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Resumo: 

 

Este trabalho tem por objetivo colaborar no debate sobre a política agrária que vem sendo 

implementada no Brasil, no que diz respeito aos Projetos de Assentamento rural (PAs) 

implantados pelo Estado brasileiro, a partir da questão da água em PAs localizados no município 

de Uberlândia, estado de Minas Gerais, Brasil. 

As informações aqui contidas, em boa parte, são frutos do projeto “Conflitos e Práticas de 

Gestão da Água pelos Agricultores em Projetos de Reforma Agrária na Região do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba”, do Programa de Extensão Integração UFU/Comunidade, da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), coordenado pelo Prof. Dr. João Cleps Junior, do 

Laboratório de Geografia Agrária do Instituto de Geografia da UFU. 

A água é vital para a vida e aqui apontamos sua importância do ponto de vista da saúde pública, 

da economia e da preservação ambiental. Os camponeses necessitam de água de boa 

qualidade para beberem e para fins de higiene, daí a importância para a saúde pública. Sem 

água não existe pecuária e nem agricultura, portanto dela depende a economia rural. Quando 

não se dispõe de oferta de água ao rebanho (bovino, caprino ou qualquer outro criado de forma 

não confinada) junto às áreas de pastagem, as nascentes e margens de rios acabam sendo 

pisoteadas pelos animais ao irem se dessedentar, causando sérios danos à vegetação e 

consequentemente diminuindo a produção das nascentes e assoreando o leito dos cursos de 

água tornando esta, uma questão relativa à preservação ambiental. 
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Dos quinze Projetos de Assentamento existentes no município de Uberlândia, somente nove 

foram por nós visitados em função da longa greve das universidades federais brasileiras ocorrida 

em 2012. 

A região de Uberlândia tem boa distribuição de chuvas durante o ano, índice pluviométrico 

favorável às práticas agrícolas e topografia que favorece a mecanização da agricultura, daí a 

grande presença do agro negócio. 

Optamos por estudar a questão da água com os pequenos produtores, pois são estes que 

menos tem políticas públicas específicas que os auxiliem. Verificamos que na maioria dos lotes 

de PAs visitados, as atividades desenvolvidas (ou que se pretende desenvolver) demandam 

mais água do que a proveniente das chuvas. As idas ao campo foram quase todas realizadas 

nos meses sem chuvas, não se podendo nesta época encontrar os cultivos de arroz, feijão, milho 

e enfim, os típicos de agricultura familiar. Nos relatos colhidos, verificamos na grande maioria 

dos camponeses a preferência é pela criação de gado bovino leiteiro e pelo cultivo de hortas 

visando o fornecimento de verduras e legumes para a merenda das escolas municipais, sendo 

também digno de nota a agricultura em mandalas, visando produção orgânica de alimentos para 

consumo próprio com pequeno excedente sendo comercializado, com maior valor agregado em 

função da ausência de agrotóxicos nos produtos. 

Esta necessidade de água que se constata em função das atividades que os camponeses se 

propõem a desenvolver não é atendida, sendo que a maioria dos PAs ainda não dispõe de poços 

artesianos.  

 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) deveria como parte da infra-

estrutura inicial a qualquer PA fornecer água em quantidade suficiente e de boa qualidade, mas 

o que se nota em Uberlândia é o contrário disto. 

 

Introdução: 

 

Este trabalho refere-se a Projeto de Extensão Universitária realizado de Abril a Novembro de 

2012, realizado em função da aprovação, por parte da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 

Assuntos Estudantis – PROEX, da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, do projeto 

“Conflitos e Práticas de Gestão da Água pelos Agricultores em Projetos de Reforma Agrária na 

Região do Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba”, coordenado pelo Professor Adjunto Dr. João Cleps 

Junior, do Laboratório de Geografia Agrária (LAGEA) do Instituto de Geografia. 

