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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação foi realizar uma Caracterização da produção no 
assentamento rural Floriano Magno, localizado no município de Nova Mamoré, estado de 
Rondônia, utilizando entrevistas estruturadas, aplicadas pela equipe de ATER/INCRA no ano 
de 2012, à beneficiários da reforma agrária, obtendo vários indicadores sociais e econômicos. 
Os dados foram sistematizados utilizando planilhas do programa “Microsoft Excel” e 
analisados através da análise descritiva. As famílias entrevistadas foram divididas em grupos 
conforme sua renda verificou-se que esta distribuição é equitativa, 37% das famílias tem a 
maior renda dentro deste assentamento com renda média anual de R$ 45.566,73, 16% disto 
proveniente de renda não agrícola, conseguindo participar da classe média brasileira, 33% das 
famílias entrevistadas se encontram na faixa D, com renda média anual de R$ 22.261,63, 
sendo 82% deste total de renda agrícola, por fim um número considerável de produtores 
(30%) pertence à classe E, um percentual muito mais elevado que a média nacional, essas 
famílias tem renda média anual de R$ 7.040,42, com a renda não agrícola responsável por 
30% de sua renda. Quando se fala especificamente em renda não agrícola, a maior 
contribuição vem do Programa Bolsa Família e aposentadoria. A origem desses produtores e 
seus cônjuges é muito diversificada, mas já encontramos um percentual significativo de 
pessoas nascidas neste Estado assentadas. Quanto à idade, os chefes de famílias são 
relativamente novos, onde mais de 50% destes apresenta idade entre 30 e 49 anos, com grau 
de instrução destes muito baixa, mais de 80% não conseguiu completar o ensino fundamental 
e a maioria dos entrevistados que investiram mais na educação estão no grupo com maior 
renda, Há predominância de casas de madeira, porém a maior porcentagem de casas de 
alvenaria está no grupo de menor renda. Os bens com maior incidência nas casas do PA 
Floriano Magno são motocicleta, televisão e antena parabólica, por outro lado os 
investimentos com implementos agrícolas são pequenos ou inexistentes, demonstrando a 
pouca utilização de inovações tecnológicas, sem a preocupação com a diversificação nos 
sistemas de produção da região, com a economia pautada somente na pecuária leiteira. A 
linha de financiamento mais acessada foi o PRONAF A, os itens mais financiados foram 
gado, curral e cerca e a maior inadimplência está no grupo com renda mais baixa chegando a 
32% .  

 

Palavras-chave: caracterização, sistemas de produção, assentamentos rurais, agricultura 

familiar, Rondônia. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this thesis was to realize a Characterisation of Production of the rural 
settlement Floriano Magno located in Nova Mamore, Rondonia state, using structured 
interviews,applied by staff  ATER / INCRA in  the year 2012, the agrarian reform 
beneficiaries , obtaining various economic and social indicators. The data were summarized 
using spreadsheets " Microsoft Excel " program and analyzed using descriptive analysis. The 
families interviewed were divided into groups according to their income was found that this 
distribution is equitable, 37 % of households have a higher income within this settlement with 
average monthly income of R $ 45,566.73 , 16 % of it coming from non- farm income getting 
part of the Brazilian middle class, 33 % of the households interviewed are in the range D , 
with an average monthly income of R$ 22.261,63 , being 82 % of total farm income , finally a 
considerable number of producers ( 30 % ) belongs to Class E , a much higher percentage 
than the national average , these families have an average annual income of R $ 7.040,42 , 
with non-farm income accounted for 30 % of your income . When speaking specifically in 
non -farm income , the largest contribution comes from the Bolsa Família Program and 
retirement . The origin of these farmers and their spouses is very diverse , but have found a 
significant percentage of people born in this state settled . Regarding age, the heads of 
families are relatively new , where over 50 % of these presents age between 30 and 49 years 
with very low level of education, more than 80 % failed to complete elementary school and 
the majority of respondents who have invested in education are in the group with higher 
income , there are predominantly wooden houses , but the highest percentage of brick houses 
is in the lower income group . the Goods with higher incidence in houses of the PA Floriano 
Magno are motorcycle, television and satellite dish , although the investments with farm 
implements are small or nonexistent , demonstrating the limited use of technological 
innovations , without concern for the diversification of production systems the region , with 
the economy guided only in dairy farming . The most accessed funding line was PRONAF A, 
the  items that more have been funded cattle were corral and fence and the delinquency is 
greater in the group with the lowest income reaching 32 % . 

 

 

 

Key words: characterization, production systems, rural settlements, family farming, 
Rondonia. 
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INTRODUÇÃO 
 

Com a crise de 1.929, o Brasil, que tinha uma economia de base agroexportadora, se 

volta para o setor urbano-industrial elegendo-o como centro de seus investimentos. Até este 

momento, o papel do Governo era limitado, com crédito esporádico e pontual, agindo 

principalmente na política cambial, favorecendo as culturas de exportação, estas sendo 

alavancadas pelo café. Neste modelo de desenvolvimento, as culturas destinadas ao mercado 

interno eram vistas como secundárias pelo sistema, que não lhes amparava. Com a mudança 

de estratégia de investimentos, as culturas destinadas ao mercado interno passaram, então, a 

ter destaque na economia, pois era preciso produzir alimentos para o contingente cada vez 

maior de trabalhadores urbanos, contribuindo para a diminuição do valor da cesta básica e 

consequentemente o baixo salário pago aos trabalhadores da indústria. 

No pós-guerra, os dois saltos industriais registrados no governo de Juscelino 

Kubitschek (1956-1961) e nos anos do chamado "milagre brasileiro" (1968-1973) 

transformaram a economia, consagrando a supremacia do setor urbano-industrial sobre o setor 

agrícola. 

A urbanização e a industrialização do país não apenas reduziram a importância do 

setor agrícola, esse processo de modernização subordinou a agropecuária às necessidades do 

capital urbano-industrial, definindo novas funções para a economia rural no interior da 

economia nacional. Atualmente, a agricultura funciona como retaguarda do crescimento do 

setor industrial e financeiro, contribuindo decisivamente para que a balança comercial do país 

fique positiva. 

