

não, fora de sua atividade na sua área rural. Ainda, considera que se essa renda for 

fixa e continuada possibilita maior permanência desses produtores no assentamento.  

Segundo Duarte (2009), a produção de agroecossistemas sustentáveis, a 

agroecologia, como ciência e prática, utilizam princípios da agricultura tradicional 

camponesa e conhecimentos e métodos ecológicos modernos, onde fortalece o 

desenvolvimento rural na perspectiva de transformar e mudar as relações de produção 

no campo, envolvendo os agricultores a serem livres para produzirem seus produtos 

e disponibilizar recursos e a sobrevivência de suas famílias. 

Evidenciou-se, ainda, que, além do motivo acima, as atividades 

agropecuárias menos intensiva e agressiva ao sistema ambiental, como a 

agroecologia que concilia a agricultura familiar e a sustentabilidade rural, pode manter 
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o homem mais ligado ao campo, mas que envolve os desafios da transformação de 

um modelo para outro e a dimensão econômica, social e cultural (ALTIERI, 2002; 

SANTOS et al., 2014). 

Segundo estudos de Ruas (2017), nos assentamentos do norte de Mato 

Grosso há uma centralização produtiva, onde os produtores possuem uma 

diversidade na produção agropecuária. No entanto, observou também que a produção 

e a comercialização ficam estabelecidas dentro de um padrão de comportamento 

próprio, isto é, criaram um estilo próprio, que vai do varejo aos  grandes atacadistas 

da região, não mapeado ou organizado, mas desenvolvido em novas estratégias, 

onde são inseridas ações econômicas administradas pelos participantes, desta forma, 

novas modalidades específicas são inseridas dentro do setor. 

  

4.3 Sustentabilidade e a Agricultura Familiar 

De acordo com Silva (2014), na Amazônia os assentamentos são essenciais 

para a distribuição de terras às pessoas que querem trabalhar na agricultura. No 

entanto, ainda causam diversos problemas ambientais e sociais, sendo muito 

criticados pelas condições de sustentabilidade que envolve sua implantação. Embora, 

tenha se buscado desenvolver métodos que monitoram estes assentamentos, com 

índices de sustentabilidade, ainda necessita de designar os temas, os indicadores 

corretos e seus limites e até a correta avaliação destes, para se alcançar uma perfeita 

análise e avaliação da sustentabilidade. 

Conforme Costa Neto e Canavesi (2001), a agroecologia se desenvolveu 

originada de um campo técnico científico desenvolvido sobre duplos suportes que a 

diferencia das ciências naturais disciplinares do mesmo período, mesmo daquelas que 

a originou, tais como a ecologia e a agronomia. Esses suportes é que deram origem 

a uma noção de sistemas e reconhecimento do entendimento de práticas tradicionais 

da agricultura, executada, essencialmente, com base nas raízes socioculturais.  

Os autores mencionaram ainda que a referência de sustentabilidade ou 

desenvolvimento sustentável não está normalmente ligada à agroecologia. Somente 

quando ligada aos sistemas agrícolas ou rurais, nos debates ou discussões do gênero 

é que elas são amarradas para elevar o nível de problemas ambientais ou mesmo 

socioambientais. 

Segundo Kurten e Ternoski (2016), a iniciativa por uma agricultura sustentável, 

buscando uma boa produtividade unida a um maior cuidado com a preservação da 
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natureza tem causado diversos estudos que podem direcionar para a seguinte 

questão: quais as barreiras enfrentadas pela agricultura familiar para uma 

sustentabilidade? Podendo-se citar duas hipóteses, sendo, a escassez de recursos 

disponíveis em parceria com a mão de obra deficiente pelo êxodo rural e a dificuldade 

de acesso às tecnologias e aos incentivos governamentais pelo baixo nível de 

escolaridade apresentada pelos produtores rurais assentados. 

Já Gaspari (2010), defende que uma das formas de incentivo do 

desenvolvimento de assentamentos familiares rurais é promover a sustentabilidade 

econômica e social. Desta forma, buscou-se identificar formas de que as famílias 

cooperem para a permanência do sistema familiar de cultivo agrícola, de forma a 

incentivá-las com políticas públicas adequadas. 

 Ainda, Gaspari (2010) considera que o valor agregado de cada um dos 

participantes, como indicador econômico, levando em conta aspectos ressaltantes dos 

assentamentos como condições familiares socioeconômicas, culturais e qualidade de 

vida, gestão do trabalho e de produção, base produtiva, assim como também as 

formas de comercialização dos produtos oriundos de suas explorações agropecuárias. 

Concluiu ainda que tiveram mais êxito aqueles que negociaram com as agroindústrias, 

porém, com mais dependência e maior risco. No entanto, aqueles que negociaram 

seus produtos mais diretamente com o consumidor, sua renda foi menor, mas 

verificou-se que terão mais chance de permanência na atividade, isto é, a 

comercialização direta, de certa forma, beneficia a sustentabilidade no sistema. 

 

4.4 Sustentabilidade rural 

Qualquer menção onde seja introduzido algum artifício para o desenvolvimento 

rural dentro da adequação ao meio ambiente é necessária mencionar a 

sustentabilidade rural, que “combina eficiência econômica com justiça social e 

ecológica a partir de uma preocupação em promover a discussão entre questões 

naturais e sociais, principalmente no meio rural” (OLIVEIRA et al. 2012). 

Em virtude de tal fato, “faz-se necessário que a sustentabilidade em 

assentamentos rurais se atenha a alguns aspectos que podem contribuir para a 

incorporação da mesma, de forma eficiente e eficaz, no planejamento e na gestão dos 

assentamentos” (CURADO, 2004 citado por OLIVEIRA et al. 2012). A qualidade de 

bem viver das populações, devem ser observadas e garantidas por sistemas básicos 

de saúde e educação, incluindo as atividades culturais, desta forma promovendo 
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uma sustentabilidade econômico-social. Desta forma, buscam-se através de 

pesquisas, calcularem a sustentabilidade nos assentamentos rurais e principalmente 

aqueles derivados da aplicação da reforma agrária. 

Oliveira et al. (2012) verificaram a análise de sustentabilidade do assentamento 

Eldorado II no município de Sidrolândia (MS), em que foi aplicado um formulário a 

uma amostra aleatória de agricultores para se conhecer o perfil dos pequenos 

produtores rurais e para encontrarem os índices de desenvolvimento socioeconômico 

(IDES), de capital social (ICS) e ambiental (IA) que, agregados pela média 

aritmética desses três índices, onde possibilitou obter o índice de sustentabilidade 

(IS). Com os valores encontrados para o IDES, o ICS e o IA, de 0,646, 0,386 e 0,572, 

respectivamente, determinou-se o IS do Assentamento Eldorado II, cujo resultado foi 

0,524, que é de média sustentabilidade, mas muito próximo de baixa sustentabilidade, 

cujo limite é 0,500. Esse resultado encontra-se em consonância com outros 

espalhados em outros estados, como nos estados do Centro Oeste e Nordeste, ou 

mesmo com o assentamento em epígrafe no nosso trabalho, demonstrando que o 

problema pode ser conjuntural, sendo necessário, uma melhor análise nas diretrizes 

de implantação e adequação de novos assentamentos, pelas instituições 

governamentais, ainda segundo os mesmos autores. 

Da mesma forma, na comunidade do Perímetro Irrigado de Ayres de Souza, 

localizado no Vale do Acaraú, Ceará, Carneiro Neto et al. (2008), elaboraram 

um mesmo tipo de trabalho, onde objetivava realizar um estudo integrado 

da utilização dos recursos naturais atuais. Semelhantemente ao presente trabalho, foi 

desenvolvido através do incremento de um índice de sustentabilidade agroecológica. 

Do mesmo modo, os dados foram obtidos por meio de formulários respondidos por 

agricultores beneficiados por este projeto de irrigação. Sendo os indicadores de 

sustentabilidade obtidos através de análise fatorial, método da análise fatorial/análise 

dos componentes capitais. Desta forma, o índice de sustentabilidade, considerado nas 

unidades produtivas, demonstrou que 60,6% possui alguma sustentabilidade, sendo 

que 39,4% apresentam classes de insustentabilidade. Daí, pelos indicadores 

apresentados demonstraram uma sustentabilidade fragilizada ou ainda que poderá 

ser revertida. 
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4.5 A Utilização do Software Sphinx 

O trabalho de pesquisa teve como auxílio na coleta e análise dos dados o 

Software Sphinx, da Sphinx Brasil, principalmente na aplicação do questionário, 

constante no apêndice, este por sua vez facilitou o manuseio dos dados e sua análise, 

dando condições de poder classificar determinadas questões e compará-las para 

conduzir os resultados para um entendimento mais amplo do estudo. 

 

4.5.1 Significância do valor - p 

O valor-p é definido como a probabilidade de se observar um valor da 

estatística de teste maior ou igual ao encontrado num experimento em que se compara 

pelo menos duas amostras. Na elaboração de um teste estatístico são levantadas 

duas hipóteses, a hipótese nula H0, que se pretende rejeitar e a hipótese alternativa 

H1, que se pretende aceitar. O valor de corte para rejeitar a hipótese nula é, 

tradicionalmente, de 0,05, o que significa que, quando não há nenhuma diferença 

entre as duas amostras, um valor tão extremo para a estatística de teste é esperado 

em menos de 5% das vezes. 

Primeiramente, estabelece-se a hipótese nula de que nenhuma diferença 

estatística entre as amostras e a hipótese alternativa de existe uma diferença 

estatística significativa, ou seja: 

H0: Não existe diferença estatística entre as amostras; 

H1: Existe diferença significativa entre as amostras. 