 Em 11 de Abril de 2012, foi iniciada série de idas a campo, visando conhecer as diversas 

características dos assentamentos escolhidos, bem como entrevistar camponeses destes locais. 
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Face ao restrito prazo de duração do projeto, nove meses à partir de 01/04/2012, os discentes 

da graduação dele participantes como bolsistas (Raquel Néder e Luciano P.G. Lepera), bem 

como os também graduandos Jéssica Cristina Garcia e Ricardo Luis de Freitas (voluntários) e o 

professor coordenador, resolveram  que as visitas aos assentamentos se restringiriam, em 

princípio, apenas aos projetos de assentamentos de reforma agrária (PAs) do município de 

Uberlândia, considerando que os demais da região do Triângulo Mineiro ficariam para o final do 

projeto ou, mais provável ainda, a serem visitados no decorrer de eventual(ais)  projeto(s) a 

ser(erem) desenvolvido(s) no futuro. A longa greve das universidades federais brasileiras acabou 

por acarretar falta de transporte para irmos a assentamentos, não sendo possível nem a visita a 

todos do município de Uberlândia, apenas nove foram campos para nossa pesquisa. 

A ação humana sobre qualquer ecossistema transforma-o, e na grande maioria das vezes, o 

degrada.  

A questão da água assume nos dias atuais uma posição de destaque tanto nos debates políticos 

quanto nos acadêmicos, o que não poderia ser diferente em Uberlândia, sede de região na qual 

cada vez mais cresce o agronegócio, com larga utilização de irrigação com pivô central. Os 

pequenos proprietários rurais, incluindo-se os assentados, também aumentam seu consumo de 

água tanto com a irrigação de hortas quanto com aumento do rebanho.  

O Triângulo mineiro (Figura 1) situa-se na região dos cerrados mineiros, tendo entre suas 

características solos pobres em nutrientes e muito ácido, relevos pouco acidentados e vegetação 

típica de cerrado (Savana brasileira). Estas características físicas propiciaram inicialmente uma 

incipiente agricultura em regiões de vales, e pecuária extensiva nos campos, porém, após a 

década de 1970, já fora do período por nós estudado, mas para efeito de registro, graças as 

inovações tecnológicas e científicas, que possibilitaram a correção dos solos e a larga utilização 

de maquinário agrícola, o cerrado mineiro irá se despontar como grande área produtora de 

commodities do agronegócio.  
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Figura 1 – Mapa de localização do Triângulo Mineiro 

Fonte: IBGE, 2009. 

 

Objetivos: 

 

Este trabalho tem por objetivo, tendo como ponto de partida a análise da questão da água nos 

Projetos de Assentamento de Reforma Agrária localizados no município de Uberlândia, colaborar 

no debate sobre as políticas agrárias que vem sendo implementadas no Brasil, notadamente as 

referentes aos produtores familiares e aos PAs da reforma agrária. 

Também são objetivos, identificar de que formas as comunidades acima citadas se organizam 

em relação à utilização da água, identificar e espacializar eventuais conflitos pelo uso da água na 

área estudada , analisar a forma como os assentados lidam com a questão ambiental e se 

organizam social e economicamente. 

 

Metodologia: 

 

Foram realizadas leituras prévias de bibliografia sobre a temática, seguida de debates sobre os 

textos entre os membros do Lagea. 
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Através de contatos do professor orientador com militantes dos diversos movimentos pela terra 

atuantes na região, conhecemos o assentado Francisco Tomaz de Oliveira, ex dirigente a nível 

estadual do Movimento dos Sem Terra (MST) do PAs Zumbi dos Palmares, que por sua 

antiguidade no movimento e bom relacionamento com lideranças de diferentes bandeiras, seria o 

acompanhante ideal para nos apresentar aos camponeses que visitaríamos, facilitando o 

estabelecimento de uma relação de confiança entre entrevistados e pesquisadores, essencial 

para a realização de um bom trabalho. 

Elaboramos temas a serem explorados em entrevistas com os assentados bem como itens que 

seriam observados nos diversos lotes a serem visitados, bem como roteiro e cronograma das 

idas a campo, atividade que consideramos fundamental para o trabalho ao qual nos propomos. 

Efetivamos os trabalhos de campo, fazendo as observações possíveis, entrevistando assentados 

de diferentes lotes, com as mais diversas características possíveis e fotografamos o que se 

considerou digno deste tipo de registro. 

Posteriormente cotejamos e analisamos as diversas informações obtidas para elaboração de 

relatório final. 

 

 Resultados dos Trabalhos de Campo: 

 

Os projetos de assentamento que conhecemos foram o Zumbi dos Palmares, Florestan 

Fernandes, Nova Tangará , Dom José Mauro, Flávia Nunes, Canudos, Rio das Pedras, Emiliano 

Zapata e Nova Palma. Outros seis assentamentos (Palma da Babilônia, Maringá-Monte Castelo, 

Paciência, José dos Anjos, Eldorado dos Carajás e Valci dos Anjos) localizados também no 

município de Uberlândia não puderam ser visitados por problemas logísticos já explicados 

anteriormente.  

