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ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DE ASSENTAMENTOS RURAIS  APOIADA 

NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL 

 

 

RESUMO: A sustentabilidade em assentamentos rurais torna-se cada vez mais um 

tema estudado propositalmente como forma de fornecer subsídios para o 

direcionamento de políticas públicas que busquem melhorar a vida e a continuidade 

do homem no campo, por intermédio da geração de emprego e renda, nesta ótica 

este trabalho de pesquisa teve como objetivo estimar e avaliar, o índice de 

sustentabilidade do assentamento rural Lagoa Grande, no município de Dourados, 

Mato Grosso do Sul, baseado nos índices de desenvolvimento socioeconômico, de 

capital social e ambiental, bem como estimar e analisar o perfil socioeconômico dos 

assentados; calcular os índices de desenvolvimento socioeconômico, de capital 

social, ambiental e de sustentabilidade. Nas análises foram utilizados dados 

primários, resultado da aplicação de um questionário estruturado a uma amostra 

aleatória de 111 assentados. Os dados foram tabulados e processados no sentido 

de levantar o perfil dos assentados e para calcular os índices de desenvolvimento 

socioeconômico (IDES), de capital social (ICS) e ambiental (IA). O índice de 

sustentabilidade (IS) foi encontrado pela média aritmética dos três índices 

determinados. Com os valores encontrados para o IDES igual a 0,5877, o ICS igual 

a 0,5045 e o IA igual a 0,5552, onde determinou-se o Índice de Sustentabilidade 

(IS) do assentamento, cujo resultado foi 0,5491. Este valor sugere uma 

sustentabilidade mediana. O resultado encontrado neste trabalho está muito 

próximo daqueles encontrados para assentamentos nos estados do Ceará, Goiás, 

Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul, a maioria com sérios problemas de 

sustentabilidade. Desta forma pode-se indicar um problema conjuntural em relação 

a estes assentamentos analisados, sugerindo-se que melhores diretrizes em 

relação a investimentos e implantação junto aos assentamentos rurais sejam 

realizados por parte dos governantes. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, reforma agrária, índice de 

sustentabilidade, índice de capital social, índice ambiental. 
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ANALYSIS OF SETTLEMENTS OF RURAL SUSTAINABILITY SUP PORTED ON 

ECONOMIC DEVELOPMENT , SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 

 

 

ABSTRACT:  Sustainability in rural settlements becomes increasingly a theme 

purposely studied as a way to provide input for the direction of public policy that 

seek to improve the life and the continuity of the man in the field, through the 

generation of jobs and income in this perspective this research aimed to determine 

and evaluate the sustainability index for the rural settlement Lagoa Grande, in the 

municipality of Dourados, Mato Grosso do Sul, based on socio-economic 

development indices, social and environmental capital as well as determine and 

analyze the socioeconomic profile of the settlers; calculate the socio-economic 

development indices of social capital, and environmental sustainability. In the 

analyzes we used primary data, the result of applying a structured questionnaire to 

a random sample of 111 settlers. Data were tabulated and processed in order to 

raise the profile of the settlers and to estimate the socioeconomic development 

index (IDES), social capital (ICS) and environmental (IA). The sustainability index 

(SI) was found by the arithmetic average of the three indices determined. With the 

values found for the IDES equal to 0.5877, ICS equal to 0.5045 and the IA equal to 

0.5552, where it was determined the Sustainability Index (IS) of the settlement, the 

result was 0.5491. This value suggests a median sustainability. The results found in 

this work are very close to those found for settlements in the states of Ceará, Goiás, 

Rio Grande do Norte and Mato Grosso do Sul, most with serious sustainability 

problems. This way you can indicate a cyclical problem for these settlements 

analyzed, suggesting that better guidelines regarding investments and 

implementation with rural settlements are carried out by governments. 

 

Keywords:  Sustainable development, agrarian reform, sustainability index, social 

capital index, environmental index. 

 

 

 
 
  
 



 
 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Grande parte da superfície terrestre produtiva é ocupada pela agricultura, 

caracterizando assim como principal atividade mundial, atividade está, utilizada para 

produção de alimentos. O Brasil possui disponibilidade em torno de 134 milhões de 

hectares de terras destinadas à produção agrícola, destas, 11,42 milhões de hectares 

estão no estado de Mato Grosso do Sul, destacando-se a participação do Estado na 

disponibilidade produtiva nacional agrícola (SANGALLI, 2013).  

Na região da Grande Dourados-MS, os solos agricultáveis favorecem a 

utilização de mecanização intensa, resultando em sérios impactos ambientais devido 

a exploração dos recursos naturais sem o devido planejamento, que traz reflexos 

negativos ao meio ambiente. O processo de colonização e exploração agrícola 

começou a ser implantado na região a partir dos anos de 1960, com a implantação de 

colônias agrícolas, assentamentos rurais e a construção de rodovias, cuja logística de 

transportes se tornou favorável ao escoamento da produção agrícola.  

Atualmente, nova onda de assentamentos rurais surge no Estado e, 

particularmente, na região da Grande Dourados, repetindo-se os mesmos equívocos 

cometidos anteriormente com o meio ambiente e com a sustentabilidade do 

assentado, apesar dos conhecimentos adquiridos e da evolução tecnológica que 

ocorram neste breve intervalo de tempo. A demarcação de lotes sobre solos de baixa 

capacidade de uso para agropecuária ou de grande facilidade de degradação e a 

inobservância da legislação tem sido comum nesses novos assentamentos. 

O assentamento Fazenda Nova da Lagoa Grande no município de Dourados- 

MS é um exemplo no qual transparece esses problemas, por não apresentar maiores 

preocupações com alguns dos aspectos citados de preservação ambiental e a 

sustentabilidade do assentado, o que pode comprometer alternativas de exploração 

agropecuária familiar por não levarem em conta preceitos agroecológicos e a aptidão 

do assentado no uso correto da terra. 

A utilização de terras para a produção de alimentos tem sido alvo de pesquisas 

e discussões em várias áreas acadêmicas. A FAO (2012) considera a agricultura 

familiar como um poderoso segmento da sociedade que pode garantir a segurança 

alimentar da população mundial na atualidade e, principalmente, para as futuras 

gerações. Para esta Organização, o fortalecimento da agricultura familiar é a chave 
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para reduzir a fome e a pobreza sobre a Terra, desde que o pequeno produtor tenha 

acesso a terra, água, mercados, tecnologias e crédito. 

Sabe-se que o movimento pela terra e a implantação de assentamentos rurais 

no Brasil e, em particular, no estado de Mato Grosso do Sul, é histórica, pois é fruto 

da resistência de trabalhadores rurais sem terra e tem sido travada por inúmeras 

famílias organizadas por movimentos social e sindical, como o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

(FETAGRI) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT Nacional. 2014) (OLIVEIRA, 

2012). 

A análise sobre o tema neste trabalho, contudo, é feita de forma breve, pois 

dada sua grande dimensão, merece um estudo mais específico. A criação de 

assentamentos rurais no estado de Mato Grosso do Sul muitas vezes não se dá de 

forma pacífica e, sim, como resultado de lutas dos trabalhadores rurais sem-terra, 

inclusive por meio de ocupações de propriedades rurais (OLIVEIRA, 2012). 

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a 

agricultura familiar é responsável por mais de 80% da ocupação no setor rural do 

Brasil, gerando sete de cada dez empregos no campo, e em torno de 40% da 

produção agrícola. A maior parte dos alimentos que abastecem a mesa dos 

brasileiros, na atualidade, é oriunda dos pequenos lotes. Essa modalidade de 

agricultura favorece a utilização de práticas produtivas ecologicamente mais 

equilibradas, como a diversificação de cultivos, o menor uso de insumos industriais e 

a preservação do patrimônio genético (CONAB, 2012).  

Conforme o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a agricultura familiar 

é responsável por cerca de 60% dos alimentos que chegam à mesa das famílias 

brasileiras, representando 85% dos municípios rurais do país. Também, corresponde 

a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e responde por 77% das ocupações 

produtivas e empregos no campo (BRASIL, 2011a).  

Segundo Oliveira (2012), embora assentamentos rurais representem políticas 

compensatórias, percebe-se que aqueles conquistados são resultados de lutas e 

persistência do trabalhador rural sem-terra. Mirando neste prisma, entende-se que o 

movimento de luta pela ascensão à terra pelo assentado aponta a busca de condições 

econômicas, ambientais, políticas e sociais. O interesse despertado pelo tema no 

meio acadêmico mostrou a relevância de se estudar todas as etapas da implantação 
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de assentamentos rurais, cujos resultados podem contribuir com a comunidade e 

autoridades responsáveis pelos assentamentos rurais com estratégias para a 

formulação de políticas públicas de desenvolvimento sustentável.  

No Brasil, o tema sustentabilidade passou a ser discutido mais intensamente a 

partir da década de 1960, com a intensificação do êxodo rural devido à industrialização 

dos grandes centros urbanos do país e mostrou-se indispensável nas discussões sobre 

a política de desenvolvimento que deve combinar eficiência econômica com justiça 

social e ecológica, a partir da preocupação em promover a discussão entre questões 

naturais e sociais, principalmente no meio rural (COSTA NETO; ANJOS, 2000).  

Quando se fala em produção de alimentos, o termo sustentabilidade se relaciona 

à preservação do ambiente produtivo, supondo um consumo de forma consciente e 

racional desses produtos, sem criar problemas que possam afetar as condições sociais 

e ambientais locais. Desse modo, para uma perfeita convivência de uma comunidade 

de indivíduos com o meio ambiente é necessário que se tenha um estilo de vida de 

modo a inibir o alto consumo, especialmente nas áreas densamente povoadas. Assim, 

o principal desafio de uma comunidade para um crescimento sustentável, é o de 

melhorar a sua qualidade de vida, sustentada no tripé: econômico, social e ambiental, 

de modo ao uso adequado os recursos renováveis, com a preservação, recuperação 

e/ou a reciclagem desses recursos (CURADO, 2004). (BERGAMASCO; NORDER). 