Seleciona-se um teste estatístico para computar uma estatística de teste, que 

é uma medida numérica padronizada da diferença entre as amostras. Quando se 

compara duas amostras, geralmente, é usado o teste t de Student, que, sob a hipótese 

nula, se espera que o valor da estatística de teste seja pequeno, mas que há uma 

pequena probabilidade que essa seja grande, somente por acaso. Uma vez calculada 

a estatística de teste, a mesma é utilizada para calcular o valor-p. 

Por exemplo, encontrado um “p = 0,031”, o que significa? Significa que há 

apenas uma probabilidade de 3% de se observar uma diferença entre as amostras 

sob a hipótese nula. Como essa probabilidade é muito pequena, rejeita-se a hipótese 

nula. Se “p = 0,062”, significa que existe uma probabilidade de 6% de se obter esse 

resultado por acaso. Como foi definido o nível de significância de 5%, a hipótese nula 

não deve ser rejeitada. 
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4.5.2 O cálculo do Qui2 

O teste do Qui2 consiste em determinar se a tabela estudada corresponde às 

hipóteses acima citadas. O Qui2 é a medida da variância do desvio dos valores, 

quanto maior, presume-se a existência de uma ligação ainda mais significativa do que 

se o desvio for grande.  

A partir de uma tabela de contingência de L linhas (Li) e C colunas (Cj), 

determina-se desde o início, para cada caso, a frequência teórica Eij.  

Seja Oij = frequência observada na célula (i, j) e Eij  = frequência esperada para 

a célula (i, j), i = 1, 2, ... , r (r – número de linhas); j = 1, 2, ... , c (c = número de colunas). 

Assim:  

𝐸𝑖𝑗 =
(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑖) × (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎 𝑗)

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠
 

Calcula-se em seguida a soma dos quadrados dos desvios entre a frequência 

real e a frequência teórica. Quanto maior for o desvio, maior será o Qui2, e maiores 

serão as chances de estar na presença de uma ligação significativa.  

O grau de liberdade g.l. associado a uma tabela de contingência que possui r 

linhas e c colunas é dado por:  

                                  𝑔. 𝑙. = (𝑟 − 1) × (𝑐 − 1) 

É importante observar que, quanto maior for o número das células, maior será 

o risco de a soma ser elevada. É importante examinar as contribuições de cada casa 

com relação à soma do Qui2, pois, elas evidenciam a importância dos excessos ou 

dos déficits observáveis em cada célula. As casas que contribuem mais fortemente 

serão enquadradas de azul ou de rosa de acordo com a frequência. Será de cor azul 

se a frequência real exceder, e rosa se a frequência for inferior à frequência teórica 

(MANUAL DO SPHINX, 2017. p. 362) 

 

4.6 Cálculo do índice de sustentabilidade 

 Este trabalho foi desenvolvido tendo como base o método desenvolvido por Sá 

Barreto et al. (2005) para o cálculo do Índice de Sustentabilidade (IS) de 

assentamentos rurais. O Índice de Sustentabilidade (IS) é determinado pelo resultado 

da média aritmética dos Índices de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES), 

do Índice de Capital Social (ICS) e Índice Ambiental (IA). 
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4.6.1 Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES) 

O desenvolvimento socioeconômico, expresso qualitativamente, está ligado 

com a satisfação de algumas necessidades humanas básicas, em que se garante um 

patamar de vida a uma comunidade, conforme afirma Almeida (2006). 

Para se chegar ao cálculo do IDES foram utilizados vários fatores e índices 

agregados como Educação, Saúde, Habitação, Aspectos Sanitários, Lazer e 

Renda para acondicionar uma avaliação de como os assentamentos oriundos da 

reforma agrária contribuíram para a evolução ou não, da vida de seus assentados. 

Ainda utilizando neste trabalho o método desenvolvido por Sá Barreto et al. (2005), 

que disponibiliza as seguintes etapas: 

1. Deve-se estabelecer os indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento 

Econômico Social (IDES) utilizando seus respectivos pesos e escores; 

2. Deve-se organizar os pesos em valores na ordem crescente, iniciando-se da 

situação em que o indicador é menos expressivo, até onde poderia atingir seu 

melhor desempenho. No entanto, os pesos, devem assumir valores de 0 a 4, em 

alguns casos, para representar a opinião dos produtores na comunidade rural em 

escala ascendente. 

A composição de cada indicador dentro do IDES da comunidade foi alcançado 

através da equação (1). 
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Dessa forma, matematicamente, define-se o IDES pela equação (2). 
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Onde IDES = Índice de Desenvolvimento Econômico-Social; Pij=Peso do i-

ésimo indicador, alcançado pelo j-ésimo produtor; P(max)i=Peso máximo do i-ésimo 

indicador; Eij = escore do i-ésimo indicador obtido através j-ésimo produtor; E(max)i = 

escore máximo do i-ésimo indicador; Ci = contribuição do indicador "i" no índice de 
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desenvolvimento econômico-social dos assentados; i=1,..., m, número de indicadores; 

j=1,..., n, número de assentados. 

Assim, de posse dos valores dos indicadores inseridos para o cálculo do IDES, 

segue a sequência dos indicadores utilizados no modelo, com os seus respectivos 

escores, para a aferição do IDES. 

 

Educação 

Este indicador foi utilizado para avaliar o quão disponível são os serviços de 

educação para os assentados e seus familiares. A medição da variável 

“disponibilidade de serviços de educação”, foi elaborada numa escala de pesos de 1 

a 4 (1 = ausência de escolas públicas até 4 = existência de escolas de ensino médio), 

sendo melhor especificado a seguir: 

 

 Peso   Atributo                                                                                 Escore 

    1   Ausência de escolas públicas ou comunitárias                          0 

    2   Escolas de cursos de alfabetização                                           1 

    3   Escolas de ensino fundamental                                                  2 

    4   Escolas de ensino médio                                                            3 

 

Saúde 

Este indicador avaliou a disposição de serviços de saúde na comunidade rural. 

Sendo que os escores e os pesos estão distribuídos a seguir. 

 

Peso Atributo                                                                                        Escore 

   1 Ausência de atendimento médico e ambulatorial.   0 

   2           Atendimento de primeiros socorros   1 

   3 Atendimento por agente de saúde   2 

   4 Atendimento médico   3 

 

Habitacional 

No indicador habitacional conta-se com dois aspectos que foram considerados: 

tipo de residência e tipo de iluminação. O valor resultante deste indicador é alcançado 

pela soma dos escores dessas duas variáveis. 

 



 

29 

 

i) Residência 

  Peso Atributo                                                                                  Escore 

     1 Casa de taipa   0 

     2 Casa de tijolo, sem reboco e piso.   1 

     3 Casa de tijolo, com reboco e piso.  2 

 

ii)   Iluminação 

   Peso  Atributo                                                                                  Escore 

   1  Lampião a querosene, a gás ou lamparina e/ou velas   0 

   2  Energia elétrica   1    

 

Aspectos Sanitários e Higiênicos 

Para quantificar este indicador, foi considerado a forma de tratamento da água 

para consumo humano, o destino destinado aos dejetos humanos e o caminho de 

destino do lixo domiciliar. O escore para esta avaliação do acima referido indicador foi 

encontrado pela somatória dos subitens i), ii) e iii). 

 

i) Destino dado aos dejetos humanos 

Peso      Atributo                                                                                         Escore 

    1      jogado a céu aberto ou enterrado                                                        0 

    2      encaminhado à fossa ou rede de esgoto                                             1 

 

ii)   Tipo de tratamento dado à água para consumo humano 

Peso      Atributo                                                                                           Escore 

    1      Nenhum tratamento                                                                                0 

    2      Fervida, filtrada ou com hipoclorito de sódio.                                         1      

 

iii)  Destino dado ao lixo domiciliar 

Peso      Atributo                                                                                            Escore 

    1      Jogado ao solo ou queimado                                                              0 

    2      Enterrado ou recolhido através de coleta domiciliar                         1 
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Econômico 

Nesta fase tentou-se avaliar as condições econômicas do assentado através 

deste indicador, atribuindo os seguintes pesos: 1 = sem renda até 4 = renda acima de 

2 salários mínimos (SM). 

  

Peso      Atributo                                                                                             Escore 

    1      Renda até um salário mínimo (SM)                                                   1 

    2      Renda de 1 SM a 3 SM                                                                      2 

    3      Acima de 3 SM                                                                                   3 

Lazer 

Nesta última atividade, foram colocadas sobre avaliação as condições de 

disponibilidade de lazer ao assentado e familiares, atribuindo os seguintes pesos: 1 = 

infraestrutura nenhuma de lazer na comunidade até 4 = existência de campos de 

futebol, salões de festas e televisor. 

 

 Peso      Atributo                                                                                            Escore 

1      Infraestrutura nenhuma de lazer                                                                0 

    2     Salões de festas ou campos de futebol disponíveis                           1 

    3     Campos de futebol e salões de festas existentes                               2 

    4     Campos de futebol, salões de festas com televisores disponíveis    3 

 

Dentro dos indicadores IDES, ICS e IA podem ser incorporadas outras 

variáveis, porém, é necessário que seus atributos e escores montados sigam dentro 

da mesma metodologia adotada. 

É necessário reconhece que quanto mais próximo de 1, maior será o valor do 

Índice de Desenvolvimento Econômico-Social, IDES, nos assentamentos. Portanto, 

tomou-se como opção estabelecer o seguinte critério, segundo Sá Barreto et al. 

(2005). 