Indo contra todos os prognósticos, a economia rural transformou-se em fornecedora de 

matérias primas para as indústrias. As culturas agrícolas que conheceram um maior 

desenvolvimento foram justamente aquelas voltadas para a produção de insumos industriais, 

enquanto as culturas tradicionais de alimentos básicos viveram um longo período de 

estagnação. A alta lucratividade da produção de insumos agroindustriais atraiu capital e 

investimentos para culturas como as da laranja (cítricos), soja (óleos vegetais) e cana (açúcar 

e álcool combustível).  

GRAZIANO DA SILVA (2003) diz que a partir de meados dos anos 60 do século 

passado a agricultura passa a operar como se fosse ela mesma uma indústria de um ramo 

qualquer da produção, ela não apenas compra a força de trabalho e os insumos que necessita 

de certas indústrias como também vende seus produtos, os quais se converteram, em sua 

grande maioria, em matérias primas para outras indústrias.  
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A economia rural tornou-se, além de fornecedora de insumos industriais, consumidora 

de mercadorias do setor industrial. À medida que se voltava para as necessidades da economia 

urbana, a agricultura modernizava a sua base técnica, incorporando tratores, arados 

mecânicos, colheitadeiras e semeadeiras, adubos, fertilizantes e pesticidas. Com isso, ela 

alargou o mercado de consumo dos produtos fabricados pelas indústrias de máquinas 

agrícolas e pelas indústrias químicas. Nas duas pontas - na saída e na entrada de mercadorias - 

a economia agrícola integrou-se à economia industrial (MOREIRA, 2001). 

A modernização da base técnica indica um processo de capitalização da agricultura 

que diferencia cada vez mais os produtores rurais empresariais dos produtores rurais 

familiares (MOREIRA, 2001). Assim, os primeiros ingressam em um nível de produtividade 

e lucros mais elevados, enquanto os segundos continuam atolados no círculo vicioso que 

conduz das técnicas arcaicas à baixa produtividade, desta aos baixos lucros e destes à ausência 

de capital para a aquisição de tecnologias. 

Porém, com todos os desafios e provando sua força e resistência, a agricultura familiar 

firma-se na economia e hoje é responsável pela oferta considerável dos alimentos que chegam 

à mesa dos brasileiros todos os dias. Este setor corresponde a 74% de todas as pessoas que 

estão empregadas no campo, totalizando mais de três milhões de trabalhadores. Os pequenos 

agricultores produzem, no país, 41,3% do arroz, 58,9% do feijão, 82,8% de mandioca, 43,1% 

do milho, 28,4% da soja, 55,4% da pecuária de leite, 59% dos suínos e 47,9% de aves e ovos. 

(PERFEITO, 2008) 

Por outro lado, temos hoje 16,2 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza, 

destes, 46,7% moram na zona rural; as regiões Nordeste e Norte são as mais afetadas, pois 

juntas tem 75% dos brasileiros vivendo em pobreza extrema. (IBGE, 2011).  

Ainda segundo o IBGE (2011), dos brasileiros residentes no campo, um em cada 

quatro encontra-se em extrema pobreza, 30,3% das pessoas com 15 anos ou mais que ganham 

até R$ 70,00 por mês e que vivem na zona rural, são analfabetas. Na área urbana, este índice 

cai para de 22%.  

Percebemos então que, apesar da expressiva produção no contexto nacional, a 

agricultura familiar encontra-se, em muitos casos, empobrecida, fato agravado pelos baixos 

níveis de escolaridade apresentados, o que dificulta a adoção de novas tecnologias e 

influencia diretamente na baixa produtividade do setor. Infelizmente, depois de todo esforço 

dos agricultores pela conquista e manutenção da posse da terra, e de todo o trabalho para dela 

extraírem dignamente seu sustento, nem todos os beneficiários conseguem ter o mesmo nível 

de desenvolvimento socioeconômico.  
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De fato, o que se vê no campo é a vulnerabilidade social, econômica e ambiental dos 

pequenos produtores. Nas discussões sobre a temática surgem algumas questões que devem 

ser apuradas como: o beneficiário tem perfil para trabalhar na agricultura? A estrutura do lote 

e as tecnologias adotadas são suficientes para que se produza satisfatoriamente? Qual a renda 

desta família e como esta é composta?  

Para responder a estas perguntas algumas hipóteses foram adotadas. a) O beneficiário 

tem perfil para trabalhar na agricultura; b) Os sistemas produtivos encontrados são viáveis 

economicamente; c) Os sistemas produtivos não são diversificados; d) Os sistemas produtivos 

não garantem a segurança alimentar das famílias assentadas.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral realizar a caracterização dos sistemas de 

produção do projeto de Assentamento Rural Floriano Magno, localizado no município de 

Nova Mamoré no estado de Rondônia. Tendo como objetivos específicos caracterizar: a) Os 

diferentes níveis de capitalização dos agricultores do referido Projeto de Assentamento; b) A 

estrutura das suas propriedades rurais; c) Os sistemas produtivos e sua dinâmica; d) As 

inovações tecnológicas praticadas, e ainda; e) A viabilidade dos sistemas de produção dos 

assentados. 

A apresentação desta pesquisa está dividida em quatro capítulos, além da introdução, 

conclusão e referências. O primeiro capítulo discorre sobre a relação entre a questão agrária e 

o desenvolvimento. Subdividido em cinco tópicos, situa a questão agrária em nosso país, 

como foi feita a colonização no estado de Rondônia, faz uma breve discussão sobre o 

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento rural e por fim correlaciona a questão 

agrária com o desenvolvimento regional. 

No capítulo seguinte trata dos conceitos sobre agricultura familiar e sua relação com 

as políticas públicas a ela destinada, além de reforma agrária, auto consumo e segurança 

alimentar, renda e crédito. No capítulo três foi delimitada a área pesquisada e os indicadores 

utilizados. O último capítulo analisa os dados obtidos pela pesquisa. Na continuidade estão 

disponíveis as conclusões a partir do estudo realizado, seguida pela relação das fontes 

utilizadas enquanto referência. 
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1. A QUESTÃO AGRÁRIA E O DESENVOLVIMENTO. 