Desse modo, para o desenvolvimento de uma comunidade, com 

sustentabilidade, 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. Portanto, a importância deste trabalho, que 

analisará, através de índices, a sustentabilidade do assentamento rural Lagoa 

Grande, em Dourados (MS), está no fato de procurar identificar possíveis problemas 

que dificultam a sua plena sustentabilidade.  

É neste contexto que o objetivo geral da presente pesquisa foi o de estimar e 

avaliar o índice de sustentabilidade do assentamento rural Lagoa Grande, localizado 

no município de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, com a utilização dos 

índices de desenvolvimento socioeconômico, de capital social e ambiental. Como 

objetivos específicos: estimar e analisar o perfil socioeconômico dos assentados; 

calcular os índices de desenvolvimento socioeconômico, de capital social, ambiental 

e de sustentabilidade desse assentamento e estabelecer comparações com outros 
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assentamentos que utilizaram a mesma metodologia para o cálculo da 

sustentabilidade. 
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2. REVISÃO GERAL DE LITERATURA 

 

2.1 A Reforma Agrária: Breve Histórico   

 
A fim de situar o contexto da temática do estudo, inicialmente enfatiza-se a 

Reforma Agrária por uma abordagem histórica. Na década de 1960, no Brasil, a 

Reforma Agrária era entendida como “o conjunto de medidas que visavam promover 

melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a 

fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade” 

(BRASIL, 1964). Essa lei, portanto, por sua função social, buscou assegurar e 

oportunizar acesso à propriedade da terra aos cidadãos brasileiros. 

No período do Governo Militar (1964-1985), marco de destaque foi a 

promulgação da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispôs sobre o Estatuto 

da Terra. Esta Lei visava regular “os direitos e obrigações concernentes aos bens 

imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política 

Agrícola”, conforme seu Art. 1°. A Política Agrícola circunscrevia medidas de amparo 

“à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, 

as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja 

no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país” (BRASIL, 1964).  

Norteando-se pelo paradigma da modernidade e do progresso que transformou 

o cenário da agricultura mundial nas décadas de 1960 e 1970, “diversas mudanças 

tecnológicas e organizacionais foram implementadas mediante o uso de agrotóxicos, 

fertilizantes, máquinas e implementos, técnicas de irrigação e novas variedades 

agrícolas” (ALMEIDA, 2011). Dessa conjuntura decorreu a chamada Revolução 

Verde, mediante políticas públicas agrícolas que impulsionaram à modernização a 

agricultura brasileira (SANTOS, 2009).  

No Brasil, a fim de administrar a questão agrária, foram criados o Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e o Instituto Nacional de Desenvolvimento 

Agrário (INDA). Entretanto, pela fusão dos dois através do Decreto nº 1.110, de 9 de 

julho de 1970, criou-se o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), que passou a assumir suas funções no favorecimento do desenvolvimento 

rural. O INCRA está em funcionamento até à atualidade, vinculado ao Ministério da 

Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária.  
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No decurso da década de 1970, um crescente processo migratório e a 

formação territorial agrária foram impulsionados, atrelados às diretrizes 

governamentais que implementaram “[...] a ocupação de terras devolutas no país, 

objetivando descentralizar o alto índice demográfico dos centros urbanos, 

resguardando o território e, assegurando a nacionalidade das fronteiras e seus 

recursos naturais” (SANTANA JÚNIOR, 2009). 

Durante o período de 1979 a 1984, o Relatório de Atividades registra que 187 

projetos de colonização foram criados, perfazendo uma área total de 9,927 milhões 

de hectares, na qual 110.977 famílias foram assentadas no total (BRASIL, 2000). 

Com a redemocratização do Brasil, a partir de meados dos anos de 1980, a 

temática da Reforma Agrária retoma, sendo discutida por “diversos segmentos sociais 

(igreja, sindicatos e partidos políticos). Surgem, então, os assentamentos rurais, cuja 

realidade social, econômica e produtiva teve o objetivo principal de fixar o homem no 

campo” (ALVARENGA; RODRIGUES, 2004). A Reforma Agrária, portanto:  

[...] é a ação integrada entre os órgãos governamentais e não-
governamentais que visa colaborar no processo de auto-sustentação 
das áreas de assentamentos rurais regulamentados, objetiva a 
organização interna das áreas como mola propulsora que levará ao 
seu desenvolvimento econômico e social (PIRES, 2002, p. 21). 
 

Nos últimos anos, o papel da Reforma Agrária continua como foco de debate 

crescente, principalmente, no que respeita “à geração de emprego e renda, a 

segurança alimentar e o desenvolvimento local, causado pelo aumento do número de 

agricultores assentados pela reforma agrária e a criação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)”, refletindo no desenvolvimento 

brasileiro (MATOS, 2007). 

 

2.2. Organizações Reguladoras da Questão Agrária no  Brasil  

 

As discussões em torno da questão agrária em meio à sociedade brasileira têm 

sido reguladas por algumas organizações como, por exemplo, a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). A entidade foi criada na 

década de sessenta, e completou 50 anos de fundação em 22 de dezembro de 2013, 

cumprindo o papel político de debater e deliberar sobre os grandes temas 

concernentes à questão agrária nas conjunturas nacional e internacional. 
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Atualmente, esta instância conta com a participação da base, dos dirigentes e 

lideranças em suas decisões políticas e deliberações. Para tanto conta com 27 

Federações de Trabalhadores na Agricultura (FETAGs) e mais de 4.000 Sindicatos 

de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs). Representantes da categoria 

trabalhadora rural, compõe o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais (MSTTR), que luta pelos direitos de mais de 15,7 milhões de homens e 

mulheres do campo e da floresta, que são agricultores (as), familiares, acampados(as) 

e assentados(as) da reforma agrária, assalariados(as) rurais, meeiros, comodatários, 

extrativistas, quilombolas, pescadores artesanais e ribeirinhos (IBGE, 2009). 

Similarmente, o Programa de Apoio Científico e Tecnológico aos 

Assentamentos da Reforma Agrária (PACTO), tem por objetivo oferecer alternativas 

econômicas sustentáveis, de modo a evitar o êxodo para as cidades. A ação consiste 

em repassar a agricultores familiares e assentados da reforma agrária conhecimentos 

de ciência e tecnologia sobre temas diversos como saúde, educação e produção. O 

programa atua como suporte às iniciativas dos projetos de assentamentos, em 

parceria com o INCRA e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Cabe ao Incra a tarefa de sugerir os assentamentos que serão 

contemplados - conforme a necessidade de conhecimento e capacitação - e arcar com 

50% das despesas de custeio. Já o CNPq é responsável pela oferta de bolsas de 

estímulo científico e tecnológico para manter técnicos com exclusividade de dedicação 

e completar o restante do investimento no programa. Além disso, também envolve 

parcerias com prefeituras, secretarias estaduais, universidades, movimentos sociais 

e órgãos de pesquisa (INCRA, 2014).  

Em meados do ano 2000, o PACTO inicia no Mato Grosso do Sul, no 

atendimento de famílias que participaram de palestras, cursos e treinamentos sobre 

agroecologia, produção orgânica, entre outros assuntos referentes à vida nos 

assentamentos. Agricultores de Uberlândia e Araguari, no Triângulo Mineiro, também 

são beneficiadas pelo programa, com ênfase na agropecuária e na organização das 

comunidades em associações e cooperativas. 

Relativamente a Mato Grosso do Sul, a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura (FETAGRI), reconhecida pelo Ministério do Trabalho em 23 de maio de 

1.979, tem por finalidade, o estudo, a defesa, a representação e coordenação dos 

interesses profissionais, individuais e coletivos dos trabalhadores e trabalhadoras 
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rurais do Estado, bem como promover e realizar pesquisa, ensino, treinamento, 

qualificação e requalificação profissional e de colaborar com o desenvolvimento 

institucional. Atualmente, 68 Sindicatos de Trabalhadores Rurais filiados, sendo a 

FETAGRI – MS.INSTITUCIONAL por sua vez, filiada a CONTAG (OLIVEIRA, 2012). 

Segundo Oliveira (2012), a FETAGRI “não faz invasão forçada de terra, não 

ocupa fazendas em processo de desapropriação ou que já foram dadas como próprias 

para reforma agrária e nem pede a desapropriação. As negociações são feitas com o 

Governo”. 

  

2.3. Movimentos: Social e Sindical  

 

Sabe-se que o Brasil é um dos países com maior concentração de terras do 

mundo, em cujo território estão os maiores latifúndios. Historicamente, remontando ao 

início da ocupação portuguesa no século 16, a concentração e improdutividade da 

terra possuem raízes históricas, combinando a monocultura para exportação e a 

escravidão. Assim, a forma de ocupação portuguesa estabeleceu as raízes da 

desigualdade social que atinge o Brasil até os dias de hoje (MST-PORTAL, 2014). 

Ante a valorização dada à reforma agrária, o Movimento de Trabalhadores 

Rurais (MTR) ou Movimento de Trabalhadores Sem Terra (MST), movimento de 

massa, possui 30 anos de luta por terra e tem papel fundamental da agricultura familiar 

na produção de alimentos. Hoje o MST está organizado em 24 estados do país. No 

total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio do movimento 

e da organização dos trabalhadores rurais. Mesmo depois de assentadas, estas 

famílias permanecem organizadas no MST, pois a conquista da terra é apenas o 

primeiro passo para a realização da Reforma Agrária (MST-PORTAL, 2014). 

Semelhantemente à atuação de lutas pela posse da terra do MST, porém, de 

modo mais amplo em defesa dos interesses imediatos e históricos da classe 

trabalhadora, a Central Única de Trabalhadores (CUT), criada em 28 de agosto de 

1983, em São Bernardo do Campo-SP,  fundamenta-se em princípios de igualdade e 

solidariedade, cujos objetivos são organizar, representar sindicalmente e dirigir o 

movimento dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do campo, do setor público 

e privado, ativos e inativos, por melhores condições de vida e de trabalho e por uma 

sociedade justa e democrática (BRANDÃO, 2010). 
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Na atualidade, a CUT, organização sindical brasileira da massa de 

trabalhadores, se consolida como a maior central sindical do Brasil, da América Latina 

e a 5ª maior do mundo, e está presente em todos os ramos de atividade econômica 

do país, com 3.806 entidades filiadas, 7.847.077 trabalhadores associados e 

23.981.044 trabalhadores na base (BRANDÃO, 2010). 