 

Ordem                            Classificação Variação 

a. Baixo nível de desenvolvimento econômico e social........ 0,0 < IDES < 0,5 

b. Médio nível de desenvolvimento econômico e social....... 0,5 < IDES < 0,8 

c. Alto nível de desenvolvimento econômico e social........... 0,8 < IDES < 1,0 
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4.6.2 Índice de Capital Social (ICS) 

A quantificação do desenvolvimento harmônico de uma comunidade tem como 

base o capital social, que tem se mostrado primordial para essa ocorrência devido a 

integração do assentado na comunidade. A acumulação de capital social em um 

assentamento está diretamente ligada à eficiência social da comunidade, ou mesmo 

de um país, prescrito sempre pela organização social, confiança e normas do sistema, 

facilitando a execução de ações e tomadas de decisão que preveem o bem-estar geral 

da sua comunidade conforme afirma Souza et al. (2017). 

De acordo com Monastério (2000), há distanciamento entre a definição de capital 

social com a de Putnam (1997), no tocante à prática, pois, considera todas as ações 

comunitárias como capital social, que preveem uma contribuição para a produção, que 

inclui também a confiança entre os participantes da estrutura social dentro das 

organizações da comunidade que interfiram ou não nas dificuldades ocorrentes do 

coletivo. 

Neste trabalho foi obtida a Acumulação de Capital Social a partir do grupo de 

indicadores que demonstram as afinidades interpessoais entre os participantes e a 

sua atuação em agregações de maneira participativa, cooperativa e, 

consequentemente, canalizadora de recursos determinados pelo incentivo do 

desenvolvimento dos agricultores da comunidade e de suas famílias. 

Esse Capital Social intangível, acumulado, pelos assentados foi avaliado 

através do Índice de Capital Social (ICS). A contribuição absoluta 
i

C , de cada um dos 

indicadores na formação do ICS da comunidade pesquisada, é obtida pela equação 

(3).  
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Assim, matematicamente, pode-se definir o ICS pela equação (4). 
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Onde: ICS = Índice de Capital Social; Eij = escore do i-ésimo indicador obtido 

pelo j-ésimo assentado; Emax, i = escore máximo da i-ésimo indicador; Ci = contribuição 
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do indicador "i" no índice de Capital Social; i = 1,  ...., m, número de indicadores; j = 1, 

...., n, número de assentados (SÁ BARRETO et al., 2005). 

Desta forma, acontece a consolidação das Variáveis Utilizadas no Cálculo do 

Índice de Capital Social (ICS). Onde o quadro 1 apresenta a relação das variáveis 

utilizadas no modelo, tendo seus respectivos pesos, para a aferição do Índice de 

Capital Social (ICS). 

 

Quadro 1. Indicadores, os atributos e os escores que compõem o Índice de Capital 

Social (ICS) 

Ordem Indicador Atributo Escore 

1. 
As pessoas sempre se interessam mais pelo seu bem-
estar e de suas famílias, e não se preocupam muito com 
o bem-estar da comunidade................................. 

Não 1 

Sim 0 

2. Frequenta as reuniões da associação.......................... 
Não 0 

Sim 1 

3. 
Comunicado e convidado para assistir assembleias e 
reuniões da associação................................................ 

Não 0 

Sim 1 

4. Participa da escolha dos líderes da associação........... 
Não 0 

Sim 1 

5. As decisões são aprovadas em reuniões/ assembleias. 
Não 0 

Sim 1 

6. Apresenta sugestões nas reuniões............................... 
Não 0 

Sim 1 

7. 
As decisões tomadas são efetivamente executadas pela 
diretoria.................................................................. 

Não 0 

Sim 1 

8. 
Os dirigentes realizam a prestação de contas com os 
associados................................................................... 

Não 0 

Sim 1 

9. Paga taxa mensal........................................................... 
Não 0 

Sim 1 

10. Participa na elaboração de eventos sociais................... 
Não 0 

Sim 1 

11. 
Se tiver um problema, sempre aparecerá alguém para 
ajudar............................................................................. 

Não 0 

Sim 1 

12. 

Desempenhou algum cargo ou teve algum tipo de 
responsabilidade no funcionamento de alguma 
entidade, associação da sua região ou da sua 
cidade............................................................................. 

Não 0 

Sim 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Enfatizando que, quanto mais próximo de 1, maior será o valor do Índice de 

Capital Social (ICS), portanto, o maior o nível de acumulação de capital social nas 

comunidades. Conforme Khan e Silva (2002), para diminuir a dificuldade de 

verificação do nível de acumulação do capital social, optou-se por criar o seguinte 

critério de classificação, segundo Sá Barreto et al. (2005). 
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Ordem        Classificação Variação 

a. Baixo nível de acumulação de capital social............... 0,0 < ICS < 0,5 

b. Médio nível de acumulação de capital social............... 0,5 < ICS < 0,8 

c. Alto nível de acumulação de capital social.................. 0,8 < ICS < 1,0 

 

4.6.3 Índice Ambiental (IA) 

A utilização abusiva de agrotóxicos e fertilizantes minerais e o desgaste da 

cobertura natural de florestas e matas, iniciada em 1970, tem afetado a boa 

produtividade do solo, além de ser responsável pela desertificação de vastas áreas 

que outrora foram produtivas no mundo. Em nosso país, principalmente no Nordeste, 

encontra-se a região que mais sofre com esse processo de desertificação, levando a 

preocupação de autoridades responsáveis pela ocorrência e crescimento dessa 

dificuldade. 

Hoje, em virtude das pressões das organizações nacionais e internacionais, 

unidas a disponibilidade da informação global, instantânea e sua grande divulgação, 

vem forçando a inserção do desenvolvimento, cidadania e questões ambientais no 

cotidiano do indivíduo, além de que assumissem como responsabilidade de cada um 

que habita este planeta. 

Dentro deste contexto, o desenvolvimento sustentável é considerado não só 

pela sobrevivência da espécie humana, mas também pela preservação dos recursos 

naturais e ecossistemas, desta forma dando condições de melhoria de vida e bem-

estar geral da sociedade durante um futuro mais longínquo. 

Para podermos criar dimensão desta sustentabilidade ambiental em 

agrupamentos humanos e principalmente em assentamentos rurais, foi criado um 

Índice Ambiental (IA), onde se obtém através do resultado obtido pelas respostas ao 

formulário oferecido aos participantes da comunidade, sendo estas em relação a 

preservação ou recuperação do solo, utilização de agrotóxico no controle de ervas 

daninhas e pragas, uso de rotação de culturas, quais os tipos de plantio, destino dos 

resíduos sólidos, condições e uso da água, entre outras atividades. O resultado da 

participação de cada indicador na formação do índice ambiental do assentamento 

pesquisado é dado pela equação (5). 
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Assim, desta forma, pode-se definir o IA pela equação (6). 
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Onde 𝐼𝐴 = Índice Ambiental; 𝐸𝑖𝑗 = escore da i-ésimo indicador obtido pelo j-ésimo 

indivíduo; 𝐸𝑚á𝑥𝑖
 = escore máximo da i-ésimo indicador; 𝑖 = 1,2,3, ⋯ , 𝑚 (número de 

indicadores); 𝑗 = 1,2,3, ⋯ , 𝑛  (número de assentados investigados) (SÁ BARRETO et 

al., 2005). Os indicadores que compõem o Índice Ambiental (IA) com seus respectivos 

escores e atributos estão demonstrados no quadro 2, de acordo com as medidas de 

conservação ambiental aplicadas pela comunidade.  

 

Quadro 2. Indicadores, atributos e escores que compõem o Índice Ambiental (IA) 

Ordem Indicador Atributo Escore 

1. 
Utiliza métodos biológicos para o controle de 
pragas........................... 

Não 0 

Sim 1 

2. 
Não utiliza fogo nas atividades agropecuárias 
..................................... 

Não 0 

Sim 1 

3. 
Faz plantio de árvores para fins de conservação de solos 
.................. 

Não 0 

Sim 1 

4. 
Existe área de reserva de mata nativa na propriedade 
....................... 

Não 0 

Sim 1 

5. 
Utiliza prática de plantio para evitar a degradação do solo 
................. 

Não 0 

Sim 1 

6. 
Residência possui sistema de esgoto ou fossa 
.................................. 

Não 0 

Sim 1 

7. 
Utiliza a prática de rotação de cultura 
................................................. 

Não 0 

Sim 1 

8. 
Quando necessário, realiza calagem do solo 
...................................... 

Não 0 

Sim 1 

9. 
Utiliza esterco animal como adubação orgânica 
................................. 

Não 0 

Sim 1 

Fonte: Adaptada de Sá Barreto et al. (2005). 

 

O Índice Ambiental (IA) varia de 0 a 1. Tendo seu valor mais próximo de 1 o 

valor do IA, melhor o índice ambiental no assentamento. No entanto, quanto mais 
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próximo de 0 pior é o índice ambiental do mesmo. Segundo Sá Barreto et al. (2005), 

esse é o critério utilizado para a classificação do índice de sustentabilidade ambiental. 

 

Ordem                     Classificação Variação 

a. Baixo nível de desenvolvimento ambiental....................... 0,0 < IA < 0,5 

b. Médio nível de desenvolvimento ambiental...................... 0,5 < IA < 0,8 

c. Alto nível de desenvolvimento ambiental......................... 0,8 < IA < 1,0 

 

4.6.4 Índice de Sustentabilidade (IS)  

De acordo com Sá Barreto et al. (2005), o Índice de Sustentabilidade (IS) é 

alcançado pela média aritmética dos outros três índices estudados, sendo o Indicador 

de Desenvolvimento Econômico-Social (IDES), o Indicador de Capital Social (ICS) e 

o Indicador Ambiental (IA), dessa forma demonstrado na equação (7). 