 
1.1. HISTÓRICO DA QUESTÃO AGRÁRIA 

 
O problema fundiário no Brasil remonta a aproximadamente o ano de 1530, no qual a 

coroa portuguesa via-se numa necessidade de expandir o território recém descoberto, 

conhecer a real dimensão da extensão territorial, o tipo de terras que se tinha na colônia e 

também pelo temor de Portugal de mais invasões estrangeiras, visto que, na época, piratas 

ingleses, corsários, franceses e holandeses constantemente saqueavam as riquezas da nova 

colônia. 

A coroa recortou então, a costa brasileira em 12 capitanias hereditárias, e as distribuiu 

aos nobres portugueses de confiança do rei, que, em troca de um sexto de toda produção e da 

vigilância constante dessas áreas, tinham o direito de produzir, explorar a mão de obra local e 

desfrutar dos benefícios da terra. A falta de recursos da coroa portuguesa para implementar a 

colonização do Brasil, teve como solução transferir a responsabilidade para particulares, 

portanto, a colonização do Brasil deu-se pela iniciativa privada, que ainda tinha que pagar 

tributos (OLIVEIRA, 2010). 

Algumas famílias que receberam as terras, mas não tinham recursos suficientes para 

explorá-la doaram grandes áreas a colonos que cultivaram comercialmente a cana de açúcar, 

cultura em grande expansão na época, essas áreas são conhecidas como sesmarias. E na 

periferia destas, com o consentimento do sesmeiro, residiam famílias cultivando gêneros 

básicos para alimentação dos escravos e moradores daquela área, além de constituir-se em 

fonte de mão de obra livre para trabalhar na supervisão dos escravos na lavoura de cana, a 

medida que o plantio crescia as famílias tinham que buscar outros lugares para se estabelecer. 

Assim, ainda no início do período colonial, estabeleceu-se não só a concentração fundiária, 

como também a relação desta com o minifúndio, que marcou a estrutura fundiária e a 

dinâmica agrária brasileira até os dias atuais. 

A independência do Brasil trouxe a esperança de mudança no sistema de distribuição 

de terras, mas a falta de uma regulamentação oficial fez com que a definição das posses de 

terras se desse pela lei do mais forte, com disputas muito violentas. Os conflitos se davam 

entre antigos proprietários, grandes fazendeiros e novos grileiros apoiados por grupos 

armados, neste momento da história os trabalhadores rurais, por serem em sua grande maioria 

escravos, ainda não participavam das disputas.  
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Somente em 1850 o Império tentou ordenar o campo ao editar a Lei das Terras, com a 

principal preocupação de dificultar o acesso à terra dos quilombolas e os produtores 

independentes. A Lei dava à Coroa o poder sobre as terras, e definia como instrumentos 

legítimos de acesso à propriedade a aquisição e doação, com exceção para posse e exploração 

das terras devolutas, fixava preços mínimos para os lotes e determinava que as vendas fossem 

feita em hasta pública, com pagamento à vista (BUAINAIN & PIRES, 2005). Essas medidas 

só aumentaram a discrepâncias entre as classes sociais no meio rural de então, já que os 

produtores de gêneros alimentícios eram pobres demais para pagar a taxa de registro e 

comprar a terra, enquanto que os latifundiários fraudavam facilmente a Lei, para serem 

beneficiados com o dispositivo que reconhecia todas as posses anteriores a sua promulgação.  

A abolição da escravatura, em 1888, e a implantação da república, em 1889, em nada, 

ou muito pouco mudaram configuração do mapa fundiário em nosso país, a maior mudança 

neste tema foi a implementação de programas de colonização de imigrantes asiáticos e 

europeus por alguns governos provinciais, formando assim o único núcleo autônomo de 

produção familiar no Brasil (BUAINAIN & PIRES, 2005). 

O poder político continuou nas mãos dos latifundiários ainda por longo tempo, a força 

desta elite, é incontestável na conhecida política de defesa do café. Mesmo quando a opção de 

desenvolvimento do país saiu do setor agrário exportador e passou a ser o modelo industrial, a 

partir de 1930, produzindo transformações profundas em nosso país, o sistema de propriedade 

da terra em nada se alterou, pois o pacto político que a viabilizava conciliou o interesse dos 

dois setores. 

A estrutura de terras no Brasil continua concentrada, sendo uma das mais desiguais 
do mundo, dominada pela classe dominante agrária, que ao longo da história do 
Brasil tem se aliado a vários grupos dominantes hegemônicos, para impedir 
qualquer política de democratização fundiária (ENGELMANN & GIL, 2012). 
  

 

Somente no final da década de 1950 e início dos anos 60, com o surgimento, no 

Nordeste, das Ligas Camponesas e, a partir destas, dos sindicatos rurais, o movimento dos 

camponeses passa a ser percebido pela sociedade que começa, então, a discutir a questão 

agrária no país, dando força a manifestações favoráveis à implantação da reforma agrária, 

como forma de mudar o sistema de propriedade da terra. 

Visando amenizar a influência da revolução cubana na América Latina, os Estados 

Unidos pressionam as autoridades brasileiras a implantar a reforma agrária, assim, em 1963 é 

lançado o Estatuto do Trabalhador Rural, garantindo ao homem do campo os mesmos direitos 
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que os trabalhadores urbanos, como salário mínimo, férias e repouso remunerado e o Governo 

Federal criou a Superintendência da Reforma Agrária (SUPRA). 

O primeiro governo militar elaborou um projeto de reforma agrária, transformado na 

Lei nº 4504, de 30/11/1964, conhecida como Estatuto da Terra, nela foram criados dois 

órgãos em substituição à Supra: o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), para cuidar 

da reforma da estrutura fundiária, e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrícola 

(INDA), voltado para o processo de colonização. 

Ainda que pareça uma contradição partir de um governo militar a 
institucionalização da reforma agrária, não se tratava de uma proposta com objetivo 
de transformação social, no sentido de ampliar as condições materiais do povo e 
oportunizar uma melhor distribuição da riqueza. O objetivo dos militares com a 
edição do Estatuto da Terra era frear as reivindicações populares, deslocando os 
focos do conflito, que saiu da sociedade e se direcionou para o próprio Estado. Este 
era o interesse imediato do governo, apenas este, e não executar de fato o programa 
da reforma agrária, que neste país nunca se concretizou (SILVEIRA & HEIM, 
2013). 