 Assim, “tanto a CUT como o MST desenvolvem estratégias para a 

permanência do assentado no campo. Estas estratégias vêm se dando de forma 

coletiva por meio do desenvolvimento de várias formas de cooperação agrícola”, como 

esclarece Silva (2004) citado por Oliveira (2012). 

Diversas conquistas têm sido garantidas pelo Movimento Sindical de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR), a partir de muita luta e da confiança 

e contribuição depositadas pela categoria. Dentre elas citam-se: a inclusão dos 

trabalhadores rurais no Regime Geral da Previdência Social; a extensão dos direitos 

trabalhistas aos assalariados rurais; os Programas de Habitação Rural (PNHR); de 

Aquisição de Alimentos (PAA); de Alimentação Escolar (PNAE), o crédito do PRONAF 

e o crédito fundiário, entre outras políticas que visam melhorar a qualidade de vida no 

campo. 

Anualmente, para fortalecer e viabilizar o trabalho do MSTTR, os agricultores e 

agricultoras familiares devem pagar a contribuição sindical rural, conforme 

estabelecido no Art. 580 da CLT e no Decreto Lei 1.166/1971. O pagamento é feito 

logo após a colheita e cada estado possui datas diferentes de vencimento. 

Já aos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs), cabe a 

responsabilidade de fazer a campanha e a divulgação do recolhimento da contribuição 

sindical rural aos trabalhadores(as) do seu município. A contribuição sindical é, 

portanto, um importante meio para as entidades sindicais melhorarem a sua 

sustentabilidade político-financeira e, com isso, trabalhar melhor em defesa da 

categoria que representa. 

 

2.4. Posse da Terra: Assentamentos Rurais 

 
Pode-se considerar que os assentamentos rurais resultam das intervenções 

estatais a partir da promulgação da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que 

dispôs sobre o Estatuto da Terra. De acordo com Alvarenga e Rodrigues (2004), o 

assentamento pode ser definido como:  
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[...] uma área na qual se encontram agricultores (assentados) que 
participam de um projeto de Reforma Agrária, que pode ser implantado 
em terras desapropriadas ou públicas, repartidas e estabelecidas 
pelas superintendências regionais do INCRA. Essas terras são 
divididas em módulos fiscais, sendo denominadas de áreas ou lotes e 
são designadas para cada família assentada. (ALVARENGA e 
RODRIGUES, 2004, p. 287) 

 

Santos (2009) pondera que “os assentamentos rurais resultam numa melhora 

nas condições de vida e na produtividade da força de trabalho das famílias 

beneficiárias em relação à situação anterior a entrada nos lotes”. Entretanto, os 

assentamentos rurais também denotam que “esse desenvolvimento está aquém do 

necessário para garantir o sucesso ou a continuidade das famílias na agricultura”. 

 

2.5. A Evolução da Sustentabilidade 

 
Fundamentalmente, conforme Houaiss (2009), o termo sustentabilidade denota 

“característica ou condição do que é sustentável”, ou seja, o “que pode ser sustentado; 

passível de sustentação”, que por sua vez pode ser entendido como sendo o “ato ou 

efeito de conservar; conservação, manutenção” da vida, em suas dimensões 

ambientais, sociais, culturais e econômicas. 

Como assinala Oliveira (2012, p. 14), “a consciência sobre as limitações no uso 

de recursos naturais ganhou destaque a partir de 1960. O uso de agrotóxicos na 

cadeia alimentar, a degradação ambiental e outros assuntos ligados ao meio ambiente 

começaram a ser debatidos”. 

A partir do final do século XX, ampliaram-se as necessárias discussões em 

torno da temática sobre desenvolvimento sustentável, cujo conceito então apresenta 

uma conotação positiva e “salvadora”, como Brüseke (1994) assinala: 

 
[...]. Tanto o Banco Mundial, quanto a Unesco e outras entidades 
internacionais adotaram-no para marcar uma nova filosofia do 
desenvolvimento que combina eficiência econômica com justiça social 
e prudência ecológica. Esse tripé virou fórmula mágica, que não falta 
em nenhuma solicitação de verbas para projetos de natureza mais 
variada no campo ecosócio-econômico dos países e regiões do nosso 
“velho” terceiro mundo. (BRÜSEKE, 1994, p. 35) 
 

Daí decorrendo a noção agricultura sustentável, como assinalam Costa Neto e 

Anjos (2000) para além do “significado ambiental tecnológico, o que implica na 

possibilidade de se repensar os papéis do natural e do social na composição da 
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definição do que pode ser entendido como sustentabilidade na agricultura, 

essencialmente na pequena produção”.  

Isto posto, a questão da sustentabilidade se dá fundamentalmente na 

conscientização das pessoas de que o atendimento de suas necessidades básicas 

precisa necessariamente ser alavancado por um desenvolvimento:  

 
[...] que não seja estritamente econômico, deve proporcionar 
necessariamente o acesso a uma melhor condição de qualidade de 
vida e, neste sentido, a reforma agrária objetiva a manutenção do 
homem no campo melhorando as condições da família de maneira 
efetivamente produtiva, tendo suas necessidades básicas satisfeitas e 
o reconhecimento como cidadão em sua comunidade. (PIRES, 2002, 
p. 28-29) 

 

Resumindo, “a sustentabilidade na agricultura é uma sustentabilidade social, 

que se constitui num todo multidimensional complexo, integrado por dimensões 

sociais” (COSTA NETO; ANJOS, 2000), a fim de que o desenvolvimento sustentável 

seja considerando em diferentes dimensões. 

 

2.6. Sustentabilidade Rural 

 
Tendo em vista a agricultura, a sustentabilidade rural torna-se indispensável 

nas discussões sobre a política de desenvolvimento rural sustentável, 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, 2012).  

Diante disso, “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, 2012). A sustentabilidade econômico-social 

em assentamentos rurais, portanto, precisa garantir “o bem-estar e a qualidade de 

vida às populações principalmente com o fornecimento de serviços básicos de saúde 

e educação, entre outras atividades, como as culturais”. 

Nesse sentido, pesquisadores da área buscam em suas pesquisas calcular a 

sustentabilidade de assentamentos rurais, especialmente, os que derivam de reforma 

agrária, dentre os quais se destaca os exemplos a seguir. 
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Oliveira (2012) analisou a sustentabilidade socioeconômica e ambiental do 

assentamento Eldorado II no município de Sidrolândia, MS. Nas análises foram 

utilizados dados primários, resultado da aplicação de um questionário estruturado a 

uma amostra aleatória de 260 assentados. Os dados foram tabulados e processados 

no sentido de levantar o perfil dos assentados e para calcular os índices de 

desenvolvimento socioeconômico (IDES), de capital social (ICS) e ambiental (IA). O 

índice de sustentabilidade (IS) foi encontrado pela média aritmética dos três índices 

determinados. Com os valores encontrados para o IDES, o ICS e o IA, de 0,646, 0,386, 

0,572, respectivamente, determinou-se o Índice de Sustentabilidade (IS) do 

assentamento, cujo resultado foi 0,524. O valor encontrado sugere um médio nível de 

sustentabilidade. Este resultado está muito próximo daqueles encontrados para 

assentamentos nos estados do Ceará, Goiás e Rio Grande do Norte, indicando que o 

problema pode ser conjuntural, necessitando, por parte do governo, de uma melhor 

análise nas diretrizes de implantação de novos assentamentos. (BARRETO, 2005.) 

De acordo com Carneiro Neto et al. (2008), desenvolveram um trabalho cujo 

objetivo foi realizar uma análise integrada do atual uso dos recursos naturais do 

Perímetro Irrigado de Ayres de Souza, localizado no Vale do Acaraú, Ceará. Foi 

realizado através do desenvolvimento de um índice de sustentabilidade 

agroecológica. Metodologicamente os dados colhidos foram obtidos por meio de 

questionários aplicados a 33 produtores agrícolas beneficiados pelo projeto de 

irrigação. Os indicadores de sustentabilidade foram estimados pelo emprego de 

análise fatorial, método da análise fatorial/análise de componentes principais. O índice 

de sustentabilidade, estimado das unidades produtivas, apresentou um porcentual de 

60,6% com alguma sustentabilidade; e os demais 39,4% estão em condições de 

insustentabilidade. A partir dos indicadores selecionados registrou uma situação de 

sustentabilidade fragilizada ou de insustentabilidade reversível.  

 

2.7 Caracterização do Assentamento Lagoa Grande  

 

O assentamento rural Lagoa Grande, um projeto de assentamento federal, 

criado pela Portaria INCRA nº 52 de 06/11/1997, por meio da desapropriação (via 

Decreto presidencial) do imóvel rural denominado Quinhão nº 2, desmembrado da 

Fazenda Nova Lagoa Grande e conhecido por Fazenda Recreio (INCRA, 2011a). 
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Preferiu-se realizar a pesquisa neste assentamento por ser, dos dois 

assentamentos rurais federais do município de Dourados, o de maior extensão de 

área e de população, além dos relatos, de que aquele assentamento enfrentava vários 

problemas que dificultavam o seu desenvolvimento sustentável (INCRA, 2011a). 

O assentamento rural Lagoa Grande localiza-se às margens da Rodovia 

Dourados-Itahum, a cinco quilômetros do Distrito de Itahum, no município de 

Dourados-MS, e conta com 151 lotes distribuídos em uma área de 4.070,7679 ha onde 

abriga certa de 312 pessoas (SANGALLI, 2013).  

A Figura 1 mostra o mapa do assentamento Lagoa Grande, com a demarcação 

dos lotes, hidrografia e área de reserva legal. 

 

 

Figura 1. Mapa do assentamento Lagoa Grande no município de Dourados-MS. 
Fonte: Adaptado de INCRA (2000). 