Os PAs uberlandenses variam muito de tamanho tendo de 433 até 5090 hectares, abrigando de 

dezessete a cinqüenta famílias, além de áreas de preservação ambiental e de uso coletivo tais 

como antigas sedes das fazendas agora servindo a cursos e outras atividades. 

Mostramos na figura 2 a localização destes assentamentos. 
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Figura 2 - Localização dos Projetos de Assentamento de Reforma Agrária no município de 

Uberlândia. 

 

Fonte: GARCIA,J.C. 2012. 

 

O assentamento Zumbi dos Palmares, distante pouco mais de quarenta quilômetros do centro de 

Uberlândia, com acesso pela rodovia BR 365, foi o primeiro a visitarmos. Neste constatamos, 

inicialmente, outdoor de propaganda do governo federal referente á fornecimento de água aos 

lotes do assentamento. 
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Constatamos a existência de poço semi-artesiano, de 70 metros de profundidade, já perfurado, 

com bomba já instalada, dois reservatórios de água já instalados e com capacidade para atender 

todos os lotes, bem como rede de canos centrais interligando este sistema. Para nossa surpresa, 

toda esta estrutura está inoperante pela falta da canalização secundária, que ligaria os lotes ao 

sistema, ou seja, apesar dos recursos já investidos (quase duzentos mil reais) nenhuma gota de 

água chegou aos assentados. 

Após este primeiro contato com a dura realidade vivida por estes camponeses, entrevistamos 

uma assentada que nos recebeu em sua casa. A mesma nos informou que no Zumbi dos 

Palmares havia 22 lotes, variando entre 17 e 19 hectares o tamanho de cada um deles. Tratava-

se da antiga Fazenda Colorado, ocupada por 72 famílias do Movimento dos Sem Terra (MST) 

em 29/01/1998. Em função de particularidades da área pleiteada, já em novembro do mesmo 

ano ocorreu a emissão de posse e 22 das famílias foram fixadas em seus respectivos lotes. 

Relatou-nos que ali residem ela, o marido, a filha e o genro e que estes últimos três também 

exercem funções remuneradas na cidade, pois ainda não é possível viver só da produção da 

terra. 

A água para consumo humano vem de cisterna e a dos animais e plantas, de córrego que passa 

ao fundo do lote e através de roda de água é bombeada para as partes mais altas do mesmo. 

Inicialmente produziam abacaxi e na atualidade, ocupam, aproximadamente, um hectare com 

maracujá, outro com mandioca, outro com guariroba, dois com milho e ½ com pomar de laranja e 

mexerica.  Possuem também criação de galinhas e poucas cabeças de gado bovino. Alegou que 

a água disponível não é suficiente para manter rebanho que a área de pastagem do lote 

suportaria, sendo a venda de frutas a receita atual. Como a documentação ainda não está 

completa, já que não são ocupantes originais do lote, não podem ainda fornecer seus produtos à 

merenda escolar da prefeitura. Tal morosidade por parte das agências governamentais em 

regularizar a documentação de quem já produz há vários anos nesta terra prejudicam-nos, 

induzindo a vender sua produção a intermediários, que não exigem nota fiscal e por isso, 

acabam pagando preço bem inferior ao de mercado aos assentados que ainda não estão com 

sua documentação totalmente em dia. 

 Os córregos que passam pelo assentamento são o Limoeiro e o Macumbé. As nascentes 

encontram-se  fora do assentamento e pelo que nos foi informado, encontram-se desprovidas de 

mata, constituindo-se em áreas bem degradadas.  Na região dos lotes que visitamos, existe 

mata bem constituída, nas duas margens e por dezenas de metros.  Ainda dentro do 

assentamento, antes da espessa mata galeria acima relatada, ocorrem margens com quase 

nenhuma vegetação, a não ser de capim. 
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Ouvimos relato, em outra visita feita ao Zumbi, de que a oferta de água dos córregos era 

significativamente maior, havia poços naturais com profundidade maior que a altura de homem 

adulto onde hoje percebemos profundidade de menos de um metro. Visualizamos também muita 

areia, provavelmente de assoreamento, no fundo dos córregos. 