 

O I Plano Nacional de Reforma Agrária foi instituído pelo Decreto nº 59.456, em 

4/11/1966, que não saiu do papel. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), resultado da fusão do IBRA com o INDA, foi criado pelo Decreto nº 1.110, de 

9/07/1970. À época da criação do INCRA, mais do que reforma agrária, o governo incentivou 

a colonização da Amazônia. Migrantes de vários estados do Brasil foram levados a ocupar as 

margens da estrada Transamazônica e empresas de variados ramos receberam incentivos 

fiscais para grandes projetos agropecuários.  

A redemocratização, em 1984, reacendeu a discussão em torno deste assunto. O 

Decreto nº 97.766, de 10 de outubro de 1985, instituiu novo Plano Nacional de Reforma 

Agrária, com a meta utópica de destinar 43 milhões de hectares para o assentamento de 1,4 

milhão de famílias até 1989. Criou-se para isso o Ministério Extraordinário para o 

Desenvolvimento e a Reforma Agrária (MIRAD), mas quatro anos depois os números 

alcançados eram modestos perante a meta: 82.689 famílias assentadas em pouco menos de 4,5 

milhões de hectares.  

Esses números contribuíram para o debate político e ideológico em torno da reforma 

agrária na Assembleia Nacional Constituinte. Do embate, resultaram a extinção do INCRA, 

em 1987, e a do próprio MIRAD, em 1989. A responsabilidade pela reforma agrária passou 

para o Ministério da Agricultura. Em 29 de março de 1989, o Congresso Nacional recriou o 

INCRA, rejeitando o decreto-lei que o extinguira, mas a falta de respaldo político e a pobreza 

orçamentária mantiveram a reforma agrária quase paralisada. 
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A questão foi, então, vinculada diretamente à Presidência da República com a criação, 

em 29 de abril de 1996, do Ministério Extraordinário de Política Fundiária, ao qual 

imediatamente se incorporou o INCRA. Em 14 de janeiro de 2000, o Decreto nº 3.338 criou o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), órgão ao qual o INCRA está vinculado hoje. 

Choque de ideologias dentro dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e entre os 

mesmos, e o enfraquecimento institucional do INCRA com sucessivos contingenciamentos 

orçamentários, sobreposição de atribuições e perda de quadro por força da desvalorização da 

carreira dos servidores, demonstram o total abandono do Programa de Reforma Agrária por 

parte do governo, que a partir de 2011 o reduziu drasticamente. Infelizmente, sem apoio, 

proteção e direcionamento, os assentamentos são cada vez mais acusados de serem, os 

principais responsáveis pela tragédia da pobreza rural mais extrema e por crimes ambientais. 

 

 
1.2. COLONIZAÇÃO DE RONDÔNIA 

 

O processo de ocupação do espaço que hoje é Rondônia se iniciou no final do Século 

XVII com a vinda dos jesuítas, período este considerado como sendo o primeiro fluxo 

migratório registrado na história do Estado (RODRIGUES, 2008). A valorização da borracha 

no mercado internacional, no Século XIX, foi o motivo da vinda de migrantes nordestinos e é 

conhecido como o segundo fluxo migratório de nosso Estado. O terceiro fluxo migratório 

começou na década de 60 do Século XX e se intensificou na década seguinte, entre os fatores 

que o impulsionaram concorrem o fechamento da fronteira agrícola no Paraná, o processo de 

modernização no campo e a tensão agrária no Nordeste. O fluxo migratório proveniente do 

Paraná compôs mais de 40% dos colonos assentados em Rondônia na década de 70 (SOUZA, 

2009). 

 O avanço para as áreas de fronteiras e, especificamente, para a fronteira amazônica já 

vinha sendo ideologicamente arquitetado desde o Estado Novo (SOUZA, 2009). A estratégia 

de ocupação territorial do interior do Brasil foi chamada de “A grande marcha para o Oeste”, 

o exemplo clássico da intenção de povoar os territórios menos habitados são as grandes 

rodovias construídas neste período. OLIVEIRA (2010) afirma que começa então, neste último 

período o ciclo econômico agropecuário, superando todos os anteriores eminentemente 

extrativistas, sendo esta atividade, ainda hoje, um importante componente no PIB 

rondoniense. Para incentivar a migração, o Governo federal criou vários projetos de 

colonização que se sobrepuseram a terras ocupadas por antigos seringueiros e posseiros que 
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produziam em um sistema de subsistência. O conflito entre colonos e seringueiros foi 

recorrente durante o processo de colonização de Rondônia (SOUZA, 2009). 

O território rural do Estado, antes da intervenção estatal, pertencia a poucos 
seringalistas. Com a derrocada econômica do extrativismo da borracha, as terras 
dos seringais ficaram improdutivas, ou seja, deixaram de cumprir com sua função 
social. Os trabalhadores rurais que migravam para Rondônia em busca das terras 
vazias se apossavam das terras detidas pelos seringalistas, quer tivessem títulos 
legítimos ou não, como resultado houve várias disputas possessórias, métodos 
ilícitos de disputa pela terra, resultando muitas mortes (OLIVEIRA, 2010). 

 

Primeiramente vieram os Projetos Fundiários, com o objetivo principal de arrecadar as 

terras devolutas e resguardar o domínio do Estado sobre estas, para então direcioná-las para a 

Concorrência Pública, Regularização Fundiária ou Colonização. Segundo OLIVEIRA (2010) 

foram alienados mais de um milhão de hectares de terras em licitações públicas com certames 

de abrangência nacional para atração de capital privado, ratificando SOUZA (2009) quando 

diz que o Governo Militar fazia um discurso de promoção da colonização com bases nas 

pequenas propriedades, mas na prática o que aconteceu foi a distribuição de grandes áreas 

para os capitais nacionais e internacionais. 

Nos anos 70 do Século XX, foram criados 7 grandes projetos de colonização, onde 

foram assentadas cerca de 23 mil famílias, em mais de 2,5 milhões de ha, distribuídos em 5 

Projetos Integrados de Colonização (PIC) e 2 Projetos de Assentamento Dirigidos (PAD). 