𝐼𝑆 =
𝐼𝐷𝐸𝑆+𝐼𝐶𝑆+𝐼𝐴

3
               (7) 

O índice IS varia entre 0 e 1, essa mesma variação de cada índice que participa 

da sua composição, sendo que o seu resultado expressa, proporcionalmente e 

diretamente do seu valor com o nível de sustentabilidade do assentamento. 

Consequentemente, quanto mais próximo de 1, maior grau de sustentabilidade. Tem-

se, a seguir, os critérios para a classificação do nível de sustentabilidade devido a Sá 

Barreto et al. (2005). 

 

Ordem Classificação Variação 

a. Baixo nível de sustentabilidade....................................... 0,0 < IS < 0,5 

b. Médio nível de sustentabilidade....................................... 0,5 < IS < 0,8 

c. Alto nível de sustentabilidade........................................... 0,8 < IS < 1,0 
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6. Artigo I 

Análise da sustentabilidade rural no assentamento Água Boa - município de 

Juara (MT) 

Luiz Antonio de Campos 

 

Resumo 

Com a implantação da reforma agrária no Brasil surgiram vários assentamentos 

rurais em todos os estados brasileiros. Os assentamentos rurais são implantados pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a gestão dos mesmos 

fica a cargo de Órgãos estaduais de extensão rural. Em Mato Grosso o Órgão 

responsável pela gestão dos assentamentos rurais é a Empresa Mato-grossense de 

Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer). Para a avaliação da 

sustentabilidade de assentamentos rurais, as Universidades e Institutos de Pesquisas 

tem auxiliado os governos estaduais realizando pesquisas junto aos assentamentos. 

Desse modo, este trabalho tratou da análise de sustentabilidade do assentamento 

Água Boa, localizado no município de Juara no estado de Mato Grosso (MT). 

Complementarmente, analisou-se também o perfil demográfico dos produtores rurais 

desse assentamento e as atividades agropecuárias desenvolvidas nessa comunidade 

rural, os seus processos produtivos e os mecanismos de comercialização e 

distribuição da produção. A pesquisa realizada delineou-se como um estudo de caso 

de natureza quali-quantitativa, utilizando dados primários obtidos por meio da 

aplicação de formulários, entrevistas semiestruturadas e da observação sistemática e 

participante sobre o assentado, com objetivo de levantar o histórico de vida dos 

assentados e sobre a área plantada, gastos com insumos, salários e produção de 

cada proprietário da comunidade. Os resultados indicaram uma baixa 

sustentabilidade, expondo a fragilidade dos indicadores de educação, saúde, 

economia e de investimentos nas atividades de produção do assentamento. Todavia, 

o índice de Capital Social se apresentou mediano, demonstrando a existência de 

razoáveis relações sociais entre os assentados e os líderes do assentamento 

responsáveis pela administração do assentamento. 

Palavras-chave: Assentamentos rurais em MT; Agricultura familiar em Juara (MT); 

Índice de desenvolvimento econômico e social (IDES); Índice de acumulação de 

capital (ICS); Índice Ambiental (IA). 
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Analysis of rural sustainability in the Água Boa settlement - Juara municipality 

(MT) 

 

Abstract 

With the implementation of agrarian reform in Brazil, several rural settlements 

emerged in all Brazilian states. The rural settlements are implemented by the National 

Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCRA) and their management is the 

responsibility of state agencies of rural extension. In Mato Grosso the agency 

responsible for the management of rural settlements is the Mato Grosso Research, 

Assistance and Rural Extension Company (Empaer). To assess the sustainability of 

rural settlements, universities and research institutes have assisted state governments 

in conducting research with settlements. Thus, this work dealt with the sustainability 

analysis of the Água Boa settlement, located in the municipality of Juara in the state of 

Mato Grosso (MT). In addition, it was also analyzed the demographic profile of the rural 

producers of this settlement and the agricultural activities developed in this rural 

community, their productive processes and the mechanisms of commercialization and 

distribution of the production. The research was designed as a case study of a 

qualitative and quantitative nature, using primary data obtained through the application 

of forms, semi-structured interviews and systematic and participant observation about 

the settler, with the purpose of surveying the settlers' life history. and on the acreage, 

inputs, wages and production of each community owner. The results indicated a low 

sustainability, exposing the fragility of education, health, economy and investment 

indicators in the settlement production activities. However, the Social Capital Index 

was medium, demonstrating the existence of reasonable social relations between the 

settlers and the settlement leaders responsible for the settlement administration. 

Keywords: Rural settlements in MT; Family farming in Juara (MT); Economic and 

social development index (ESDI); Capital accumulation index (CAI); Environmental 

Index (EI). 
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Introdução 

A agricultura familiar se mostra de fundamental importância na alimentação dos 

brasileiros, pois, é dela que se tem a maioria das variedades e quantidades de 

alimentos para o consumo da população do país. Segundo Carvalho et al., (2009), a 

terra não é apenas um fator de produção, mas de riqueza, prestígio e poder, sua posse 

altera o poder político e a participação social de muitas famílias, que antes não 

participavam desta estrutura, passam a fazer parte da estrutura produtiva do país, 

principalmente de alimentos como verduras, legumes, grãos e leite.  

Conforme o IBGE (2019), a agricultura familiar é um sistema de produção onde 

tem como gestão da propriedade a própria família do produtor, sendo a agropecuária 

a atividade produtiva, e também sua principal fonte geradora de renda. No ano de 

2017 a agricultura familiar detinha 77% dos estabelecimentos agropecuários do país 

e, ainda, era responsável por 23% do valor da produção. Diante disso, a agricultura 

familiar ocupava uma área de 80,89 milhões de hectares, sendo 23% da área total 

produtiva. Além disso, utilizava 67% dos trabalhadores, ou seja, empregava em torno 

de dez milhões de pessoas nos estabelecimentos agropecuários. 

Nestas perspectivas, é relevante refletir sobre as atividades desenvolvidas pela 

agricultura em relação às suas práticas de trabalho, que contribuem com o 

desenvolvimento social e econômico local e regional, de modo que se conheça com 

maior profundidade a sua sustentabilidade econômica. 

Estudos apontam que a criação de assentamentos rurais ocorre pela demanda 

e exigência social de possibilitar terras a quem dela necessita para garantir seu 

sustento e de sua família. Todavia, isso nem sempre acontece, principalmente, pela 

falta de infraestruturas mínimas que os auxiliem na produção e fixação do núcleo 

familiar na terra, como a falta de crédito, de estradas para o escoamento da produção, 

de escolas, etc. (GASPARI e KHATOUNIAN, 2016). 

A agricultura familiar se caracteriza por explorar unidades produtivas com o 

trabalho da própria família, tendo como base, principalmente a agropecuária, mas, 

também o extrativismo, a pesca, entre outras. Em um contexto de legalidade contábil, 

a delimitação de uma propriedade rural da agricultura familiar é de até 4 módulos 

fiscais, e a mão de obra utilizada deve ser predominantemente da própria família 

(MAPA, 2019; BRASIL, 2006).  

Consta ainda, segundo o IBGE (2017), a importância do segmento da 

agricultura familiar no setor produtivo agropecuário brasileiro, conforme o censo 
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agropecuário de 2017, onde apresenta que esta é responsável por boa parte da 

produção de muitos dos alimentos básicos consumidos pelos brasileiros, 

consequentemente, pode-se observar que essa atividade ocupa 23% da área total 

dos estabelecimentos agropecuários produtivos do país. 

Para que a produção agropecuária nos assentamentos seja contemplada com 

níveis altos de sustentabilidade torna-se necessário desenvolver a capacidade de 

suprir suas necessidades sociais, econômicas e ambientais, assim como, criar uma 

interação mais consistente nos processos produtivos e a harmonia com o solo, a água 

e o meio ambiente. Salienta-se que esta sustentabilidade reflete nas condições futuras 

de praticar as atividades rurais, criando barreiras para o desenvolvimento 

agropecuário (CARVALHO et al., 2009) 

No entanto, Ferro e Vechi (2014), descrevem como a agropecuária é o principal 

segmento econômico e social de Mato Grosso, constituindo-se na mais relevante 

atividade para a maioria dos municípios do Estado, mas, que depende de 

infraestrutura, assistência técnica, programas de fomento e outras políticas públicas, 

para facilitar seu desenvolvimento. 

Nesse cenário, a agricultura familiar em Mato Grosso ainda tem uma dificuldade 

básica, que é a distância dos produtores aos centros consumidores, que inclui várias 

comunidades, em especial, de Água Boa, no município de Juara (MT), objeto de 

análise nesse estudo.  

Em virtude do exposto, este trabalho apresenta como problema de pesquisa: O 

Assentamento Água Boa, município de Juara-MT, é sustentável?  

Para responder a essa problemática, o presente estudo procedeu à análise do 

processo produtivo da agricultura familiar na comunidade Água Boa no município de 

Juara (MT) e a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável dessa 

comunidade. Para auxiliar nessa análise, esse objetivo foi desmembrado em objetivos 

específicos que foram: Identificar o perfil dos produtores rurais a comunidade rural 

Água Boa de Juara (MT); Conhecer as condições educacionais, sociais e 

oportunidades de lazer que são disponibilizadas aos produtores desta comunidade e; 

Calcular dos índices de desenvolvimento econômico e social (IDES), de acumulação 

de capital social (ICS), Ambiental (IA) e o índice de sustentabilidade (IS) pela média 

da agregação dos três índices anteriores. 
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Material e Métodos 

Este estudo é de natureza quali-quantitativa no sentido de avaliar os 

procedimentos produtivos, gestão e organização de uma comunidade rural 

(MARCONI e LAKATOS, 2003), Como foi adotada a metodologia de pesquisa quali-

quantitativa utilizou-se como instrumentos de pesquisa a aplicação de um questionário 

semi estruturado a cada um dos representantes das famílias dos assentados, com 

objetivo de levantar o perfil demográfico, o histórico de vida dos participantes, como 

também, foram coletados dados quantitativos sobre área plantada, gastos com 

insumos, salários e tipo de produção de cada proprietário da comunidade. 