Em outro lote, de 18,9 hectares, visitado no mesmo assentamento, encontramos 

aproximadamente 25 cabeças de bovinos, roça de milho e cana além de capim. O leite ali 

produzido possibilita a fabricação de 15 kg de queijo mussarela por semana, constituindo-se esta 

a principal renda deste assentado.  

Neste mesmo lote encontramos uma mandala produzindo, ainda que parcialmente, e o 

camponês nos informou integrar associação de produtores rurais pelo sistema de mandalas, e 

que estavam agora dispondo de loja no mercado municipal, disponibilizada pela prefeitura, para 

a comercialização direta ao consumidor final, o que se mostra como excelente opção, pois os 

lucros são potencializados pelo fato de se eliminar o atravessador e também por serem os 

produtos  orgânicos mais valorizados. A prefeitura de Uberlândia fornece também material e 

maquinário para a implantação das mandalas. 

No assentamento Florestan Fernandes, localizado também próximo à BR 365, município de 

Uberlândia, em entrevistas realizadas encontramos a  situação descrita adiante. Cada lote tem 

aproximadamente 13 hectares de área, a ocupação da antiga Fazenda Patronato Rio das Pedras 

ocorreu em 2002 e em 2005 virou assentamento de reforma agrária. Já era toda formada em 

brachiária, com curvas de nível. 

 Dos vinte e dois lotes, nove encontram-se em parte mais alta que os demais. O Rio das Pedras 

e o córrego do Crioulo, além de várias nascentes fornecem água à maioria dos lotes, além das 

cisternas cavadas. As Áreas de Proteção Permanente, (APPs),encontram-se sem cerca e os 

cursos de água encontram-se parcialmente ladeados por matas galeria. 

Os nove lotes da parte alta são os que tem maior dificuldade ao acesso à água, em virtude da 

falta de nascentes e distância maior dos córregos, o que obrigou a que oito já tenham poços 

perfurados por iniciativa e despesa própria de cada um dos seus responsáveis. Um dos 

entrevistados relata ter sido obrigado a não esperar por soluções do Incra e perfurou 36 metros 

até achar água em seu poço, investindo R$ 5.500,00 nisto. Com este poço em funcionamento, 

atualmente rega seus 2400 pés de café, horta e pomar para consumo da família, ½  hectare de 

cana e  cria patos e galinhas, 17 cabeças de bovino e 1 cavalo. Complementa sua renda fazendo 

cercas e outros serviços pela região. 

Outro entrevistado, com lote em área mais baixa do assentamento não reclama da água, que é 

suficiente para suas atividades (gado bovino, pomar, horta e galinhas), mas se preocupa com 
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fazenda vizinha que se utiliza da aplicação de defensivos pulverizados através de avião, o que 

implica em contaminação de seu lote, além dos outros próximos,  de forma direta e através dos 

cursos de água, de região bem maior. Em 2010 chegou a trabalhar com a produção através de 

mandala, mas alegou que por problema para obtenção de adubo orgânico não estava mais 

adotando o sistema. 

Outro assentamento visitado foi o Nova Tangará, bem maior que os anteriores, abrigando 250 

famílias, em lotes que variam de 13 a 15 hectares cada, situado nas proximidades da BR 

497,também no município de Uberlândia. 

Existem no local quatro diferentes associações que atualmente se articulam e conseguem atuar 

em conjunto em defesa dos interesses dos assentados. Córregos, cisternas e nascentes (a 

maioria não protegidas por cercas) fornecem parte da água que utilizam, além de dois poços 

perfurados com recursos do Incra e que atendem 17 lotes com 2800 litros /hora e o outro, de 

maior capacidade, atendendo 46 famílias com 32000 litros/hora. Quatro outros poços já teriam 

sido furados pelo Incra, mas ainda não funcionavam por falta de bomba e outros equipamentos. 

A Emater, a pedido do Incra, estaria realizando estudo da situação das águas para efeito de 

outorgas. 

São aproximadamente 13 as mandalas produzindo no assentamento Tangará. 