 

De acordo com Daniel et al. (2008), o assentamento apresenta área de relevo 

plano e suave ondulado, banhado pelo Córrego Capão Alto, o clima tem precipitações 

irregulares, variando de 1.000 a 1.500 mm/ano, com chuvas no verão e seca no 
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inverno. Na região predomina a vegetação de cerrado e campo cerrado, sendo que 

parte dela está sob Tensão Ecológica com contato Savana-Floresta Estacional. 
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4. ARTIGO 

 

ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DE ASSENTAMENTOS RURAIS  APOIADA 

NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL 

 

 
RESUMO: A sustentabilidade em assentamentos rurais torna-se cada vez mais um 

tema estudado propositalmente como forma de fornecer subsídios para o 

direcionamento de políticas públicas que busquem melhorar a vida e a continuidade 

do homem no campo, por intermédio da geração de emprego e renda, nesta ótica este 

trabalho de pesquisa teve como objetivo estimar e avaliar, o índice de sustentabilidade 

do assentamento rural Lagoa Grande, no município de Dourados, Mato Grosso do 

Sul, baseado nos índices de desenvolvimento socioeconômico, de capital social e 

ambiental, bem como estimar e analisar o perfil socioeconômico dos assentados; 

calcular os índices de desenvolvimento socioeconômico, de capital social, ambiental 

e de sustentabilidade. Nas análises foram utilizados dados primários, resultado da 

aplicação de um questionário estruturado a uma amostra aleatória de 111 assentados. 

Os dados foram tabulados e processados no sentido de levantar o perfil dos 

assentados e para calcular os índices de desenvolvimento socioeconômico (IDES), 

de capital social (ICS) e ambiental (IA). O índice de sustentabilidade (IS) foi 

encontrado pela média aritmética dos três índices determinados. Com os valores 

encontrados para o IDES igual a 0,5877, o ICS igual a 0,5045 e o IA igual a 0,5552, 

onde determinou-se o Índice de Sustentabilidade (IS) do assentamento, cujo resultado 

foi 0,5491. Este valor sugere uma sustentabilidade mediana. O resultado encontrado 

neste trabalho está muito próximo daqueles encontrados para assentamentos nos 

estados do Ceará, Goiás, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul, a maioria com 

sérios problemas de sustentabilidade. Desta forma pode-se indicar um problema 

conjuntural em relação a estes assentamentos analisados, sugerindo-se que melhores 

diretrizes em relação a investimentos e implantação junto aos assentamentos rurais 

sejam realizados por parte dos governantes. (BRRETO, 2005). 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, reforma agrária, índice de 

sustentabilidade, índice de capital social, índice ambiental.  
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ANALYSIS OF SETTLEMENTS OF RURAL SUSTAINABILITY SUP PORTED ON 

ECONOMIC DEVELOPMENT , SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 

 

 

ABSTRACT:  Sustainability in rural settlements becomes increasingly a theme 

purposely studied as a way to provide input for the direction of public policy that seek 

to improve the life and the continuity of the man in the field, through the generation of 

jobs and income in this perspective this research aimed to determine and evaluate the 

sustainability index for the rural settlement Lagoa Grande, in the municipality of 

Dourados, Mato Grosso do Sul, based on socio-economic development indices, social 

and environmental capital as well as determine and analyze the socioeconomic profile 

of the settlers; calculate the socio-economic development indices of social capital, and 

environmental sustainability. In the analyzes we used primary data, the result of 

applying a structured questionnaire to a random sample of 111 settlers. Data were 

tabulated and processed in order to raise the profile of the settlers and to estimate the 

socioeconomic development index (IDES), social capital (ICS) and environmental (IA). 

The sustainability index (SI) was found by the arithmetic average of the three indices 

determined. With the values found for the IDES equal to 0.5877, ICS equal to 0.5045 

and the IA equal to 0.5552, where it was determined the Sustainability Index (IS) of the 

settlement, the result was 0.5491. This value suggests a median sustainability. The 

results found in this work are very close to those found for settlements in the states of 

Ceará, Goiás, Rio Grande do Norte and Mato Grosso do Sul, most with serious 

sustainability problems. This way you can indicate a cyclical problem for these 

settlements analyzed, suggesting that better guidelines regarding investments and 

implementation with rural settlements are carried out by governments. 

 

Keywords:  Sustainable development, agrarian reform, sustainability index, social 

capital index, environmental index. 
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4.1 Introdução 
 

Grande parte da superfície terrestre produtiva é ocupada pela agricultura, 

caracterizando assim como principal atividade mundial, atividade está, utilizada para 

produção de alimentos. O Brasil possui disponibilidade em torno de 134 milhões de 

hectares de terras destinadas à produção, onde destas, 11,42 milhões de hectares 

estão no estado de Mato Grosso do Sul, destacando-se a participação do estado na 

disponibilidade produtiva nacional agrícola (SANGALLI, 2013).  

Na Região de Dourados-MS, os solos favorecem a utilização de mecanização 

intensa, acompadrada a certa facilidade do escoamento da produção agrícola, 

resultando em uma intensa exploração dos recursos naturais que trazem reflexos ao 

meio ambiente, por conta do processo de colonização implementado a partir dos anos 

de 1960. Atualmente, nova onda de assentamentos rurais surge no Estado e, apesar 

dos conhecimentos e da evolução tecnológica, repetem-se equívocos com o meio 

ambiente e com a sustentabilidade em geral. A demarcação de lotes sobre solos de 

baixa capacidade de uso para agropecuária ou de grande facilidade de degradação e 

a inobservância da legislação tem sido comum  

O assentamento Fazenda Nova da Lagoa Grande no Município de Dourados- 

MS é um exemplo destes problemas, por não apresentar maiores preocupações com 

alguns dos aspectos citados, o que pode comprometer alternativas de exploração 

agropecuária que não levem em conta preceitos agroecológicos. 

O assentamento rural Lagoa Grande, um projeto de assentamento federal (PA), 

criado pela Portaria INCRA nº 52 de 06/11/1997, por meio da desapropriação (via 

Decreto presidencial) do imóvel rural denominado Quinhão nº 2, desmembrado da 

Fazenda Nova Lagoa Grande e conhecido por Fazenda Recreio, que pertencia à 

agropecuarista Venina de Azambuja Almeida (INCRA, 2011a). 

Preferiu-se realizar a pesquisa neste assentamento por ser, dos dois 

assentamentos rurais federais do município de Dourados, o de maior extensão de 

área e de população, além dos relatos, de que aquele assentamento enfrentava vários 

problemas que dificultavam o seu desenvolvimento sustentável. O assentamento rural 

Lagoa Grande localiza-se às margens da Rodovia Dourados-Itahum, a cinco 

quilômetros do Distrito de Itahum, no município de Dourados-MS, e conta com 151 

lotes distribuídos em uma área de 4.070,7679 ha onde abriga certa de 312 pessoas 

(SANGALLI, 2013).  
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De acordo com Daniel et al. (2008), o assentamento apresenta área de relevo 

plano e suave ondulado, banhado pelo Córrego Capão Alto, o clima tem precipitações 

irregulares, variando de 1000 a 1500 mm/ano, com chuvas no verão e seca no inverno. 

Na região predomina a vegetação de Cerrado e Campo Cerrado, sendo que parte dela 

está sob Tensão Ecológica com contato Savana-Floresta Estacional.  

A utilização de terras para a produção de alimentos a fim de sanar a fome da 

população mundial tem sido alvo de pesquisas e discussões em várias áreas 

acadêmicas. A FAO (2012) considera a agricultura familiar como um poderoso 

segmento da sociedade que pode garantir a segurança alimentar da população 

mundial na atualidade e, principalmente, para as futuras gerações. Para esta 

Organização, o fortalecimento da agricultura familiar é a chave para reduzir a fome e 

a pobreza, desde que o pequeno produtor tenha acesso a terra, água, mercados, 

tecnologias e crédito. 

Sabe-se que o movimento pela terra e a implantação de assentamentos rurais 

no Brasil e, em particular, no Estado de Mato Grosso do Sul, é histórica, pois é fruto 

da resistência de trabalhadores rurais sem terra e tem sido travada por inúmeras 

famílias organizadas por movimentos social e sindical, como o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

(FETAGRI) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT Nacional. 2014). (OLIVEIRA, 

2012) 

A criação de assentamentos rurais no Estado de Mato Grosso do Sul muitas 

vezes não se dá de forma pacífica e, sim, como resultado de lutas dos trabalhadores 

rurais sem-terra, (OLIVEIRA, 2012,) inclusive por meio de ocupações de propriedades 

rurais. 

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2012), a 

agricultura familiar é responsável por mais de 80,0% da ocupação no setor rural do 

Brasil, gerando sete de cada dez empregos no campo, e em torno de 40,0% da 

produção agrícola. A maior parte dos alimentos que abastecem a mesa dos 

brasileiros, na atualidade, é oriunda dos pequenos lotes. Essa modalidade de 

agricultura favorece a utilização de práticas produtivas ecologicamente mais 

equilibradas, como a diversificação de cultivos, o menor uso de insumos industriais e 

a preservação do patrimônio genético.  
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Conforme o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a agricultura familiar 

é responsável por cerca de 60,0% dos alimentos que chegam à mesa das famílias 

brasileiras, representando 85,0% dos municípios rurais do país. Também corresponde 

a 10,0% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e responde por 77,0% das 

ocupações produtivas e empregos no campo (BRASIL, 2011a). Embora 

assentamentos rurais representem políticas compensatórias, percebe-se que os 

conquistados são resultados de lutas e persistência do trabalhador rural sem terra. 

(OLIVEIRA, 2012) 

Nesta ótica, entende-se que o movimento de luta pela ascensão à terra aponta 

a busca de condições econômicas, ambientais, políticas e sociais. E nesta ideia de 

que o processo de concentração fundiária esteja atrelado à desigual distribuição de 

terra. O interesse despertado pelo tema no meio acadêmico mostrou a relevância do 

trabalho, cujos resultados podem contribuir com a comunidade e autoridades 

responsáveis pelos assentamentos rurais com estratégias para a formulação de 

políticas públicas de desenvolvimento sustentável (OLIVEIRA, 2012,). 

Partindo-se do pressuposto de que para o desenvolvimento de uma região, com 

sustentabilidade 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 (BERGAMASCO, 1996 e OLIVEIRA, 2012). 