O desenvolvimento socioeconômico, expresso qualitativamente, está ligado 

com a satisfação de algumas necessidades humanas básicas, em que se garante um 

patamar de vida a uma comunidade, conforme afirma Almeida (2006). 

Os índices foram calculados de acordo com o método de trabalho desenvolvido 

por Sá Barreto et. al. (2005).  

 

Objeto de Estudo 

O objeto deste estudo foi a comunidade Água Boa, município de Juara (MT), 

com 69 famílias, que sobrevivem da produção agropecuária de seus lotes de terra, 

com área de, aproximadamente, 1,9 ha, em que são produzidos os alimentos básicos 

destinados à subsistência dos assentados e, o excedente, destinado à 

comercialização externa.  

O Projeto de Assentamento Água Boa, está localizado no município de Juara, 

estado de Mato Grosso, distante aproximadamente 15 quilômetros da sede da cidade 

Juara. Foi criado pelo Município numa área de propriedade de Celso Perini, que 

pretendia instalar no local um sistema de abate para seu frigorífico. 

Este assentamento rural, teve início com o assentamento de 63 famílias e, na 

atualidade, estão assentadas 69 unidades familiares e formam a Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Água Boa. Produzem em pequenas 

escalas vários tipos de produtos e criam animais, atividades estas características da 

agricultura familiar, cujos excedentes são comercializados. 

Este assentamento ocorreu com a doação inicial de uma propriedade rural de 

124,0 hectares pela Prefeitura Municipal de Juara, porém, os assentados não 

possuíam, até março de 2020, os títulos definitivos de suas propriedades, o que tornou 

difícil o acesso ao crédito rural dos bancos de fomentos, com juros baixos, pois, exige 
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a documentação legal da propriedade e de garantias reais para tais operações, 

conforme descrevem Lopes et al. (2016). 

A figura 1 apresenta (a) a gravura do estado de Mato Grosso, destacando o 

município de Juara (MT); (b) gravura da cidade de Juara (MT) e do Assentamento 

Água Boa. 

 

   

           ( a )      ( b ) 

Figura 1. (a) Gravura do estado de Mato Grosso, destacando o município de Juara e 

(b) Gravura da cidade de Juara (MT) e do Assentamento Água Boa. 

Fonte: Adaptada do Google Earth (2019). 

 

Pesquisa     

A pesquisa foi de caráter censitária devido o baixo número de proprietários de 

lotes na comunidade, portanto, não houve a necessidade de se realizar uma 

amostragem (MARCONI e LAKATOS, 2003).   

O formulário aplicado à comunidade, foi dividido em quatro partes: Perfil do 

assentado; Desenvolvimento Econômico e Social; Acumulação de Capital Social e; 

Desenvolvimento Ambiental. Em cada uma dessas partes constavam com questões 

específicas, cujas respostas, tornaram-se as variáveis que embasaram os dados para 

a análise do índice de sustentabilidade da comunidade Água Boa. 

  Sobre a parte ligada ao Perfil, as variáveis envolveram aspectos demográficos 

do assentado e familiares tais como idade, grau de instrução, número de filhos, renda 

familiar, etc.; a parte ligada ao Desenvolvimento Econômico e Social, envolveu 

aspectos de atividades referente à Educação, Saúde, Habitação, Aspectos Sanitários, 

Lazer, gestão administrativa e renda da produção; em Acumulação de Capital Social 
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envolveu aspectos das  afinidades interpessoais entre os participantes favorecidos 

pelo Programa de Reforma Agrária e sua atuação em agregações de maneira 

participativa, cooperativa e nas decisões da comunidade e; na parte de 

Desenvolvimento Ambiental, abrangeu aspectos ligados aos cuidados com o meio 

ambiente, com ênfase na destinação do lixo e do esgoto domésticos, controle de 

pragas, processo de limpezas da terra, plantio de árvores, rotação de cultura, 

calagem, etc.  

As respostas à essas questões levaram às obtenções dos índices: Índice de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IDES); Índice de Capital Social (ICS) e; Índice 

Ambiental (IA) que, agregados na forma de média aritmética, produziu o Índice de 

Sustentabilidade (IS) do assentamento Água Boa. A metodologia utilizada para esses 

cálculos foi a estabelecida por Sá Barreto et al. (2005).  

Para a tabulação das respostas foi utilizado o software Sphinx, com análise 

univariada, envolvendo as estatísticas descritivas, tabelas e gráficos, e análise 

bivariada, com cálculos das associações entre duas variáveis e as suas significâncias 

(p), como também, os cálculos dos Qui2 dessas associações. Utilizando a 

metodologia de Sá Barreto et al. (2005) foram calculados os índices IDES, ICS E IA a 

partir de uma planilha dos dados coletados. 

 

Resultados e Discussão 

Os dados coletados tiveram o objetivo de traçar o perfil e o comportamento do 

assentado, bem como calcular os índices IDES, ICS, IA e o índice IS, pela agregação 

dos três índices anteriores baseado na metodologia desenvolvida por Sá Barreto et 

al. (2005).  

 

Perfil dos assentados 

A pesquisa realizada na comunidade de assentados Água Boa teve como 

objeto inicial identificar o perfil dos produtores rurais para compreender as condições 

de trabalho, produtividade, renda e possibilidades futuras da sua comunidade. 

O perfil socioeconômico forneceu subsídios para se conhecer individualmente 

o assentado, suas características, enfim, sua vida dentro do assentamento, como 

parte integrante da comunidade estudada, principalmente nos aspectos econômicos 

e sociais. Isso porque, se de um lado as questões externas como: economia, logística, 

política, mercado e clima possam influenciar no desenvolvimento econômico e social 
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em todas as esferas, em especial da agricultura familiar. Por outro lado, a mobilização 

coletiva, a liderança, a gestão das propriedades, expectativa de vida, atuação da 

mulher, sucessão familiar e outras questões também impactam no processo de 

desenvolvimento local e regional. Assim, a tabela 1 é composta de dados sobre o 

perfil dos produtores, propiciando reflexões importantes sobre a realidade analisada. 

 

Tabela 1. Perfil dos produtores do Assentamento Água Boa - Juara (MT) - 2019 

Gênero Masculino                           Gênero Feminino 

% Frequência                 % Frequência 

34,80 24                65,20 45 

Faixa etária     Faixa Etária (%) Frequência 

De 16 a 20 anos 4,4 3 

De 21 a 25 anos 10,1 7 

De 26 a 30 anos 10,1 7 

De 31 a 35 anos 5,8 4 

De 36 a 45 anos 13,0 9 

De 46 a 45 anos 5,8 4 

De 46 a 50 anos 2,9 2 

De 51 a 55 anos 47,8 33 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na tabela 1 observa-se que a grande maioria dos assentados têm idade 

avançada, pois, 47,8% deles estão na faixa etária acima de 51. Quanto ao grau de 

escolaridade, nota-se que 63,8% dos assentados são analfabetos, ou não terminaram 

o ensino fundamental. 

Percebe-se que a maioria dos assentados, em torno de 73,8 %, possui menos 

de 3 filhos, inclusive, 12 assentados não possuíam nenhum filho. Mais importante, em 

64,1% das residências do assentamento vivem menos de 3 pessoas, comprovando 

que boa parte dos filhos não vivem com suas famílias. Dessa forma, levando-se em 

conta a idade e o número de pessoas nas residências é possível inferir que a força de 

trabalho no Assentamento está comprometida.  

Na composição da renda dos assentados em relação à produtividade, destaca-

se que os grupos de assentados com renda até três salários mínimos, que chega a 

percentual de 91,3%, e desse total, 92,8% das rendas provém de aposentadoria e 

prestação de serviços, e apenas 37,7%, é obtida da venda de parte da produção, 
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demonstrando que há uma necessidade de um trabalho de aprimoramento com 

relação a produção agropecuária na comunidade, afim de melhorar esta relação e 

promover condições melhores de vida aos assentados através do aumento da 

produção, o que diminuiria a necessidade do trabalho externo e a utilização da 

aposentadoria de muitos deles para a sobrevivência e a composição da renda familiar 

e consequentemente, um melhor fator de sustentabilidade. 

 

Comportamento dos assentados sobre os problemas da comunidade 

Nesse item foi verificado se o perfil do assentado poderia influenciar na sua 

atitude diante de determinados problemas no assentamento. Por exemplo, julgou-se 

importante verificar se o grau de instrução poderia ter alguma influência sobre a 

destinação do lixo doméstico. Para isso foram cruzadas as variáveis “grau de 

instrução” e “destino do lixo doméstico”, cujos resultados estão na tabela 2. A 

dependência ao nível de 5% não foi significativa. 
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Tabela 2. Grau de instrução X Destinação do lixo doméstico do assentamento Água 

Boa - 2019  

Grau de instrução/Destino do lixo 

doméstico 
Coletado Queimado Enterrado TOTAL 

Analfabeto 0,0% 100% 0,0% 100% 

Ensino Fundamental Incompleto 9,4% 84,4% 6,3% 100% 

Ensino Fundamental Completo 0,0% 66,7% 33,3% 100% 

Ensino Médio Incompleto 12,5% 87,5% 0,0% 100% 

Ensino Médio Completo 22,2% 66,7% 11,1% 100% 

Ensino Superior Incompleto 0,0% 100% 0,0% 100% 

Ensino Superior Completo 0,0% 100% 0,0% 100% 

Valor Esperado 8,7% 84,1% 7,2% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 2 demonstra que a grande maioria dos habitantes do assentamento, 

84,1% do esperado para todos os níveis culturais, queima o lixo doméstico produzido. 