 Nosso entrevistado possui 42 cabeças de gado bovino, tendo na fabricação de queijo sua 

principal renda, tendo também horta e pomar para consumo próprio, bem como pequenas roças 

de milho e cana para trato do gado. Plantou 200 mudas de laranja, limão e tangerina que em 

breve também estarão produzindo e, portanto gerando renda. Ele informou também já haver 

recebido recursos governamentais ( R$ 29.800,00) no decorrer dos 10 anos que ali está, em 

quatro diferentes ocasiões, sendo o dinheiro destinado à compra de ferramentas, construção de 

casa e compra de gado. 

No assentamento Dom José Mauro, além de vários córregos,já existiam,antes da ocupação da 

antiga fazenda,12 represas. Trata-se de PA de grande porte,contendo 200  lotes. Em área 

comum existe grande voçoroca que os moradores informaram estar “crescendo muito pouco, 

quase nada” e também que atualmente nada tem sido feito frente a este problema. 

No PA Flávia Nunes, encontram-se 15 lotes com área variando entre 16 a 22 hectares,fomos 

informados que o Incra, em 2008 havia furado poço artesiano,gastando nisto R$ 72.000,00 mas 

que até nossa visita, o mesmo encontrava-se sem motor e sem encanamento. Encontramos 

também lote com denso cerradão sendo derrubado com autorização do Instituto Estadual de 

Florestas (IEF). O preço obtido com esta madeira, segundo nos informou a família ali assentada, 

mal cobriria os gastos de frete para retirá-la e se não o fizessem até certo prazo seriam multados 
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pelo IEF. A água usada é de pequenas cisternas e o córrego disponível tem água de aspecto 

salobro. 

O assentamento denominado Canudos é composto por 24 lotes com tamanho variando de 18 a 

20 hectares, nele recebemos as seguintes informações dos entrevistados: o governo perfurou 

poço artesiano com profundidade de algo em torno de 90 metros e a vazão seria de 

35.000litros/hora, porém, não foram instalados bomba nem encanamento para distribuir a água. 

As minas de água seriam cercadas e com arborização em volta e alguns retiram água de córrego 

também. 

No PA Rio das Pedras, de 88 lotes de ,em média, 17 hectares, vários são os córregos,a maioria 

das nascentes cercadas e o Incra perfurou 2 poços artesianos que estariam produtivos. 

No assentamento Emiliano Zapata, com 25 lotes de aproximadamente 17 hectares, córregos e 

cisternas garantem o fornecimento de água e no PA Nova Palma, o poço artesiano perfurado 

pelo Incra, atende 12 dos 15 lotes,ficando estes 3 sem acesso à água do poço por problema de 

nível de altitude. Fomos informados também que a uns 4 anos a vazão do poço tem sido 

insuficiente,e de que os assentados usam também cisternas e córregos. 

 

Conclusões: 

 

 

O que observamos e nos foi relatado nestes trabalhos de campo que desenvolvemos é uma 

situação preocupante. Através da questão da água, constatamos situação de quase abandono 

das famílias assentadas, a assistência técnica que recebem é feita através de visitas 

esporádicas que nos alegaram ser insuficiente. Não dispõem de capital para investir na terra, 

muitos tem que trabalhar na cidade ou para fazendeiros vizinhos para sobreviver, muitas vezes 

em condições degradantes, pois sendo titulares dos lotes, nem carteira de trabalho assinada 

possuem. 

A proximidade com as grandes propriedades expõe os assentados a problemas ocasionados 

pelo desmatamento excessivo, com o assoreamento de cursos de água, à contaminação dos 

cultivos orgânicos pela pulverização com aviões de defensivos agrícolas. 

Recursos públicos muitas vezes são alocados de forma ineficiente, existindo vários casos de 

serviços feitos pela metade, o que custa caro aos contribuintes e nada resolve para os 

assentados. 

Constatamos também muitos casos de lotes que já se encontram com o segundo ou terceiro 

titulares e os comentários dos entrevistados é de que são muitas as compras e vendas de lotes, 
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o que obviamente é proibido, através dos chamados “contratos de gaveta” e que o Incra parece 

não se incomodar com isso, que acaba aumentando em muito o número de famílias que seriam 

atendidas pela reforma agrária e inflando de maneira irreal os números das propagandas do 

governo federal. 

Tais constatações acabam colaborando com a verificação de que o compromisso do atual 

governo com a Reforma Agrária acontece apenas na retórica, pois na prática o que ocorre é um 

verdadeiro abandono dos camponeses assentados. 
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