Com lotes de 100 ha, os PIC’s, além do planejamento, tiveram assistência e infraestrutura 

mínima, nestes projetos eram oferecidos, além da demarcação, apoio sócio econômico por 

parte do governo, pois naquela época já havia o entendimento que as famílias beneficiárias 

necessitavam de toda a ajuda possível para se instalarem, mas o que de fato ocorreu foi que os 

beneficiados serviam de mão de obra para outros projetos. 

Os PAD’s foram direcionados prioritariamente ao cultivo do cacau, os candidatos 

precisavam demonstrar conhecimento no manejo da cultura e comprovar situação econômica 

que permitisse os investimentos necessários à estruturação do lote de 250 ha, cada. Neste tipo 

de projeto o Estado investia apenas na organização territorial e infraestrutura física. 

A notícia da distribuição de terras se espalhou, seja pela propaganda oficial, seja pelas 

conversas informais, o que levou um grande número de pessoas a migrarem para Rondônia, 

aumentando os conflitos pela posse de terras. A estratégia do governo foi criar os projetos de 

Assentamento Rápido (PAR) com o objetivo de assentar 16 mil famílias nos anos de 1980 e 

1981, não sendo feito nenhum investimento por parte do governo além da demarcação dos 

lotes individuais de 50 ha. 
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De acordo com o Estado, estava-se buscando apenas controlar os conflitos pela 
terra, mas, durante o processo de distribuição de terras nos PAR’s, foram 
legitimados diversos latifúndios em todo o Estado, ou seja, assentaram algumas 
famílias de colonos, mas intensificaram ainda mais os conflitos pela terra no 
território rondoniense (SOUZA, 2009). 

 

Desde então, o INCRA vem diminuindo a área distribuída por família beneficiada 

numa tentativa de aumentar o número de famílias atendidas, o que não está surtindo o efeito 

esperado, pois a demanda reprimida só aumenta. O número de projetos criados, com área 

destinada e número de famílias atendidas no estado de Rondônia está demonstrado na Tabela 

1. Na década de 70 do Século XX, foram assentadas mais de 23 mil famílias em mais de 2,5 

milhões de ha, divididos em 7 projetos. Na década seguinte foram criados 19 projetos, 

atendendo a mais de 14 mil famílias em quase 700 mil ha, esta área corresponde a apenas 

30% na área distribuída nos anos anteriores.  

 

TABELA 1 – Número de projetos criados, área destinada e famílias atendidas, por período, no 
estado de Rondônia. 

Período Nº. de projetos criados Área destinada (ha) Famílias atendidas 

1970 – 1979 7 2.585.548,63 23.721 

1980 – 1989 19 697.642,73 14.035 

1990 – 1999 68 678.701,99 15.361 

2000 – 2013 122 2.231.976,31 12.657 

Total 216 6.193.869,66 65.774 

 
FONTE: SIPRA, adaptado pela autora. 

 
Nos anos 90 o número de projetos de assentamento cresceu exponencialmente chegou 

a 68 projetos criados em quase 680 mil ha, uma incoerência se considerarmos que este foi o 

período com a menor área destinada para a reforma agrária no estado de Rondônia. No 

período de 2000 a 2013, a área trabalhada foi muito próxima da área distribuída na década de 

70, isso graças ao reconhecimento, por parte do INCRA, do direito à terra das populações que 

tradicionalmente as ocupavam, como os ribeirinhos e extrativistas, para assim terem os mesmos 

direitos de uma família beneficiária da reforma agrária, em nosso entender, esta política, 

embora justa, não é reforma agrária, mas estes dados são propagados nacionalmente, numa 

tentativa de manipulação do número de famílias assentadas anualmente pelo Governo Federal. 

Outro problema que necessita de atenção é o número de projetos de assentamentos 

consolidados pelo INCRA ao longo dos anos, segundo dados do SIPRA, em Rondônia, temos 

apenas 32 PA’s consolidados de um total de 216, o que não chega a ser 15% dos projetos 

criados, há casos extremos como os PA Machadinho, criado em 15/02/1982, e PA Buritis, 
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criado em 18/05/1988, que deram origem a municípios de mesmo nome e comportam suas 

sedes, mas que no Sistema de Informações deste órgão ainda estão classificados como “em 

processo de consolidação”. 

 

 

1.3. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Entre o final da Segunda grande guerra Mundial e meados dos anos sessenta, não se 

fazia distinção entre desenvolvimento e crescimento econômico. No entanto, as condições de 

vida de muitas populações não melhoravam, ou até pioravam, mesmo quando os seus países 

haviam alcançado elevadas taxas de crescimento, o que gerou grande insatisfação. Assim, a 

ideia de desenvolvimento foi paulatinamente incorporando uma série de aspectos sociais: 

emprego, necessidades básicas, saúde, educação, longevidade. Segundo DENARDI et al, 

(2000), o desenvolvimento não é somente a satisfação das necessidades das pessoais, mas está 

ligado às suas capacidades, ele está nas pessoas, não nos objetos.  

Vemos então que, enquanto o crescimento se refere a incrementos quantitativos, 

eventualmente medidos em valores de elementos físicos, o desenvolvimento implica em 

melhorias qualitativas. Portanto, o desenvolvimento é um processo de transformação 

econômica, política e social, por meio do qual o crescimento do padrão de vida da população 

tende a tornar-se automático e autônomo (BARAN, 1997). Para o alcance do pleno 

desenvolvimento torna-se necessária uma melhoria no nível geral de vida, apenas esse 

argumento já seria suficiente para justificar políticas de fortalecimento da produção familiar 

no meio rural.  

Para PERES (2002) a ideia de desenvolvimento está necessariamente associada às 

condições de vida da população. Para melhorar a qualidade de vida das pessoas é necessário o 

desenvolvimento socioeconômico que se dá por meio da conjugação dos capitais existentes 

que envolvem as varias áreas da vida humana.  

O desenvolvimento de uma família, de uma região ou até de um país, depende das 

opções feitas nos campos político, social, econômico do tomador de decisão daquele grupo, o 

resultado final depende da junção dos resultados e desdobramentos das decisões tomadas. 