A coleta do lixo é feita em uma pequena percentagem de habitantes, em média 8,7% 

do esperado para cada nível cultural, e 7,2% enterrava o lixo produzido. Diante dos 

fatos, inferimos que o assentamento não dispõe de coleta e destino correto do lixo 

produzido na comunidade. Nota-se que os percentuais não divergiram muito do valor 

esperado, desta forma não houve variância significativa entre os indicadores e o valor 

esperado. 

Ampliando a análise dos dados buscou-se verificar se o nível de instrução 

influenciava na renda do assentado. Para isso as variáveis “grau de instrução” e 

“renda familiar” foram cruzadas, obtendo-se a tabela 3. 
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Tabela 3. Nível de instrução sobre a composição da renda familiar no assentamento 

Água Boa - Juara (MT) - 2019 

Grau Instrução / Renda Familiar Até SM* 
De 2 a 3 

SM 

De 3 ou 

mais SM* 
Total 

Analfabeto 41,7% 58,3% 0,0% 100% 

Ensino Fundamental Incompleto 56,3% 40,6% 3,1% 100% 

Ensino Fundamental Completo 16,7% 66,7% 16,7% 100% 

Ensino Médio Incompleto 50,0% 50,0% 0,0% 100% 

Ensino Médio Completo 22,2% 44,4% 33,3% 100% 

Ensino Superior Incompleto 0,0% 100% 0,0% 100% 

Ensino Superior Completo 0,0% 0,0% 100% 100% 

Valor Esperado 43,5% 47,8% 8,7% 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa                           *SM – Salário Mínimo. 

 

Da tabela 3, as células azuis significam que a dependência foi significativa. 

Qui2 = 25,51, gl = 12, p = 0,013. As células marcadas em azul são aquelas para as 

quais a frequência real é claramente superior à frequência teórica. Percebe-se que a 

grande maioria dos assentados possuíam renda familiar esperada de até três SM, em 

média, 91,3% (43,5% + 47,8%) desses assentados. Uma pequena percentagem, 

8,7% do esperado ganhavam acima de três SM. Esses 8,7% é composto por 

assentados de ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo e ensino 

superior completo. Observe que 100% dos assentados com ensino superior completo 

ganhavam acima de 3 SM, enquanto 33,3% daqueles assentados com ensino médio 

completo também ganhavam acima de 3 SM. Observe que essas percentagens são 

muito maiores do que a percentagem média esperada de 8,7%, por isso, a 

dependência foi muito significativa, p = 0,01, o que permitiu concluir que o nível de 

escolaridade influencia na renda do assentado. As células marcadas em azul são 

aquelas para as quais a frequência real é claramente superior à frequência teórica 

média esperada, que no caso era de 8,7%. 

Considerando a variável “Grau de instrução”, para ter uma ideia de como este 

dado poderia influenciar na participação dos assentados com apresentação de 

“Sugestões nas reuniões” da administração dos problemas da comunidade, originou-

se a tabela 4. 
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Tabela 4. Nível de instrução na apresentação de sugestões nas reuniões 

administrativas do assentamento Água Boa – Juara (MT) - 2019 

Grau de instrução/Sugestões nas reuniões Sim Não Total 

Analfabeto 8,3% 91,7% 100% 

Ensino Fundamental Incompleto 46,9% 53,1% 100% 

Ensino Fundamental Completo 50,0% 50,0% 100% 

Ensino Médio Incompleto 25,0% 75,0% 100% 

Ensino Médio Completo 55,6% 44,4% 100% 

Ensino Superior Incompleto 100% 0,0% 100% 

Ensino Superior Completo 0,0% 100% 100% 

Valor Esperado 39,1% 60,9% 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

   Os resultados da tabela 4 mostram que as dependências entre as variáveis 

“Grau de instrução” e “Sugestões nas reuniões administrativas do Assentamento” não 

foram significativas, pois apresentou um Qui2 = 9,77 e gl = 6, p = 0,13. Dessa forma, 

pode-se concluir também que este dado sobre o grau de instrução não influenciava 

na colocação de sugestões nas reuniões, pois os participantes com percentual de 

91,7% dos analfabetos não apresentavam sugestões e assim como os 53,1% dos 

participantes com ensino fundamental incompleto.  

Nota-se que também os indivíduos com ensino fundamental completo, em torno 

de 50% e mesmo aqueles com ensino médio incompleto, em torno de 75%, também 

não apresentavam sugestões, denotando que este dado não conclui totalmente que a 

participação com sugestões é um fato específico do grau de instrução dos assentados. 

Na tabela 5 o cruzamento foi realizado entre as variáveis “Escolaridade” com a 

“Composição da renda”, que permitiu esclarecer uma série de fatos inconclusos no 

cruzamento anterior, da tabela 5. 
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Tabela 5. Resultados do cruzamento das variáveis “grau de instrução” e “composição 

de renda” dos assentados do assentamento Água Boa, Juara-MT, em 2019. 

Grau de instrução / 

Composição de Renda 

Prestação 

de 

Serviços 

Aposen-

tadoria 

Venda de 

parte da 

produção 

Bolsa 

Família 
Total 

Analfabeto 33,3% 66,7% 50,0% 0,0% 100% 

Ensino Fundamental Incompleto 37,5% 43,8% 46,9% 6,3% 100% 

Ensino Fundamental Completo 100% 16,7% 16,7% 16,7% 100% 

Ensino Médio Incompleto 87,5% 12,5% 25,0% 0,0% 100% 

Ensino Médio Completo 77,8% 22,2% 22,2% 0,0% 100% 

Ensino Superior Incompleto 100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Ensino Superior Completo 100% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Valor Esperado 55,1% 37,7% 37,7% 4,4% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim, na tabela 5, está demonstrado os resultados obtidos pelo cruzamento 

das variáveis “Grau de escolaridade” com a variável “Composição da renda”. A 

dependência entre as duas variáveis não foi significativa pelo teste do Qui2 (p > 0,05), 

apesar de ter produzido resultados interessantes. 

Assim, com relação à tabela 5, a grande maioria dos assentados sobreviviam 

utilizando a prestação de serviços fora do Assentamento, com destaques para os 

assentados com ensino fundamental completo e ensinos superiores completos e 

incompletos em que 100% deles prestam serviços fora do assentamento. Uma 

percentagem de 37,7% dos assentados sobrevive de aposentadorias, o mesmo 

percentual de assentados se mantém da venda de parte da sua produção. Somente 

16,7% recebiam bolsa família, para custear os gastos familiares. 

No entanto, quanto à composição da renda em relação à idade dos assentados 

foi importante analisar, que se chegou aos resultados que constam na tabela 6, cuja 

dependência foi significativa (p < 0,05). Na pergunta sobre a composição da renda, o 

assentado poderia responder até três alternativas sobre a composição da sua renda. 

Sendo assim, a soma das percentagens nas linhas horizontais da tabela 6 não 

precisam totalizar 100%. 
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Tabela 6. Resultados do cruzamento das variáveis “faixa etária” e “composição da 

renda” dos assentados do assentamento Água Boa, Juara-MT, em 2019 

Faixa etária / 
Composição de 

renda 

Prestação de 
Serviços 

Aposen-
tadoria 

Venda de parte da 
produção 

Bolsa 
Família 

De 16 a 20 anos 100% 0,0% 0,0% 0,0% 

De 21 a 25 anos 85,7% 28,6% 14,3% 0,0% 

De 26 a 30 anos 85,7% 0,0% 0,0% 14,3% 

De 31 a 35 anos 100% 0,0% 25,0% 25,0% 

De 36 a 40 anos 77,8% 0,0% 44,4% 11,1% 

De 41 a 45 anos 75,0% 25,0% 25,0% 0,0% 

De 46 a 50 anos 0,0% 100% 50,0% 0,0% 

De 51 a 55 anos 27,3% 63,6% 54,6% 0,0% 

Valor Esperado 55,1% 37,7% 37,7% 4,4% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Em relação à tabela 6, verifica-se que na composição da renda dos assentados 

em relação à idade, destaca a prestação de serviços externos ao Assentamento como 

a que apresenta o maior número de assentados, com média esperada de 55,1%. 

Destaca-se, ainda, que 100% dos assentados de 16 a 20 anos só dependem dessa 

renda na composição da renda familiar. Além disso, 85,7% dos assentados de 26 a 

30 anos também trabalham fora para ajudar na composição de suas rendas familiares. 

Esse valor de 85,7% ficou bem acima do esperado, por isso, foi muito significativo. 

Além do mais, 14,3% dos assentados ainda nessa faixa de 26 a 30 anos recebem 

bolsa família, percentagem muito acima do esperado, de 4,4%, por isso, foi 

significativo.  

Ainda, sobre a tabela 6, na faixa etária entre 31 a 35 anos, 25% sobrevivem da 

bolsa família concedida pela União, valor significativamente acima do esperado (p < 

0,05). Nessa faixa etária, apesar de não apresentar significância, 100% praticam a 

prestação de serviços fora do Assentamento. Já, na faixa de 36 a 40 anos, 77,8% 

prestam serviços fora do Assentamento que, apesar de um número expressivo, não 

foi significativo, pois, era o esperado (55,1%). Já, 44,4% dos assentados nessa faixa 

etária sobrevive da venda de parte da produção.  