Neste contexto, que o objetivo geral da presente pesquisa foi o de estimar e 

avaliar, o índice de sustentabilidade do assentamento Rural Lagoa Grande baseado 

nos índices de desenvolvimento socioeconômico, de capital social e ambiental, 

localizado no município de Dourados, no Estado de Mato Grosso do Sul. Como 

objetivos específicos: estimar e analisar o perfil socioeconômico dos assentados; 

calcular os índices de desenvolvimento socioeconômico, de capital social, ambiental 

e de sustentabilidade. 

 

4.2 Material e Métodos 
 

Os indicadores estudados nessa investigação foram utilizados para calcular o 

grau de sustentabilidade do assentamento Lagoa Grande, contando com 151 lotes, 

localizado às margens da Rodovia Dourados-Itahum, a cinco quilômetros do Distrito 

de Itahum, no município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.  
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Quanto à metodologia, foram utilizadas entrevistas estruturadas por meio de 

formulários (questionário), não sendo apenas uma coleta de dados, mas um momento 

de compartilhamento das informações, por meio de descobertas importantes para se 

conhecer a realidade, que se combina “com a reformulação de hipóteses, com a 

descoberta de pistas novas que estão elaboradas em novas entrevistas” (DURHAN, 

1997, p. 101). O entrevistador é entendido como mediador entre a análise e a 

reprodução da informação, tornando-se um elo necessário para descobrir os modos 

de pensar, sentir e agir dos membros de uma dada comunidade, para formular os 

resultados de forma convincente. 

Além de permitir um contato mais próximo, estreitando o relacionamento entre 

o pesquisador e o informante neste momento de troca de informações e 

preenchimento de questionários, trazendo a possibilidade da coleta de dados mais 

completos e complexos, que serão de extrema utilização no desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

4.2.1 Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES) 

 

Ao verificar se os assentamentos de reforma agrária têm contribuído para a 

melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários foi feita uma avaliação a partir de 

um índice resultante da agregação de indicadores como: educação, saúde, habitação, 

aspectos sanitários, lazer e renda.  

O método utilizado neste estudo foi desenvolvido por Fernandes (1997 citado 

por Khan 2001) e apresenta os seguintes passos: I) estabelecimento dos indicadores 

que constituem o Índice de Desenvolvimento Econômico Social (IDES), com seus 

respectivos escores e pesos; II) organização de postos posicionados em ordem 

crescente de valores, partindo-se da situação onde o indicador é menos expressivo, 

até a situação em que poderia atingir seu melhor desempenho.  

Quanto aos pesos, estes assumiram valores de 0 a 3, para expressar a opinião 

dos produtores assentados na escala ascendente de posto. 

Assim, matematicamente, pode-se definir o IDES como: 
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A contribuição de cada indicador no IDES das comunidades foi obtida da 

seguinte maneira: 

 
 

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 pela j-ésimo produtor; E(max)i = 

escore máximo do i-ésimo indicador; Ci = contribuição do indicador "i" no índice de 

desenvolvimento econômico-social dos assentados; i=1,..., m, número de indicadores; 

j=1,..., n, número de assentados. 

Consolidação dos indicadores utilizados no cálculo do IDES. Será apresentada 

a seguir a relação dos indicadores utilizados no modelo, com os seus respectivos 

escores, para a aferição do IDES.  

 

Educação 

 

Este indicador procurou avaliar o acesso a serviços de educação por parte dos 

assentados e de suas famílias. A medição da variável “disponibilidade de serviços de 

educação”, foi feita numa escala de postos (pesos) de 1 a 4 (1 = ausência de escolas 

públicas até 4 = existência de escolas de ensino médio), melhor especificado a seguir: 

 

Posto 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 
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Saúde 

Este indicador avaliou a disponibilidade de serviços de saúde no assentamento. 

Os postos e os escores estão distribuídos a seguir. 

 

Posto Atributo                                                                                                Escore 

   1 Ausência de atendimento médico e ambulatorial (vacinação, primeiros  

                socorros etc).   0 

   2           Atendimento de primeiros socorros   1 

   3 Atendimento por agente de saúde   2 

   4 Atendimento médico   3 

 

Habitacional 

 

Em relação ao indicador habitacional, dois aspectos foram considerados: tipo de 

residência e tipo de iluminação. O valor deste indicador é dado pela soma dos escores 

dessas duas variáveis. 

 

i) Residência 

 

Posto      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 

Posto     Atributo                                                                                                 Escore 

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

   2     Energia elétrica   1    

 

Aspectos Sanitários e Higiênicos 

 

Para a quantificação deste indicador considerou-se o tipo de tratamento da 

água para consumo humano, o destino dado aos dejetos humanos e o destino dado 
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ao lixo domiciliar. O escore para a avaliação do referido indicador foi obtido pelo 

somatório dos subitens i), ii) e iii). 

 

i) Destino dado aos dejetos humanos   

Posto      Atributo                                                                                                Escore 

    1      jogado a céu aberto ou enterrado    0 

    2      dirigido à fossa ou rede de esgoto    1 

 

ii) Tipo de tratamento dado à água para consumo hum ano 

Posto      Atributo                                                                                                Escore 

    1      Nenhum tratamento                                                                                     0 

    2      Fervida, filtrada ou com hipoclorito de sódio.                                              1      

 

iii)  Destino dado ao lixo domiciliar 

Posto      Atributo                                                                                                Escore 

    1      Jogado ao solo ou queimado                                                                      0 

    2      Enterrado ou recolhido através de coleta domiciliar                                   1 

 

Econômico 

 

Este indicador procurou avaliar as condições econômicas do assentado, 

atribuindo os seguintes postos: 1 = sem renda até 4 = renda acima de 2 salários 

mínimos (SM).  

  

Posto      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 

 

Neste último atributo, foram avaliadas as condições de acesso ao lazer do 

assentado e familiares, atribuindo os seguintes postos: 1 = nenhuma infraestrutura de 
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lazer no assentamento até 4 = existência de campos de futebol, salões de festas e 

televisor.  

 

Posto     Atributo                                                                                                 Escore 

    1     Nenhuma infraestrutura de lazer                                                                  0 

    2     Existência de salões de festas ou campos de futebol                                  1 

    3     Existência de campos de futebol e salões de festas                                    2 

    4     Existência de campos de futebol, salões de festas com televisores            3 

 

Outras variáveis podem ser incorporadas ao indicador IDES, como também, 

aos outros dois, isto é, o ICS e o IA, desde que os atributos e os escores construídos 

sigam a mesma metodologia ora adotada. 

Quanto mais próximo de 1, maior o valor do Índice de desenvolvimento 

econômico-social, IDES, nas comunidades. Optou-se por estabelecer o seguinte 

critério, segundo Sá Barreto, Khan e Lima. (2005). 

 

Ordem Classificação Variação 

a. Baixo nível de desenvolvimento econômico e social...... 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 

 

4.2.2 Índice e Capital Social (ICS) 

 

O capital social neste estudo foi elaborado a partir dos indicadores que 

expressam as relações interpessoais entre os membros beneficiados, pelo Programa 

de Reforma Agrária e sua participação em associações de caráter participativo, 

cooperativo e consequentemente canalizador de recursos destinados à promoção do 

desenvolvimento dos assentados e de suas famílias. A acumulação do capital social 

intangível dos assentados selecionados será avaliada através do Índice de Capital 

Social (ICS). 

Assim, matematicamente, pode-se definir o ICS como: 
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A contribuição de cada variável no ICS das comunidades foi obtida pela 

expressão:  

 
 

Em que: 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 

do indicador "i" no índice de Capital Social; i = 1,  ...., m, número de indicadores; j = 1, 

...., n, número de assentados. 

Consolidação das Variáveis Utilizadas no Cálculo do Índice de Capital Social 

(ICS). O Quadro 1 apresenta a relação das variáveis utilizadas no modelo, com seus 

respectivos pesos, para a aferição do índice de capital social (ICS). 
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Quadro 1. Indicadores, atributos e escores que compõem o Índice de Capital Social 
(ICS) do assentamento Lagoa Grande, Dourados (MS). 

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: LANGOWSKI, 2007). 
 

Quanto mais próximo de 1, o valor do Índice de Capital Social (ICS), maior o 

nível de acumulação de capital social nas comunidades. Conforme Khan e Silva 

(2002), para verificar o nível de acumulação do capital social, optou-se por estabelecer 

o seguinte critério de classificação, segundo Sá Barreto, Khan e Lima. (2005). 

 

Ordem Classificação Variação 

a. Baixo nível de acumulação de capital social.................... 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 
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4.2.3 Índice Ambiental (IA) 

 

A perda de produtividade do solo em virtude do manejo inadequado de culturas, 

o uso excessivo de fertilizantes e agrotóxicos e a destruição da cobertura natural de 

matas e florestas, a partir dos anos 1970, é responsável pela desertificação de grandes 

áreas produtivas em diversos países do mundo. No Brasil, o Nordeste é a principal 

região que passa pelo processo de desertificação, chamando a atenção das 

autoridades responsáveis pelo problema. 

A globalização da informação e a grande pressão exercida por organizações 

nacionais e internacionais que cuidam do meio ambiente, somadas à ampla divulgação 

do tema, através das duas Conferências Mundiais sobre Meio Ambiente, em 1972 e 

1992, forçaram a introdução definitiva das questões ambientais, desenvolvimento e 

cidadania no dia-a-dia do cidadão comum, e fizeram com que estas questões 

passassem a ser compreendidas como temas de responsabilidade comum a toda 

humanidade. 

Quando se desencadeia um processo de degradação ambiental, sempre vai 

haver a perda de qualidade de vida em virtude das alterações ambientais. O 

desenvolvimento sustentável é aquele que leva em conta não só a sobrevivência do 

ser humano, mas também a preservação dos ecossistemas e dos recursos naturais, 

bem como a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar da sociedade em geral, por 

um longo prazo. Portanto, sustentabilidade é manter o meio ambiente e a sociedade 

em harmonia.  