WANDERLEY (2011) diz que, no Brasil, a existência da pobreza – em muitos casos 

da miséria profunda – é resultado do próprio modelo de desenvolvimento implantado que 

apoiou a concentração fundiária que expropria, a tecnologia que desemprega, as relações de 

trabalho que degradam o trabalhador e a urbanização que esvazia o campo. E continua seu 
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raciocínio dizendo que a pobreza no campo é resultado da carência, ou acesso restrito e 

insuficiente, dos recursos produtivos, principalmente a terra e a água, bem como os bens e 

serviços fundamentais que garantam o bem estar e a cidadania das pessoas, como saúde, 

educação, informação, comunicação, etc. 

 

 

1.4.  DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

O debate sobre este complexo tema divide os estudiosos, há o grupo que comunga da 

ideia de KAGEYAMA (2004) onde o mesmo só pode ser definido por meio de 

simplificações, que incluem a decomposição de alguns de seus aspectos e a aproximação por 

algumas formas de medidas. Outros concordam com VEIGA (2000) quando afirma que, o 

desenvolvimento rural não existe como fenômeno concreto e separado do desenvolvimento 

urbano, o que se pode fazer é estudar separadamente o lado rural do desenvolvimento. 

Para entender o que acontece no meio rural, é necessário que se façam recortes 

específicos para este território tão rico e tão diverso. As estratégias e opções feitas pelos 

produtores frente a todos os desafios que se apresentam, estão transformando profundamente 

este espaço, fazendo com que o mesmo se pareça cada vez mais com o espaço urbano. A 

diferença entre esses dois mundos é cada vez menos importante, pois o rural, hoje, é a 

continuidade do urbano no ponto de vista espacial; e do ponto de vista da organização da 

atividade econômica, as cidades não podem ser mais identificadas apenas com a atividade 

industrial, nem os campos com a agricultura e a pecuária (SILVA,1999). 

Em meio à discussão, encontramos consensos que nos auxiliam no estudo do meio, 

como por exemplo: a) O rural não é sinônimo de agrícola e nem tem exclusividade sobre este; 

b) O rural detém várias atividades e muitas funções (produtiva, ambiental, ecológica e social); 

c) As áreas rurais tem densidade populacional relativamente baixa; d) Não há um isolamento 

absoluto entre os espaços rurais e as áreas urbanas. 

 

1.5. INFLUÊNCIA DA QUESTÃO AGRÁRIA NO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

 

As ações do governo são resultado de interações políticas entre os atores envolvidos 

em uma disputa por espaços e pelo domínio dos instrumentos de política manejados pelo 
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Estado para regular a vida social e econômica. Desta forma, as relações de poder existentes na 

sociedade importam e são determinantes na definição das políticas públicas, de como os 

recursos públicos são alocados, em benefício e em detrimento de que setores, em função de 

quais prioridades e objetivos. Ou seja, a estrutura de poder, e, por conseguinte, as decisões 

políticas, tendem a refletir a estrutura de distribuição de riqueza da sociedade. Hoje há 

abundantes evidências de que em países marcados por forte desigualdade social o crescimento 

de longo prazo é negativamente afetado por políticas que buscam principalmente preservar os 

privilégios e proteger os interesses da minoria abastada (BUAINAIN & PIRES, 2005). 

Com a decisão política em escolher o eixo urbano-industrial como modelo de 

desenvolvimento do país, a agricultura passou a ser vista como um setor atrasado, fonte de 

obstáculos ao crescimento da indústria. A partir dos anos 60, a união das oligarquias rurais 

com a burguesia industrial resultou em uma modernização conservadora da agricultura. A 

estratégia adotada foi um pacote de incentivos com recursos subsidiados para a substituição 

de mão de obra por máquinas e implementos, onde os dois setores sairiam ganhando, de um 

lado a agricultura aumentaria sua eficiência e diminuiria sua dependência em relação ao 

trabalho temporário, do outro a indústria que ampliou o seu mercado, além de ter a sua 

disposição um contingente cada vez maior de trabalhadores rurais desempregados.  

A principal condição de acesso aos meios de produção e financiamento era a posse da 

terra, confirmando o papel da mesma como reserva de valor e fonte de poder econômico. Esse 

pacote de modernização e as políticas de crédito adotadas no período reforçaram ainda mais a 

concentração da posse de terras e o crescimento excludente, ignorando não apenas os efeitos 

sociais negativos de um crescimento baseado na modernização do latifúndio, como também a 

correlação positiva entre crescimento econômico e distribuição de renda. 

Nos países desenvolvidos, entre eles o Japão, o processo de desenvolvimento apoiou o 

fortalecimento da agricultura familiar, por entender que ela é de fundamental importância na 

redução da pobreza. No Brasil, o setor agrário se uniu ao setor urbano industrial emergente, 

dominando a formulação de políticas públicas durante o regime militar, onde a modernização 

do país e do campo não poderia levar em conta detalhes como os impactos sociais negativos 

ou as lições dos países desenvolvidos (BUAINAIN & PIRES, 2005). 

O tempo mostrou que o modelo em que a estratégia de desenvolvimento rural é 

baseado no estímulo à modernização da grande propriedade tradicional fracassou, por reduzir 

prematuramente a demanda relativa por mão de obra, além de inflacionar os preços da terra 

que acirrou os conflitos fundiários e expulsou os pequenos produtores de suas terras, este 

segmento da sociedade foi duramente atingido pela falta ou insuficiência de políticas 



26 
 

específicas, em particular Programas de reforma agrária, crédito, pesquisa e assistência 

técnica (BUAINAIN & PIRES, 2005). Se levarmos em conta que, naquela época, a 

disponibilidade de terras ociosas no país era muito grande, e se bem aproveitadas a expansão 

das áreas ocupadas pelo grande capital não seria ameaçada, é fácil perceber que a estratégia 

de desenvolvimento brasileira resultou em um desastre social, pois levou ao esvaziamento do 

campo e à concentração da terras, alimentou a pobreza urbana e bloqueou o desenvolvimento 

regional.  

Como consequência, o Brasil apresenta um dos piores indicadores de desenvolvimento 

humano se comparado aos países de igual nível de renda, dados da PNAD (2009) sobre a 

renda domiciliar per capita, critério utilizado para definir a pobreza extrema, mostram que 

entre agricultores situados abaixo da linha de pobreza extrema, 80% são proprietários de áreas 

com dimensão inferior a 20 há. Na região Norte, onde um módulo fiscal tem em média 76 

hectares, o grupo de agricultores que se declaram proprietários de áreas inferiores a 20 ha 

representa 60% do total de famílias em extrema pobreza. No Sudeste, eles são pouco menos 

da metade do grupo, no Centro-Oeste a porcentagem sobe para 85%, no Sul, 100% dos 

agricultores em extrema pobreza dispõem de áreas menores que 20 ha, deixando claro que a 

pobreza no meio rural está intimamente ligada ao tamanho da área.  

