XI ENCONTRO NACIONAL DA ECOECO
Araraquara-SP - Brasil

PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS: ESTRATÉGIA DE CONSERVAÇÃO PARA ÁREAS
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM ASSENTAMENTO NO MUNICÍPIO DE NOVO
REPARTIMENTO (PA)

MONIQUE HELEN CRAVO SOARES FARIAS (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ) adm.moniquefarias@gmail.com
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade do Estado do Pará

Norma Ely Santos BELTRÃO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ) - norma@gmail.com
Doutora em Economia Agrícola/ Professora Adjunto II da Universidade do Estado do Pará

Yvens Ely Martins CORDEIRO (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e )Doutor em Ciências Agrárias/
Analista Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará

Cleber Assis dos SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)Especialista em Agriculturas Amazônicas e
Desenvolvimento Agroambiental

RESUMO
A implantação de assentamentos rurais no Brasil tem sido uma importante política voltada ao
atendimento da demanda social por reforma agrária, atendendo aos atendendo aos mais
variados tipos de camponeses e territórios; no entanto, um dos maiores problemas
constatados é o impacto ambiental ocasionado pelos desmatamentos realizados sem critérios
técnicos ou sem prever o uso alternativo do solo através de sistema de produção sustentável.
Desta forma, esse trabalho buscou verificar a incidência de desmatamento em áreas de
preservação permanente (APP’s) em propriedades no Assentamento Pacajazinho, no município
de Novo Repartimento, Estado do Pará, bem como propor um instrumento eficaz para
diminuição do desmatamento em áreas de Assentamento do INCRA, destacando assim a
inserção de um programa de Pagamento por Serviços Ambientais.

INTRODUÇÃO
A implantação de assentamentos rurais no Brasil tem sido uma importante política
voltada ao atendimento da demanda social por reforma agrária, atendendo aos atendendo aos
mais variados tipos de camponeses e territórios (COCA, 2013). No entanto, um dos
maiores problemas constatados é o impacto ambiental ocasionado pelos desmatamentos
realizados sem critérios técnicos ou sem prever o uso alternativo do solo através de sistema de
produção sustentável.
Por sua importância ecológica e fornecimento de bens e serviços ambientais ao homem,
as Áreas de Preservação Permanente (APPs) são reconhecidas por suas funções técnicas como
áreas que devem ser preservadas (BORGES et al, 2011).
Desta forma, esse trabalho buscou verificar a incidência de desmatamento em áreas de
preservação permanente (APP’s) em propriedades no Assentamento Pacajazinho, no município
de Novo Repartimento, Estado do Pará, bem como propor um instrumento eficaz para
diminuição do desmatamento nessas áreas, destacando assim a inserção de um programa de
Pagamento por Serviços Ambientais.

METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido no município de Novo Repartimento, está localizado no
sudoeste do estado do Pará, na região de integração Tucuruí (Figura 1). Sua área abrange 15.398
Km2, e abriga 62.050 habitantes, dos quais 45% estão na área urbana e 55% na área rural
(IDESP, 2012). O município abriga, total ou parcialmente, 1 Terra Indígena (TI), 3 Unidades de
Conservação (UC’s) e 40 Projetos de Assentamentos (PA’s); a área restante é coberta por
imóveis rurais (propriedades rurais e posses), onde já se encontram cadastradas no sistema de
Cadastro Ambiental Rural (CAR) estadual 3.348 propriedades, cobrindo uma área de 8.010
quilômetros quadrados, que equivale a 68% da área cadastrável (11.742 Km2) (IMAZON,
2014).

Fig. 1- Localização do Município de Novo Repartimento
O assentamento selecionado para o desenvolvimento deste estudo foi o Pacajazinho,
composto por 40 propriedades rurais. A justificativa para escolha desta área foi devido à
incidência de desmatamento em grande parte das Áreas de Preservação Permanente (APP’s).
Dentre os 40 assentados, 08 não apresentam Áreas de Preservação Permanente (APP’s) em seus
lotes.
Este trabalho resultou de uma pesquisa exploratória sobre a temática do desmatamento
em áreas de assentamento, com ênfase dada às Áreas de Preservação Permanente. O
desenvolvimento ocorreu por meio de análise de dados secundários, oriundos do Cadastro
Ambiental Rural das propriedades, obtidas por meio do site da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Sustentabilidade (Pará), bem como a verificação de artigos científicos, legislações e
documentações institucionais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No Assentamento Pacajazinho, essa não foi a realidade encontrada. A partir dos dados
dos lotes disponibilizados no Cadastro Ambiental Rural, ao analisar as Áreas de Preservação
Permanentes existentes e quais as parcelas já foram desmatadas, detectou-se que, dentre os 32
agricultores que possuem lotes de terra com APP’s, apenas 03 apresentam índices de
desmatamento inferior a 50% do total de Áreas de Preservação Permanente disponíveis em seus
lotes.
Verifica-se que os agricultores assentados, possuem em média 70 ha de área de
propriedade, sendo que os valores variaram entre 47,53 ha e 202,06 ha. As áreas que segundo o
Código Florestal deveriam ser declaradas como de Preservação Permanente variaram entre 1,35
ha e 16,51 ha, e corresponderia em média a 5,16 ha por propriedade. No entanto, essa não foi a
realidade constatada ao se realizar o CAR: muitas áreas que eram consideradas APP, foram de
fato desmatadas e declaradas como sujeitas a futuras recomposição da vegetação natural. Essas
áreas de APP desmatadas corresponderam em média 4,06 ha por propriedade, variando entre
0,26 ha e 12,08 ha. Tais quantitativos são mais representativos quando se analisam as áreas
totais, conforme apresentado na tabela 1.

Tabela 1. Estatística descritiva de dados referente a assentados rurais da comunidade de
Pacajazinho, Novo Repartimento, PA

Área da Propriedade (ha)

Média
Mínimo Máximo Desvio Padrão
69,36
47,53
202,06
41,76

APP Prevista (ha)
APP Desmatada (ha)

5,16
4,06

1,35
0,26

16,51
12,08

3,48
2,77

As Áreas de Preservação Permanente, segundo o Código Florestal, beneficiam toda a
sociedade. Corrobora com essa ideia Metzger (2010) ao afirmar que um importante aspecto que
deve ser observado e levado em consideração é o serviço ambiental que se espera das áreas de
preservação permanente.
Considerando a importância e os benefícios proporcionados por essas áreas, aliada ao
fato de que o assentado, em geral, não dispõe de recursos para recompor as APP’s desmatadas,
tem-se como proposta o mecanismo de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) a partir das
APP’s remanescentes que, fundamentado por Moraes (2012), trata-se de um sistema de
compensação aos provedores de um serviço ambiental concreto, por parte dos usuários desse
serviço. O que se espera é que, além de auxiliar na preservação do meio ambiente, os
mecanismos de PSA também possam contribuir para o desenvolvimento sustentável, sendo
importantes na geração de renda aos seus beneficiários.

CONCLUSÃO
É fato que os beneficios oriundos das APP’s repercutem em toda sociedade, sendo então
necessária sua correta valoração, para que assim seja possível estimar o valor desse ativo,
subsidiando assim o estabelecimento de políticas de proteção e valorização ambiental.
Incentivos financeiros, tais como os Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA’s)
poderão ajudar a reduzir a pressão sobre esas áreas, especialmente em assentamentos rurais na
Amazônia localizados em áreas de frontera agrícola e pecuária, como é o caso da comunidade
em estudo.
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