Para a quantificação da sustentabilidade ambiental em comunidades humanas, 

inclusive assentamentos rurais, criou-se o índice denominado Índice Ambiental (IA), 

calculado através de respostas às perguntas básicas aos indivíduos das comunidades, 

sobre a preservação ou recuperação do solo, uso de agrotóxico para o controle de 

pragas e ervas daninhas, rotação de culturas, tipo de plantio, resíduos sólidos, entre 

outros. Segundo Sá segue et al. (2005), o índice ambiental é definido pela expressão 

a seguir. 
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Onde IA  = Índice Ambiental; ijE  = escore da i-ésimo indicador obtido pelo j-

ésimo indivíduo; 
i

Emáx  = escore máximo da i-ésimo indicador; mi ,,3,2,1 L=  (número 

de indicadores); nj ,,3,2,1 L=   (número de indivíduos investigados). 

A contribuição absoluta 
i

C  de cada um dos indicadores na formação do IA da 

comunidade pesquisada, é obtida pela expressão: 
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Estão apresentados no quadro 2 os indicadores que compõem o Índice 

Ambiental (IA) com seus respectivos atributos e escores, de acordo com as medidas 

de conservação ambiental tomadas pela comunidade.  

Quadro 2. Indicadores que compõem o Índice Ambiental (IA) do assentamento Lagoa 

Grande, Dourados (MS), em 2015. 

Ordem  Atributo  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. Casa com sistema de esgoto ou algum tipo de fossa. 
Não 0 
Sim 1 

7. Faz rotação de cultura. 
Não 0 
Sim 1 

8. Se necessário, faz calagem. 
Não 0 
Sim 1 

9. Usa esterco animal. 
Não 0 
Sim 1 

(Fonte: Adaptada de Sá Barreto et al. (2005, p.7).) 
 

O Índice Ambiental (IA) varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 o valor do IA, 

melhor o índice ambiental na comunidade. Contrariamente, quanto mais próximo de 0 
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pior é o índice ambiental da comunidade. Sá Barreto, Khan e Lima. (2005), o critério 

para a classificação do índice de sustentabilidade ambiental. 

Ordem Classificação Variação 

a. Baixo nível de desenvolvimento ambiental...................... 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 

 

4.2.4 Índice de Sustentabilidade (IS)  

 
Sá Barreto, Khan e Lima (2005), o Índice de Sustentabilidade (IS) é obtido pela 

média aritmética dos três índices estudados, Indicador de Desenvolvimento 

Econômico-Social (IDES), Indicador de Capital Social (ICS) e Indicador Ambiental (IA), 

sendo expresso matematicamente pela expressão:  

 

3

IAICSIDES
IS

++=   

Esse indicador varia entre 0 e 1, a mesma variação de cada índice que entra 

na sua composição, e o seu resultado expressa a proporcionalidade direta do seu 

valor com o nível de sustentabilidade da comunidade que, quanto mais próximo de 1, 

mais sustentável. Os critérios para a classificação da sustentabilidade sugeridos por 

Sá Barreto, Khan e Lima (2005). 

Ordem Classificação Variação 

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

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

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

 

O dimensionamento da amostra, para a determinação do número de 

assentados que iriam participar das entrevistas foi feito de acordo com Fonseca e 

Martins (2006), equação (1). 

pqzeN

pqNz
n

22

2

)1( +−
=    (1) 

Onde n = tamanho da amostra; z = valor associado ao nível de confiança de 

95% (z = 1,96); N = tamanho da população; p = probabilidade de sucesso de 
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hipótese (50%, pior caso, maior amostra); q  = probabilidade de fracasso da hipótese 

(50%) e e  = margem de erro (5%). 

Com a intenção de buscar representatividade da população, a composição da 

amostra foi de caráter não probabilística, com algumas entrevistas realizadas com a 

ajuda da Associação dos assentados, foi realizada visitas às propriedades de forma a 

realizar a aplicação do questionário com o proprietário do lote, em alguns momentos 

foram utilizadas as reuniões da associação para a aplicação dos questionários.  

Os questionários foram aplicados no período de março a maio de 2015. As 

informações coletadas foram tabuladas no software Sphinx Léxica 5.0, SPSS 13.0 e, 

finalmente, no Microsoft Excel para a determinação dos índices propostos no trabalho.  

 

4.3. Resultados e Discussão 

 

Com relação ao dimensionamento da amostra, foi realizada através da equação 

(1), para uma população N = 151 lotes, com nível de confiança de 95%, erro amostral 

de 5% e proporção p = 50%, que resultou numa maior amostragem possível a ser 

investigada. Desta forma, determinou uma amostra de 109 assentados, sendo 

realizada a aplicação de 111 questionários de forma não probabilística. 

Com os questionários aplicados, tabulados e colocados em planilhas, passou-

se à análise socioeconômica com a ajuda do software Sphinx Léxica 5.0, resumida a 

seguir: 

 

4.3.1 Perfil Socioeconômico  

 

Em relação à constituição da população do Assentamento Lagoa Grande, MS, 

77,5% é do sexo masculino e 22,5% é do sexo feminino. Apesar da predominância 

masculina, a representação feminina é de grande destaque em relação aos 

proprietários de lotes no assentamento. A Tabela 1 e Figura 2 representa essas 

informações. 
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Tabela 1. Gênero dos assentados do assentamento rural Lagoa Grande, Dourados 
(MS), em 2015. 

Gênero   % 
Masculino  77.5% 
Feminino  22.5% 

TOTAL   100% 
   

 

 
Figura 2. Gênero dos assentados do assentamento rural Lagoa Grande, Dourados 

(MS), em 2015. 
 

Com relação às idades dos assentados, os dados apresentaram formações 

bastante relevantes, pois as faixas etárias acima de 41 anos representam mais 72% 

da população dos assentados, sendo que destes 18,9% são acima de 50 anos. Essa 

informação é preocupante, pois, indica uma mão de obra já em uma fase decadente, 

o que pode comprometer a sustentabilidade da propriedade, visto que grande parte 

dos representantes dos lotes estão em idade laboral avançada. É fator de grande 

destaque também que se percebe a não existência de critérios de relação a idade, 

para estimar a concessão da propriedade no assentamento. A Tabela 2, está 

representada a distribuição das idades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

77,50%

22,50%

Masculino Feminino
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Tabela 2. Distribuição das faixas etárias do assentamento Lagoa Grande, Dourados 

(MS), em 2015. 

Faixa Etária   % 
Não resposta  8,1% 
De 26 a 30  0,9% 
De 31 a 35  0,9% 
De 36 a 40  18,0% 
De 41 a 45  25,2% 
De 46 a 50  27,9% 
De 51 a 55  18,9% 

 

Na Figura 3, estão representados os dados relativos à Tabela 2, que trata da 

distribuição das faixas etárias do Assentamento Lagoa Grande, MS. 

 

 
Figura 3. Distribuição das faixas etárias do assentamento Lagoa Grande, Dourados 

(MS), em 2015. 
 
Em relação ao nível de escolaridade dos assentados, os dados demonstram 

que apenas 7,2% possuem ensino médio completo, e sua grande maioria 69,6% 

possuem ensino fundamental completo ou incompleto, sendo que 3,6% são 

analfabetos, demonstrando oportunidade de desenvolvimento educacional junto ao 

assentamento, além de oportunizar reciclagem e adaptações às novas técnicas 

agropecuárias. O baixo nivelamento escolar pode tornar-se fator contrário ao sucesso 

destas oportunidades pela dificuldade da incorporação de novas tecnologias 

agropecuárias. 
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Tabela 3. Nível de escolaridade no assentamento Lagoa Grande, Dourados (MS), em 
2015. 

Nível de Escolaridade  % 
Analfabeto  3,6% 
Ensino Fundamental Incompleto  39,6% 
Ensino Fundamental Completo  30,6% 
Ensino Médio Incompleto  18,9% 
Ensino Médio Completo  7,2% 

 

Não foram encontrados dados para o Ensino Superior. 

Na Figura 4 estão representados graficamente os dados da Tabela 3, que 

trata do nível de escolaridade no assentamento Lagoa Grande. 

 
Figura 4. Representação do Nível de Escolaridade do Assentamento Lagoa Grande 

 

Sobre a quantidade de pessoas que habitam cada residência no assentamento 

Lagoa Grande, demonstrou que 25,2% das residências com duas pessoas, 

certamente, só o casal; 26,1% das residências são habitadas por três pessoas ou 

cinco pessoas, casais com um ou dois filhos e 47,7% com mais de três filhos, isto é, 

casais com mais de dois filhos. Como a faixa etária dos assentados é em grande parte 

formada por pessoas com idades acima de 40 anos, conclui-se que existe uma boa 

força de trabalho atuando no acampamento.  A Tabela 4 mostra a distribuição do 

número de pessoas que habitavam cada residência no assentamento Lagoa Grande, 

MS. 
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Tabela 4. Número de pessoas que habitavam cada residência no assentamento 
Lagoa Grande, Dourados (MS), em 2015. 

Número de Pessoas que habitam   % 
Uma  0,9% 
Duas  25,2% 
Três  26,1% 
Quatro  18,9% 
Cinco  26,1% 
Seis  2,7% 
Sete  0,0% 
Oito ou mais  0,0% 

 
Na Figura 5 estão demonstrados graficamente os dados da Tabela 4, que trata 

do número de pessoas que habitavam cada residência no assentamento Lagoa 

Grande, MS. 

 

Figura 5. Número de pessoas que habitavam cada residência no assentamento Lagoa 
Grande, Dourados (MS), em 2015. 

 
Em relação a quantidade de filhos que residem com os pais, a Tabela 5 

complementa o que já foi relatado anteriormente sobre o número de pessoas que 

residiam em casa residência do acampamento Lagoa Grande, em Dourados (MS), no 

ano de 2015. 
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Tabela 5. Número de filhos que moravam com os pais no assentamento Lagoa 
Grande, Dourados (MS), em 2015. 

Número de Filhos   % 
Nenhum  11,7% 
Um  13,5% 
Dois  29,7% 
Três  27,0% 
Quatro  12,6% 
Cinco  3,6% 
Seis ou Mais  1,8% 

 
A Figura 6 representa graficamente a Tabela 5, demonstrando o número de 

filhos que moram com os Pais no Assentamento Lagoa Grande, MS. 