Sobre a tabela 6, nota-se que nas outras faixas etárias, destaca-se a prestação 

de serviços fora do Assentamento, a menos das duas últimas faixas etárias que 
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envolvem assentados de 46 a 55 anos. Fato interessante, e que merece mais 

esclarecimentos são os assentados que sobrevivem de aposentadorias, pois, nas 

faixas de 21 a 25 anos, 28,6% dependem da aposentadoria para a sua sobrevivência, 

fato inusitado pela faixa etária tão baixa, de 41 a 45 anos  e de 46 a 50 e de 51 a 55 

anos, 25%, de 46 a 50 anos, 100% e de 51 a 55 anos 63,6%, em todos, as índices de 

aposentadorias estão muito altas.    

 

Análise da Sustentabilidade do assentamento Água Boa, Juara-MT 

Com o fim específico de colocar em teste a metodologia estudada, uma 

aplicação da mesma foi realizada para calcular o Índice de Sustentabilidade do 

assentamento Água Boa, Juara (MT), utilizando os indicadores que compõem os três 

índices: Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES), Índice de Capital 

Social (ICS) e Índice Ambiental (IA), que agregados, utilizando a média aritmética 

simples, propiciou o cálculo do Índice de Sustentabilidade (IS). 

 

Índice de Desenvolvimento Econômico Social (IDES) 

Os indicadores considerados para se alcançar o IDES foram os seguintes: 

educação, capacitação rural, saúde, lazer, tempo de ocupação da terra, aspecto 

habitacional, tipo da residência e iluminação, investidos na produção, aspectos 

sanitários e higiênicos, que abrange o destino dos dejetos humanos e do lixo 

doméstico.  

A tabela 7 apresenta os resultados das pontuações dos indicadores, com os 

seus pesos e escores descritos em material e métodos, após a aplicação e compilação 

dos formulários. 
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Tabela 7. Frequências dos Indicadores que compõem o IDES do assentamento Água 

Boa, Juara, MT, em 2019  

1. Educação Freq.* Peso Escore 

Ausência de escolas públicas ou estaduais 69 1 0 

Escolas de cursos de alfabetização  0 2 1 

Escolas de ensino fundamental 0 3 2 

Escolas de ensino médio 0 4 3 

2. São ofertados cursos de capacitação para o trabalho 
rural? 

Freq. Peso Escore 

Sim 15 1 0 

Não 47 2 1 

Desconhece 7 3 2 

3. Saúde Freq. Peso Escore 

Ausência de atendimento médico e ambulatorial (vacinação, 
primeiros socorros, etc.) 

61 1 0 

Atendimento de primeiros socorros 4 2 1 

Atendimento por agente de saúde 17 3 2 

Atendimento médico 0 4 3 

4. Lazer Freq. Peso Escore 

Nenhuma infraestrutura de lazer 11 1 0 

Existência de salões de festas ou campos de futebol 55 2 1 

Existência de campos de futebol e salões de festas 3 3 2 

Existência de campos de futebol, salões de festas e televisor 0 4 3 

5. Tempo de ocupação da terra Freq. Peso Escore 

De um a dois anos 17 1 0 

De dois anos e um mês a três anos 4 2 1 

De três anos e um mês a quatro anos 3 3 2 

Mais de quatro anos e um mês 45 4 3 

6. Aspecto habitacional    

6.1 Tipo de Residência Freq. Peso Escore 

Casa de taipa 0 1 0 

Casa de madeira 52 2 1 
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Casa de tijolo, sem reboco e piso 4 3 2 

Casa de tijolo, com reboco e piso 13 4 3 

6.2 Iluminação Freq. Peso Escore 

Lampião a querosene ou a gás ou lamparina e/ou velas 1 1 0 

Energia elétrica 68 2 1 

7. Econômico Freq. Peso Escore 

Renda até 1 salário mínimo (SM) 30 1 0 

Renda de 2 SM a 3 SM 33 2 1 

Acima de 3 SM 6 3 2 

8. Quanto da renda é investido em produção Freq. Peso Escore 

Nada 32 1 0 

Até um Salário Mínimo 35 2 1 

De dois a três Salários Mínimos 2 3 2 

De três Salários Mínimos a mais 0 4 3 

9. Aspectos Sanitários e Higiênicos    

9.1 Destino dado aos dejetos humanos Freq. Peso Escore 

Não possui sistema de esgoto ou algum tipo de fossa 6 1 0 

Sistema de esgoto ou algum tipo de fossa 63 2 1 

9.2 Destino dado ao lixo doméstico Freq. Peso Escore 

Queimado 58 1 0 

Jogado a céu aberto 0 2 1 

Enterrado 5 3 2 

Coletado 6 4 3 

Fonte: Dados da Pesquisa.       *Freq.: Frequência de resposta. 
 

 

O Índice de Desenvolvimento Econômico e Social do assentamento Água Boa 

foi calculado com base nos dados coletados nas entrevistas com os participantes do 

assentamento, disponíveis na tabela 7. Na tabela 8, encontram-se os valores, 

absolutos e relativos do Índice de Desenvolvimento Econômico e Social dos seis 

indicadores que compõem esse índice, conforme equações (1) e (2), bem como o 

valor médio do IDES de todos os indicadores envolvidos.  
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Tabela 8. Valores absolutos e relativos dos indicadores socioeconômicas e o valor do 

IDES do assentamento Água Boa, Juara-MT, em 2019 

Indicador Valor ( % ) 

Educação (existência de escolas) 0,00 0,00 

Capacitação rural 0,33 10,08 

Saúde 0,22 6,82 

Lazer 0,31 9,48 

Tempo de ocupação da terra 0,68 20,97 

Habitação (tipo e iluminação) 0,65 20,04 

Econômico 0,25 7,56 

Investimento da renda na produção 0,20 6,08 

Aspectos sanitário e higiênico 0,62 18,97 

Total 0,36 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação ao Índice de Desenvolvimento Econômico e Social calculado, que 

foi de 0,36, apresentou um nível baixo de desenvolvimento econômico social do 

assentamento, no entanto, em relação a esse valor deve-se destacar melhorias nos 

indicadores: educação (existência de escolas) (0%); investimento da renda na 

produção (6,08%); renda  (7,56%); saúde (6,82%); lazer (9,48%) e; capacitação rural 

(10,08%).  

Observa-se, na composição do Índice de Desenvolvimento Econômico e Social 

que as variáveis que melhor se destacam são: tempo de ocupação da terra (20,97%); 

habitação (tipo e iluminação) (20,04%) e; aspectos sanitário e higiênico (18,97%). 

 

Índice de Capital Social (ICS) 

Todos os indicadores coletados que compõem o ICS de acordo com a coleta 

dos dados referentes a produtos ou serviços disponíveis na comunidade com as suas 

frequências e seus respectivos escores são apresentados na tabela 9. 
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Tabela 9. Frequências e escores dos indicadores que compõem o Índice de Capital 

Social do assentamento Água Boa, Juara, MT, em 2019  

Indicadores 
Escore Freq.* 

Não Sim Não Sim 

As pessoas se interessam mais pelo seu bem-estar e de suas 

famílias, e não se preocupam com o bem-estar da comunidade 

 

0 

 

1 

 

24 

 

45 

Frequenta as reuniões da associação 0 1 28 41 

Participação em assembleias/reuniões da associação 0 1 13 56 

Participa da escolha dos líderes da associação 0 1 31 38 

As decisões são aprovadas em reuniões/ assembleias 0 1 24 45 

Apresenta sugestões nas reuniões 0 1 42 27 

As decisões tomadas são efetivamente executadas pela diretoria 0 1 25 44 

Os dirigentes realizam a prestação de contas com os associados 0 1 16 53 

Paga taxa mensal 0 1 29 40 

Participa na elaboração de eventos sociais 0 1 31 38 

Se tiver um problema, sempre aparecerá alguém para ajudar 0 1 27 42 

Desempenhou algum cargo ou teve algum tipo de 

responsabilidade no funcionamento de alguma entidade, 

associação da sua região ou da sua cidade 

 

 

0 

 

 

1 
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13 

*Freq.: Frequência de resposta ao indicador. 

 

Na tabela 10 encontram-se os valores, absolutos e relativos, do Índice de 

Capital Social dos doze indicadores que compõem esse índice, conforme equações 

(3) e (4), bem como o valor médio do ICS de todos os indicadores considerados.  
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Tabela 10. Valores absolutos e relativos dos indicadores de acumulação de capital 

social e o valor médio do Índice de Capital Social do assentamento Água Boa, Juara-

MT, em 2019 

INDICADOR VALOR ( % ) 

Participação em organizações 0,99 12,66 

Interesse pelo bem-estar familiar e comunitário 0,65 8,38 

Participação em reuniões de liderança 0,59 7,64 

Participação nas assembleias/reuniões 0,81 10,43 

Participação da escolha dos líderes da associação 0,55 7,08 

Aprovação das decisões em reuniões/assembleias 0,65 8,38 

Apresentação de sugestões nas reuniões 0,39 5,03 

Decisões tomadas são efetivamente executadas pela diretoria 0,64 8,19 

Prestação de contas com os associados 0,77 9,87 

Pagamento de taxa mensal para a diretoria 0,58 7,45 

Participação da elaboração de eventos sociais 0,55 7,08 

Em relação ao apoio de problemas e resolução 0,61 7,82 

ICS (Índice de Capital Social) 0,65 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação ao Índice de Capital Social calculado, tabela 10, que foi de 0,65, o 

que demonstra um nível médio de acumulação de capital social do assentamento 

Água Boa. É importante destacar que os valores dos indicadores estão bem 

uniformes, contrariando o que aconteceu com o Índice de Desenvolvimento 

Econômico e Social, cujos indicadores apresentaram expressivas variações. Alguns 

indicadores merecem destaques: o melhor indicador, com a maior participação dos 

assentados, 12,66%, foi o indicador “participação em organizações” no assentamento, 

o que mostra uma certa união entre os assentados. Em segundo lugar aparece o 

indicador “participação nas assembleias/reuniões” do assentamento, com 10,43%, 

reforçando o valor encontrado no primeiro indicador sobre a participação em 

organizações do assentamento. Os demais indicadores estão com valores dentro da 

normalidade. 

