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RESUMO 

A criação de estratégias que conciliem o desenvolvimento sustentável em 

assentamentos rurais é uma missão desafiadora, tendo em vista a complexidade da 

temática, assim como suas esferas de desenvolvimento. Este trabalho apresenta o 

principal objetivo de realizar a avaliação da sustentabilidade no assentamento Roseli 

Nunes - Piraí-RJ.  O método da coleta de dados se deu através da aplicação de 

questionário com perguntas do tipo matriz e discursivas, separadas por esferas, a 

saber: social, ambiental, econômica e institucional. Este foi aplicado a um 

representante da comunidade, ao qual sua percepção serviu como instrumento 

principal de recorte da realidade do assentamento. A análise de dados baseou-se 

nas reflexões de pesquisadores que trataram desse tema, utilizando indicadores 

capazes de mensurar a sustentabilidade do assentamento, bem como classificar o 

grau da mesma no local. Nessa perspectiva, foram utilizadas sugestões de autores 

relacionados para calcular os índices e indicadores de cada esfera, e adaptações do 

PNUD para classificar o grau da sustentabilidade.  A interpretação das perguntas 

segue a pontuação utilizada em um estudo de caso semelhante ao aqui 

representado.  Após a observação dos resultados obtidos, estes revelaram um 

recorte da realidade vivida da comunidade e algumas dificuldades vivenciadas pelos 

assentados. Em consequência, os índices de desenvolvimento sustentável 

obtiveram pontuações insatisfatórias nos horizontes pesquisados, e sua 

classificação oscilou entre crítica e ruim para todas as esferas de análise, além de 

caracterizar um índice geral de sustentabilidade crítica.  
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