 

 
Figura 6. Número de filhos que moravam com os pais no assentamento Lagoa Grande, 

Dourados (MS), em 2015. 
 

Com a finalidade de analisar o comportamento do assentado levando-se em 

conta o nível de escolaridade, a idade e a renda foram efetuados alguns cruzamentos 

de variáveis com variáveis ligadas à aptidão do assentado em relação a terra (Tabela 

6).  
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Tabela 6. Resultados do cruzamento das variáveis “escolaridade” e “renda” dos 
assentados do assentamento Lagoa Grande, em Dourados (MS), em 2015. 

Escolaridade 
/Renda 

Sem 
Renda 

Até um salário 
mínimo 

De dois a três 
salários mínimos 

TOTAL 

Analfabeto 25,0% 75,0% 0,0% 100% 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

50,0% 34,1% 15,9% 100% 

Ensino Fundamental 
Completo 

23,5% 67,6% 8,8% 100% 

Ensino Médio 
Incompleto 

23,8% 71,4% 0,0% 100% 

Ensino Médio 
Completo 

37,5% 50,0% 0,0% 100% 

TOTAL 35,1% 54,1% 9,0% 100% 
 

Com relação à Tabela 6, com leitura na horizontal, as células em azuis 

apresentam resultado significativo quando feito o teste do Qui-quadrado, com valores 

acima do esperado, valores esses (os esperados) estão na última linha da Tabela. Já 

os resultados em rosa, também são significativos, só que agora, com valores abaixo 

do esperado. Assim, com relação ao cruzamento da escolaridade com a renda, com 

resultados significativos, observa-se que 50% dos assentados que possuíam ensino 

fundamental incompleto estavam sem renda, quantidade muito acima do esperado 

que seria de 35,1%. Já 34,1% dessa mesma categoria de assentados ganhavam até 

um salário mínimo, resultado significativo, muito abaixo do esperado, já que esse 

esperado seria de 54,1%, ainda, interessante destacar que os assentados com ensino 

fundamental incompleto, 15,9% deles recebem de dois a três salários mínimos. É a 

classe com maior percentual, apesar de não ser significativo, pois o esperado seria 

9%. 

Grande destaque deve ser feito em relação a significância dos dados 

destacados na Tabela 6, onde demonstram, em torno de 84,1% dos assentados não 

tinham renda ou ganhavam até um salário mínimo. O mesmo acontece com as outras 

classes de escolaridade, a saber : 91,1% daqueles que têm o ensino fundamental 

completo também ganhavam até um salário mínimo, ou não tinham nenhuma renda; 

95,2% dos que tinham ensino médio incompleto e 87,5% daqueles com ensino 

fundamental completo estavam na mesma situação anterior. Essas famílias 

certamente recebem auxílio governamental para poderem sobreviver. É algo 

lastimável o que está acontecendo com esse assentamento. É possível conclui que 
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os assentados receberam terras improdutivas ou os mesmos não têm aptidão para 

trabsalharem com os seus lotes.  

Observa-se, também, que uma pequena parcela dos acentados, 15,9% que 

tinham ensino fundamental incompleto e 8,8% daqueles com ensino fundamental 

completo, ganhavam entre dois e três salários mínimos. Nessa composição pode estar 

sendo consideradas  aposentadorias. O próximo cruzamento, Tabela 7, em que foram 

cruzadas as variáveis  « escolaridade » com a « composição da renda », permite 

esclarer uma série de fatos inclonclusos no cruzamento anterior (Tabela 6).  

A Tabela 7 mostra os resultados do cruzamento das variáveis “escolaridade” 

com a variável “composição da renda”. A dependência entre essas duas variáveis 

não foi significativa pelo teste do Qui-quadrado (p > 0,05). 

 
Tabela 7. Resultados do cruzamento das variáveis “escolaridade” e “composição da 

renda” dos assentados do assentamento Lagoa Grande, Dourados (MS), 
em 2015. 

Escolaridade 
/Composição da 

Renda 

Prestação 
de Serviços  

Beneficio 
Previdência 

Venda de 
parte da 

produção 

Bolsa 
Família  TOTAL 

Analfabeto 25,0% 0,0% 50,0% 25,0% 100% 
Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

11,4% 20,5% 56,8% 9,1% 100% 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

35,3% 11,8% 41,2% 8,8% 100% 

Ensino Médio 
Incompleto 19,0% 9,5% 57,1% 4,8% 100% 

Ensino Médio 
Completo 25,0% 37,5% 25,0% 12,5% 100% 

TOTAL 21,6% 16,2% 49,5% 9% 100% 
 

Em relação à escolaridade e a composição da renda, verifica-se que do grupo 

de pessoas com ensino fundamental incompleto 56,8% da composição de sua renda 

provém da comercialização de sua produção, além disso, apenas 9,1% compõem sua 

renda por intermédio de bolsas família. Percebe-se uma certa incoerência nas 

respostas desse segmento, visto que, 50% afirmam não ter nenhuma renda (Tabela 

6) e que somente 9,1% recebem a bolsa família. Pode-se destacar ainda o grupo das 

pessoas analfabetas que compõem suas rendas com 25% de bolsas famílias. 
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Destaca-se o grupo do ensino médio completo que compõem sua renda com apenas 

25% da comercialização da produção.  

Quanto à composição da renda em relação à idade dos assentados, os 

resultados estão na Tabela 8, cuja dependência não foi significativa (p > 0,05). 

 

Tabela 8. Resultados do cruzamento das variáveis “idade” e “composição da renda” 
dos assentados do assentamento Lagoa Grande, Dourados (MS), em 2015. 

Idade/Composição 
da Renda 

Prestação 
de Serviços  

Benefício 
Previdência 

Venda de 
parte da 

produção 

Bolsa 
Família  TOTAL 

De 26 a 30 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 
De 31 a 35 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100% 
De 36 a 40 20,0% 15,0% 40,0% 10,0% 100% 
De 41 a 45 21,4% 21,4% 39,3% 14,3% 100% 
De 46 a 50 32,3% 9,7% 51,6% 6,5% 100% 
De 51 a 55 19,0% 28,6% 47,6% 4,8% 100% 

TOTAL 21,6% 16,2% 49,5% 9,0% 100% 

 

Na composição da renda dos assentados em relação à idade, destaca-se que 

os grupos de assentados com idade acima 40 anos compõem grande parte de sua 

renda com a venda de parte da produção, e no grupo dos assentados com mais de 

51 anos a complementação de renda pela aposentadoria chega a 28,6%. Enquanto 

no grupo dos 31 a 35 anos a renda é composta 100% do programa governamental 

bolsa família. Esse fato mostra a concentração da complementação da renda com a 

venda de parte da produção aos grupos com maior idade, podendo assim considerar 

o tempo de dedicação ao assentamento como fator de influência da comercialização 

de parte da produção e, consequentemente, fator de sustentabilidade. 

  

4.3.2 Análise da Sustentabilidade do assentamento L agoa Grande, Dourados 

(MS) 

 

Com a finalidade de testar a metodologia estudada, uma aplicação da mesma 

foi feita para calcular o Índice de Sustentabilidade do Assentamento Rural Lagoa 

Grande, localizado no município de Dourados (MS), utilizando uma amostra de 111 

assentados. O questionário foi composto com questões contemplando todos os 

indicadores que compõem os três índices: Índice de Desenvolvimento Econômico e 
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Social (IDES), Índice de Acumulação de Capital Social (ICS) e o Índice Ambiental (IA), 

que dão suporte ao cálculo do Índice de Sustentabilidade (IS). 

 

4.3.3 Resultado do Índice de Desenvolvimento Econôm ico e Social (IDES)  

 

Com os dados dos assentados devidamente coletados e colocados em 

planilhas Excel, foi calculado, inicialmente, o Índice de Desenvolvimento Econômico e 

Social do Assentamento (IDES). Na Tabela 9 se encontram os valores, absolutos e 

relativos, do IDES e dos seis indicadores que compõem esse índice.  

 

Tabela 9. Variáveis socioeconômicas com seus respectivos indicadores e valor do 
IDES do assentamento Lagoa Grande, Dourados (MS), em 2015. 

VARIÁVEL ÍNDICADOR ( % ) 
Disposição de escolas na região do assentamento 0,689189 7,82 
Disposição de cursos de capacitação para o trabalho rural 0,888889 10,08 
Serviços de saúde ofertados na região do assentamento 0,624625 7,08 
Disponibilidade de lazer na região do assentamento 0,135135 1,53 
Tempo de ocupação da terra 0,744745 8,45 
Em relação a habitação atual 0,984985 11,17 
Tipo de habitação 0,792793 8,99 
Em relação a iluminação utilizada na residência 0,963964 10,93 
Composição da renda familiar 0,675676 7,66 
Soma da renda atual familiar 0,195195 2,21 
Investimento da renda em produção 0,135135 1,53 
Maior ocupação do orçamento familiar 0,902402 10,24 
Produções de subsistência de origem vegetal 0,475976 5,40 
Produções de subsistência de origem animal 0,493994 5,60 
Destinação da produção 0,114114 1,29 
TOTAL 0,587788 100,00 

 

Em relação ao Índice Geral de Desenvolvimento Econômico Social (IDES), este 

é de 0,587788, acima de 0,500, demonstrando um nivelamento mediano em relação 

ao índice de desenvolvimento econômico social do assentamento. É importante 

destacar que a relação deste valor, deve-se aos destaques de algumas variáveis a 

serem discutidas nos próximos parágrafos. Desse modo, o assentamento Lagoa 

Grande tem uma qualidade de vida mediana em relação ao desenvolvimento 

econômico e social, sendo necessário, principalmente, melhorias no nível de lazer, 
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bem como investimento e destinação da produção do assentamento, que serão 

discutidas a seguir.  

Observa-se na composição do Índice de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IDES), as variáveis que mais se destacam são em relação a habitação atual dos 

assentados, com 0,984985, em segundo lugar, a variável em relação a iluminação 

utilizada nas residências, com 0,963964 e, em terceiro lugar a variável em relação da 

maior despesa mensal que mais afeta o orçamento familiar do assentado, com 

0,902402, onde, conforme o questionário, é percebido a ocupação do orçamento 

familiar para outros fatores que não envolve o gasto com alimentação, achado positivo 

que favorece a sustentabilidade do assentamento, pois, isso deixa transparecer que 

existe uma produção de subsistência do assentado. 