 

Índice Ambiental (IA) 

O Índice Ambiental foi obtido analisando a forma que os assentados realizavam 

seu cultivo, cuidado com o solo, proteção à vegetação nativa, formas de plantio de 
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seus alimentos, tipo de controle de pragas, alternância de espécies vegetais nos 

cultivos e a utilização de adubos orgânicos e industriais. Além disso, também o destino 

dos dejetos oriundos de sua residência. 

Estão apresentados na tabela 11, os indicadores que compõem o Índice 

Ambiental, onde estão seus respectivos escores, de acordo com as medidas de 

conservação ambiental utilizadas pela comunidade Água Boa, Juara (MT). 

 

Tabela 11 Frequências e escores dos indicadores que compõem o Índice Ambiental 

do assentamento Água Boa, Juara (MT), em 2019  

Variáveis Escore Freq.* 

Não Sim Não Sim 

Utiliza métodos biológicos para o controle de pragas 0 1 66 3 

Faz utilização de fogo nas atividades agropecuárias 0 1 57 12 

Faz plantio de árvores para fins de conservação de solos 0 1 36 33 

Existe área de reserva de mata nativa na propriedade 0 1 48 21 

Utiliza prática de plantio para evitar a degradação do solo 0 1 46 23 

Casa com sistema de esgoto ou algum tipo de fossa 0 1 6 63 

Faz rotação de cultura 0 1 56 13 

Se necessário, faz calagem 0 1 40 29 

Utiliza adubação orgânica 0 1 47 22 

Utiliza o solo para produção de subsistência 0 1 22 47 

Fonte: Dados da pesquisa;  *Freq.: Frequência de resposta ao indicador. 

 

O Índice Ambiental foi calculado com base nos dados coletados nas entrevistas 

com os participantes do assentamento, disponíveis na tabela 11. Na tabela 12 se 

encontram os valores absolutos e relativos do ICS dos doze indicadores que 

compõem esse índice, conforme equações (5) e (6), bem como o valor médio do IA 

de todos os indicadores considerados na pesquisa.  
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Tabela 12. Valores absolutos e relativos dos indicadores ambientais com os seus e o 

valor do IA do assentamento Água Boa, Juara-MT, em 2019 

INDICADOR VALOR ( % ) 

Utiliza métodos biológicos para o controle de pragas 0,42 9,15 

Não faz utilização de fogo nas atividades agropecuárias 0,17 3,79 

Faz plantio de árvores para fins de conservação de solos 0,48 10,41 

Existe área de reserva de mata nativa na propriedade 0,30 6,62 

Utiliza prática de plantio para evitar a degradação do solo 0,33 7,26 

Casa com sistema de esgoto ou algum tipo de fossa 0,91 19,87 

Faz rotação de cultura 0,19 4,10 

Se necessário, faz calagem 0,42 9,15 

Utiliza adubação orgânica 0,68 14,83 

Utiliza o solo para produção de subsistência 0,68 14,83 

I A (Índice Ambiental) 0,46 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Índice Ambiental calculado, segundo a tabela 12, que foi de 0,46, o que 

demonstra um baixo nível de qualidade ambiental no assentamento. Esse valor do 

Índice Ambiental está muito próximo de atingir o valor 0,5 que indicaria um médio nível 

de preocupação com o meio ambiente.  

Os indicadores que mais se destacam na participação final para o índice são: 

“casa com sistema de esgoto ou algum tipo de fossa”, com 19,87%, um empate, com 

14,83%, dos indicadores “utiliza adubação orgânica” e “utiliza o solo para produção 

de subsistência” e “faz plantio de árvores para fins de conservação do solo”, 

indicadores importantes na preservação do meio ambiente.  

Por outro lado, existem alguns indicadores nocivos ao meio ambiente que os 

assentados não levam muito em conta no dia-a-dia do assentamento, pois, foram 

pouco votados quando da aplicação do formulário, que são:  “não faz utilização de 

fogo nas atividades agropecuárias”, com 3,79%, mostrando que o uso do fogo para a 

limpeza de terrenos ainda é muito utilizado; “faz rotação de cultura”, com 4,10%, 

mostra que esse recurso ainda é muito pouco utilizado na conservação do solo e 

combate às pragas. Os outros indicadores ficaram dentro da normalidade. 
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Cálculo do Índice de Sustentabilidade (IS) 

Na tabela 13 é apresentado o valor do Índice de Sustentabilidade do 

assentamento Água Boa, calculado através da agregação pela média aritmética, 

equação (7), dos três índices anteriormente calculados: IDES, ICS e IA. 

 

Tabela 13. Valores absolutos e relativos dos indicadores IDES, ICS, IA e o valor 

agregado IS do assentamento Água Boa, Juara-MT, em 2019           

INDICES VALOR ( % ) 

IDES 0,36 24,64 

ICS 0,65 44,11 

IA 0,46 31,25 

IS 0,49 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Obs. O percentual participante é obtido pelo índice individual dividido pela soma de todos eles 

multiplicado por 100. 

 

O Índice de Sustentabilidade do assentamento Água Boa, de Juara (MT), com 

valor de 0,49, indica um baixo, mas muito próximo do nível médio de sustentabilidade, 

muito próximo de 0,50, que é o limite mínimo de média sustentabilidade. O índice que 

mais contribuiu para esse valor, foi o indicador ICS, com participação de 44,11% na 

composição do IS. O que menos contribuiu foi o IDES, com 24,64%, que é apresentado 

como o pior indicador desse Assentamento, que pode ser melhorado dependendo das 

ações que poderão ser tomadas em relação as melhorias do lazer, da educação 

(existência de escolas), do investimento da renda na produção, do econômico (renda), 

da saúde e; da capacitação rural. Indicadores esses que devem ser melhorados 

visando a sustentabilidade do assentamento Água Boa, em Juara (MT).  

 

Conclusões 

Constatou-se que o nível de escolaridade dos assentados no assentamento 

Água Boa é muito baixo, com a maioria não tendo, sequer, o nível de ensino 

fundamental completo. A maioria dos assentados têm mais de 50 anos e um número 

de residentes no Assentamento muito baixa. Desse modo, levando-se em conta a 

idade avançada e o número de pessoas nas residências foi possível inferir que a força 

de trabalho no Assentamento está comprometida. Destaca-se que o nível de renda no 

Assentamento é de até três salários mínimos, que chega a percentual de 91,3%, e 
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desse total, 92,8% das rendas provém de aposentadoria e prestação de serviços fora 

do Assentamento. Uma pequena quantidade de assentados, apenas 37,7%, sobrevive 

da venda de parte da produção. 

A sustentabilidade do assentamento Água Boa está comprometida, pois, 

apresentou o valor de 0,49%, classi9ficado como de baixa sustentabilidade, apesar 

de um valor já próximo à média sustentabilidade, que é 0,5. De qualquer forma é 

bastante preocupante porque dois dos indicadores que compõe esse índice estão 

abaixo da média.  O IDES, com valor de 0,36 está bastante frágil, bem aquém de 

garantir qualidade de vida aos assentados. A fragilidade vem da falta de escolas no 

Assentamento, do atendimento à saúde e o nível de renda do assentado, que precisa 

recorrer a trabalhos fora do Assentamento para complementar a sua renda. O IA, com 

valor de 0,46 também se encontra bem abaixo do esperado, faltando uma maior 

orientação aos assentados nos cuidados com o meio ambiente, principalmente, com 

a preservação do solo. Já o ICS foi o indicador com melhor resultado de 0,65, 

demonstrando que o assentado participa das associações no Assentamento, participa 

das assembleias, apesar de não apresentar sugestões e presta contas aos dirigentes 

das associações. 
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7. Conclusão Geral 

A análise dos resultados permitiu fazer algumas reflexões sobre a situação dos 

assentados da comunidade Água Boa:  

- A falta de um movimento partipativo e associativista entre os agricultores da 

comunidade, dificulta as tarefas rotineiras da agricultura que poderiam ser 

desempenhadas de forma coletiva, tais como plantio, colheita, industrialização e 

comércio. 

- A sustentabilidade da comunidade necessita da atuação pública com a 

extensão rural, no sentido de conscientização, treinamento e acompanhamento 

técnico para um melhor aproveitamento dos recursos naturais em benefício da 

produção e sobrevivência, já que os produtores não dispõem de capital para tal 

investimento. 

- A comunidade tem a urgência de disponibilidade de escolas, pelo menos do 

ensino básico, ou no mínimo um serviço de transporte escolar adequado que atenda 

as crianças em idade escolar, atendimento médico e condições de logística para o 

deslocamento entre a mesma e a cidade de Juara. 
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Apêndices 

 

Apêndice A1. Questionário Aplicado. 
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Apêndice A2. Parecer do Comitê de Ética 
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