Mas é interessante destacar que, quando falamos em proprietário de suas terras, o 

índice de pobreza extrema, segundo a PNAD, é de 8%, mas quando partimos para os 

posseiros, arrendatários, parceiros e outros agricultores que mantêm vínculos precários com as 

terras: 16% estão em situação de pobreza extrema. Para que uma política de inclusão 

produtiva a estes grupos sociais seja exitosa, a reforma agrária deve estar no centro das 

atenções.  Como política, a reforma agrária transcende tal aspecto: ela serve de ponto de 

convergência para políticas públicas que abordam outras dimensões da pobreza – como 

moradia, educação e saúde – e confere aos beneficiários a condição de sujeitos de direitos. 

Esta ideia minimalista e controversa da realidade apenas distancia o problema da sua 

causa, estamos convencidos de que o maior condicionante da pobreza rural é o acesso à terra 

em quantidade e qualidade adequadas, esta simples medida aumenta a possibilidade de êxito 

dos assentamentos de reforma agrária, das políticas de agricultura familiar e das condições de 

permanência dos trabalhadores rurais em suas parcelas. 
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2. AGRICULTURA FAMILIAR E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2.1. AGRICULTURA FAMILIAR 

 

No Brasil a agricultura familiar foi, historicamente, um setor impossibilitado de 

desenvolver plenamente suas possibilidades enquanto forma social específica de produção, 

num contexto em que a grande propriedade rural se impôs como modelo socialmente 

reconhecido (PINTO, 2009). 

Agricultura familiar não é propriamente um termo novo, mas seu uso recente, com 

ampla penetração nos meios acadêmicos, nas políticas de governo e nos movimentos sociais, 

adquire novas significações (ALTAFIN, 2007). Embora não seja uma categoria social recente, 

nem a ela cabe uma categoria nova na sociologia rural, fala-se dela como um novo 

personagem.  

A agricultura familiar é aquela em que a família ao mesmo tempo em que é 

proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo 

(WANDERLEY, 1996). 

De um modo bem simplificado este segmento da sociedade é singular porque o 

núcleo das decisões, gerência, trabalho e capital é controlado pela família. Em geral, são 

agricultores com baixo nível de escolaridade que diversificam os produtos cultivados para 

diluir custos, aumentar a renda e aproveitar as oportunidades de oferta ambiental e 

disponibilidade de mão de obra (ABRAMOVAY et al, 1996). 

Os conceitos e definições de agricultura familiar variam bastante de acordo com a 

necessidade e com a disponibilidade de dados. Para a FAO, agricultura familiar é aquela que 

se utiliza de um empregado permanente. Para o PRONAF, é a que possui até dois empregados 

permanentes, cultivando área inferior a quatro módulos rurais. Para a CONTAG, a agricultura 

familiar cultiva em menos de quatro módulos rurais e não contrata força de trabalho 

permanente. E em estudos mais acadêmicos, considera-se o tipo de força de trabalho, a mão 

de obra contratada ou familiar sem dar importância à área (GIPAF, 2003). 

Esta pesquisa adota o conceito apresentado na Lei 11.326, de 24/07/2006. Onde o 

agricultor ou empreendedor familiar rural é aquele que pratica atividade rural, e não detém, a 

qualquer título, área maior que 4 (quatro) módulos fiscais, utilize predominantemente mão de 

obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento 

e que o estabelecimento seja dirigido diretamente pela família. 
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Estamos falando de um amplo e numeroso grupo de pessoas com um grau de 

ambiguidade elevado para colocar, em um único rótulo, grupos sociais bastantes 

heterogêneos. São exemplos de agricultores familiares os aquicultores, silvicultores, 

extrativistas, pescadores, povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades 

tradicionais, desde que atendam aos requisitos previstos na legislação. 

O pequeno agricultor tem como principal objetivo a perpetuação do sistema, a 

manutenção da vida e a continuidade da família, mas também se envolve com a economia 

mais ampla, mesmo comercializando toda sua produção, pensa e dirige sua unidade como 

camponês e não como empresário. Segundo BUAINAIN & ROMERO (2000), a agricultura 

familiar desenvolve, em geral, sistemas complexos de produção, combinando várias culturas, 

criações de animais e transformações primárias, tanto para o consumo da família como para o 

mercado.  

Parte do sistema de produção da agricultura familiar é contemplado pela produção de 

alimentos. ANDRIOLI (2008), diz que esse nicho da agricultura é responsável pela maior 

parte da produção de alimentos principalmente pela característica de integrar a produção e o 

consumo, e para conseguir fazer com que o trabalho da família possa ser empregado ou possa 

gerar valor durante o ano inteiro, ele terá que ocupar-se com várias atividades. Nesse sentido a 

monocultura é um problema para os pequenos produtores. Destacamos que os alimentos 

produzidos neste meio têm uma qualidade superior já que os produtores são, também, os 

consumidores. 

Por se preocupar primeiramente em produzir alimentos para seu próprio consumo, 

comercializando o excedente, os pequenos produtores são responsáveis pela maior parte dos 

alimentos que consumimos, contribuindo diretamente para a diminuição dos preços da cesta 

básica nos municípios onde comercializam sua produção. Além disso, tendo em vista a 

dificuldade das populações de baixa renda que vivem no meio urbano, tais como: 

desemprego, habitação, condições de vida bastante precárias, entre outras, as unidades de 

produção familiar na agricultura têm a função de controlar o avanço da migração rural, agindo 

positivamente na violência que assola nossas cidades. 
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2.2. REFORMA AGRÁRIA 

 

Conforme dados apresentados pelo SIPRA, no Brasil, apesar do significativo número 

de famílias assentadas, somente uma pequena parte está em processo de consolidação (18%), 

apenas 8% já ultrapassaram esta fase e se encontram aptas a serem tituladas. 