Destacam-se ainda as variáveis em relação à destinação da produção das 

propriedades, com índice de 0,114114, que deve estar sendo entregue a 

atravessadores e atacadistas, não sendo utilizada para a sua subsistência. 

Novamente aqui, percebe-se que os assentados devem receber ajuda institucional, 

em termos de bolsas, mas quando questionados sobre os recebimentos dessas 

bolsas, o percentual que as recebem foram bem baixos, dependentes fortemente das 

faixas de rendas dos assentados no acampamento. Outra variável que atingiu um 

nível muito baixo foi sobre a disponibilidade de lazer no assentamento, com índice de 

0,135135, demonstrando a fragilidade do assentamento neste quesito. 

 

4.3.4 Resultado do Índice de Acumulação de Capital Social (ICS) 

 

Na Tabela 10 estão representados os valores dos doze indicadores 

pesquisados que compõem o Índice de Acumulação de Capital Social do 

Assentamento da Lagoa Grande, em valores absolutos. 
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Tabela 10. Variáveis sociais com seus respectivos indicadores e valor do ICS do 
assentamento Lagoa Grande, Dourados (MS), em 2015. 

VARIÁVEL INDÍCADO
R 

( % ) 

Participação em organizações 0,306306  5,06 
Interesse pelo bem-estar familiar e comunitário 0,711712 11,76 
Participação em reuniões de liderança 0,585586   9,67 
Comunicação para assistir as assembleias/reuniões 0,603604   9,97 
Participação da escolha dos líderes da associação 0,468468   7,74 
Aprovação das decisões em reuniões/assembleias 0,351351   5,80 
Apresentação de sugestões nas reuniões 0,45045   7,44 
Decisões tomadas e efetivamente executadas pela 
diretoria 

0,216216   3,57 

Prestação de contas com os associados 0,495495   8,18 
Pagamento de taxa mensal para a diretoria 0,621622 10,27 
Participação da elaboração de eventos sociais 0,558559   9,23 
Em relação ao apoio de problemas e resolução 0,684685 11,31 
ICS 0,504505 100,0

0 
 

4.3.5 Resultado do Índice Ambiental (IA) 

 

Na Tabela 11 estão apresentados os valores dos nove indicadores pesquisados 

que compõem o Índice Ambiental, do Assentamento da Lagoa Grande em valores 

absolutos. 

 

Tabela 11. Variáveis ambientais com seus respectivos indicadores e valor do IA do 
assentamento Lagoa Grande, Dourados (MS), em 2015. 

VARIÁVEL INDÍCADOR ( % ) 
Destinação do lixo doméstico 0,090090 1,80 
Sobre o método de controle de pragas utilizado 0,435435 8,71 
Sobre as práticas conservacionistas na propriedade 0,273273 5,47 
Existência de área de reserva de mata nativa 0,333333 6,67 
Sobre a existência de esgoto ou tipo de fossa 0,972973 19,47 
Sobre a rotação de cultura 0,855856 17,13 
Sobre a realização da rotação de cultura 0,585586 11,72 
Sobre o uso de adubos, fertilizantes e outros municípios 0,810811 16,23 
Sobre a realização de calagem 0,639640 12,80 
IA 0,555222 100,00 
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4.3.6 Resultado do Índice de Sustentabilidade (IS) 

 

A Tabela 12 apresenta o valor do Índice de Sustentabilidade (IS), do 

Assentamento Lagoa Grande, que foi obtido através da média aritmética entre os 

índices de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES), de Capital Social (ICS) e 

Ambiental (IA). 

 

Tabela 12. Valor dos Índices IDES, ICS e IA do Assentamento Lagoa Grande, 
Dourados (MS), em 2015 

INDICES VALOR ( % ) 
IDES 0,587788 35,68 
ICS 0,504505 30,62 
IA 0,555222 33,70 
IS 0,549171 100,00 

 

O Índice de Sustentabilidade (IS) do assentamento Lagoa Grande, com valor 

de 0,549171, indica um médio nível de sustentabilidade, muito próximo de 0,50, que 

é o limite mínimo de média sustentabilidade, reflexo do Índice de Capital Social, com 

valor de 0,504505, indicando problemas sociais acentuados com os assentados, 

acima destacados, quando da análise da composição das variáveis que compõem 

esse índice.  

O Índice de Desenvolvimento Econômico e Social (IDES), que é apresentado 

como melhor indicador, pode melhorar dependendo das ações que poderão ser 

tomadas em relação a melhoria do lazer poderia ser ainda melhor caso houvesse uma 

maior preocupação com o lazer, destinação da produção e investimento da renda na 

produção do Assentamento. Desta forma surgem oportunidades de melhorias de 

simples resolução e que demandam investimentos pequenos e pontuais na 

infraestrutura de lazer, além de investimentos em relação a melhor coordenação e 

orientação sobre a destinação e dos investimentos da produção, de forma a condução 

de ações mais sustentáveis. 

Observe, da Tabela 12, que apesar de valores baixos, os índices IDES, ICS e 

IA se mostraram bastante homogêneas, com percentuais de representação no índice 

final Em comparação do Índice de Sustentabilidade encontrado para o Assentamento 

Lagoa Grande, no município de Dourados (MS), com aqueles encontrados por (SÁ 
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BARRETO, KHAN e LIMA, 2005), sobre a “Sustentabilidade em assentamentos rurais 

no município de Caucaia, CE” (ALVES e BASTOS, 2010), em “Análise de 

sustentabilidade ambiental em assentamentos rurais no município de Silvânia-GO” e, 

por (SOUZA et al., 2005), em “Sustentabilidade da agricultura familiar em 

assentamentos de reforma agrária no Rio Grande do Norte”, percebeu-se que os 

valores encontrados por esses autores, excluindo o Assentamento João de Deus, em 

Silvânia, GO, estão muito próximos em relação aos valores encontrados no 

assentamento Lagoa Grande. Em todos eles, feita a exclusão citada, a indicação é de 

um médio nível de sustentabilidade, muito próximos do limite inferior desse nível, que 

é 0,50. 

O valor encontrado para o IS neste trabalho, de 0,542 está muito próximo 

daquele obtido por Oliveira (2012), que determinou e analisou o IS do Assentamento 

Eldorado II, situado no Município de Sidrolândia, MS, com valor de 0,524, o que mostra 

que esses dois assentamentos estão muito próximo de se tornarem insustentáveis. 

 

4.4 Conclusões 

 

Os proprietários de lotes do assentamento Lagoa Grande têm predominância 

do sexo masculino, com faixa etária já um pouco avançada para os serviços ali 

desenvolvidos. Têm baixo nível de escolaridade, com predominância até ensino médio 

completo. As famílias são pequenas, com predominância de dois a três filhos. A 

maioria dos assentados tem renda de até um salário mínimo, mas muitos deles sem 

renda alguma. 

Com o levantamento dos indicadores de desenvolvimento social, capital social 

e ambiental, 0,5877, 0,5045 3 0,5552, respectivamente, compõem-se o índice de 

sustentabilidade do assentamento Lagoa Grande, com o valor de 0,5491, 

comparando-se a uma média próxima ao de 0,50 que é o limite mínimo de média 

sustentável. Reflexo do índice de Capital social, onde foram elencados problemas 

acentuados no assentamento, já supracitados na análise de composição do índice.  

Devem ser realizadas intervenções no assentamento Lagoa Grande, pois 

conforme demonstrado a condições atuais podem levar à baixa sustentabilidade 

causando insatisfação e transtornos aos assentados, podendo gerar, abandono e/ou 

vendas de posses dos lotes e retornando à condição de sem terra.  
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Em análises pontuais dos indicadores que compõem o Índice de 

Sustentabilidade, iniciando com o IDES, percebe-se que a fragilidade dos indicadores 

de Lazer e Econômicos influenciam na composição do problema, porém são de fácil 

resolução, já que dependem de investimentos públicos, de pequeno vulto, na 

implantação de estruturas de lazer no local. Já em relação as ações publicas em 

relação ao indicador econômico, verifica-se um pouco mais de complexidade visto que 

seriam necessárias intervenções mais onerosas aos cofres públicos a fim de 

desenvolver uma solução de longo prazo. 

Em relação ao Índice de Capital Social, grande parte de seus indicadores se 

mostraram baixos, o que demonstram um grande distanciamento dos assentados em 

relação aos seus líderes, influenciando diretamente na administração do 

assentamento, já que não existe grande participação destes assentados nas decisões 

que gerem o assentamento.  

Acredita-se na possibilidade de melhoramento do Índice Ambiental que 

alcançou o valor 0,5552, com pequenas intervenções em relação a melhores 

orientações técnicas sobre destinação do lixo domestico práticas conservacionistas 

além de informações sobre suas áreas de reserva nativa, de forma a contribuir cada 

vez mais com a melhor utilização dos recursos naturais, para uma convivência mais 

duradoura, amigável e benéfica do assentado com sua propriedade. 

 

4.5 Sugestões 

 

a) Estimular os assentados ao desenvolvimento de ações cooperativistas, de 

forma fomentar o aumentem a troca e interação de produtos de suas produções 

com os outros assentados buscando melhoria na destinação de sua produção 

e consequentemente melhoria de renda; 

b) Sensibilizar as autoridades públicas de forma a desenvolverem intervenções 

de estrutura de lazer ao assentamento, além de buscar ações para melhoria da 

renda dos assentados; 

c) Oportunizar melhorias nas ações educacionais do assentamento, 

desenvolvendo capacitações que visem o melhoramento das técnicas de 

produção e cultivo, além de orientações sobre a destinação de resíduos, bem 
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como treinamento de liderança e cooperativismo, estimulando a participação 

de toda população do assentamento, bem como o trabalho em equipe. 
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4.7 APÊNDICE A: Questionário de Análise Sustentável  e Socioeconômica 
 

 
 



53 
 

 
 

Cont. Questionário de Análise Sustentável e Socioeconômica. 
 

 