 A demanda por terra ainda é expressiva, mesmo com a diminuição da população rural, 

as falhas e as demoras na implementação do programa vêm acarretando o acirramento dos 

conflitos sociais no campo, dificultando a democratização do acesso à terra e, 

consequentemente, os benefícios econômicos, sociais e políticos a ele associados. 

A desconstrução do conceito e da política de reforma agrária tem-se mostrado mais 

efetiva do que nunca, na medida em que está cada vez menos presente na agenda 

governamental. A atuação do governo nessa área, em anos recentes, tem-se dado basicamente 

via incorporação de terras públicas para a criação de assentamentos (regularização fundiária), 

enquanto as desapropriações, estas sim, com impacto positivo sobre a estrutura fundiária, vêm 

diminuindo. 

As dificuldades enfrentadas pelo Estado na introdução de correções na estrutura 

fundiária são crescentes: seja por conta de restrições orçamentárias; seja como consequência 

da atuação do judiciário, que atrasa e dificulta a posse de áreas desapropriadas por parte do 

INCRA, mesmo com a legislação sendo clara neste aspecto; ou, ainda, em razão de 

dificuldades técnicas e operacionais enfrentadas por este órgão. Mas, sobretudo, a dificuldade 

também reside no fato de a reforma agrária vir perdendo o pequeno espaço que ocupava na 

agenda governamental. 

A importância do programa, tanto na geração e garantia direta e indireta de emprego e 

renda como para a segurança e soberania alimentar e territorial, não tem tido o respaldo 

orçamentário necessário. A redução dos recursos tem tido impacto negativo nos seus 

resultados. As dificuldades que têm sido enfrentadas na execução desses programas, 

culminando na diminuição de famílias assentadas, bem como a continuidade dos 

acampamentos de trabalhadores rurais sem-terra, potencializam a eclosão de conflitos rurais, 

na medida em que travam o processo de democratização do acesso à terra, impossibilitando 

àquelas famílias os benefícios econômicos, sociais e políticos decorrentes do programa de 

reforma agrária. 
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2.3. PROJETOS DE ASSENTAMENTO RURAL 

 

Os assentamentos rurais podem ser definidos como a criação de novas unidades de 

produção agrícola gerados pelo surgimento de novas formas de organização, por meio de 

políticas governamentais visando o reordenamento do uso da terra em benefício de 

trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra (BERGAMASCO e NORDER, 1996). 

Como o seu significado remete à fixação do trabalhador na agricultura, envolve também a 

disponibilidade de condições adequadas para o uso da terra e o incentivo à organização social 

e à vida comunitária. Aliado a isto, está o fortalecimento e ampliação da agricultura familiar, 

que consiste na exploração de uma parcela de terra tendo como trabalho direto a mão-de-obra 

familiar. 

Embora com número limitado e com uma grande população ainda demandante por 

terra, os assentamentos são centros estratégicos no quadro das transformações da questão 

agrária brasileira desde os anos 60. Fazem parte de uma nova forma de integração  da 

população rural, num contexto de redistribuição da propriedade fundiária partindo da 

transferência da população beneficiária, e consequentemente, sua readaptação num novo 

espaço de vida e trabalho (BERGAMASCO; BLANC-PAMARD; CHONCHOL, 1997). 

O termo assentamento está relacionado a um espaço preciso em que a população será 

instalada é, portanto, uma transformação do espaço físico, cujo objetivo é a sua exploração 

agrícola (BERGAMASCO; BLANC-PAMARD; CHONCHOL, 1997). Podem ser pouco 

rentáveis em termos contábeis de empresas capitalistas, mas diante de todas as vantagens 

apresentadas pelos mesmos defendemos que são perfeitamente rentáveis em termos de 

economia familiar dos agricultores.  

Para que alcance seus objetivos é necessário a disponibilidade de condições adequadas 

para o uso da terra, o incentivo à organização social e á vida comunitária. Infelizmente não é o 

que ocorre na prática, pois na ânsia de cumprir metas apenas quantitativas são assentadas cada 

vez mais famílias sem a mínima preocupação com a qualidade dos locais em que estas irão 

viver a partir de então, assim há casos em que algumas estradas, infraestrutura básica para o 

trânsito de pessoas e para o escoamento da produção, são construídas muito tempo depois da 

criação do PA, sendo um dos motivos elencados quando se fala na desistência dos lotes por 

parte dos beneficiados.  

Dado o potencial e a contribuição deste setor na criação de empregos e diminuição do 

êxodo rural, no aumento da oferta de alimentos, no incremento da produção agrícola e 

elevação do nível de renda e a consequente melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores 
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rurais, os assentamentos de reforma agrária ocupam um espaço crescente no debate social, 

forçando o governo a criar programas para melhorar a produção agrícola buscando 

desenvolvimento para as famílias rurais. 

 

 

2.4. RENDA 

 

Segundo FONSECA (2009) O agricultor familiar pode ser classificado em três tipos, 

conforme o nível de capitalização: produtores familiares capitalizados ou consolidados, 

produtores familiares em vias de capitalização ou em transição e produtores familiares 

descapitalizados ou periféricos. Os primeiros são detentores dos meios de produção e estão 

inseridos no processo de acumulação capitalista. Os segundos possuem certo capital a ser 

investido, mas este não garante a sua sustentabilidade. Os últimos possuem uma renda que 

não assegura a sua reprodução.  

O desenvolvimento de atividades não-agrícolas como estratégia de reprodução social 

da agricultura familiar depende do que LAMARCHE (1997) chamou de “capacidade de 

adaptação do agricultor familiar” frente às imposições da sociedade e da economia. Que nada 

mais é do que a capacidade ou habilidade do agricultor familiar em elaborar diferentes 

estratégias de sobrevivência além da agricultura. Estas habilidades fazem parte do patrimônio 

sociocultural construído e elaborado historicamente, fruto de suas relações com outros atores 

sociais e do conhecimento que detém do ambiente em que vive (PINTO, 2009).  

Trata-se do habitus da família rural, isto é, de corpos de conhecimentos que são 

continuamente elaborados ao longo da história, enquanto seus membros valorizarem o 

patrimônio sociocultural herdado (BOURDIEU, 1983), e é o que permitirá à família elaborar 

estratégias que garantam sua reprodução enquanto categoria social. Portanto, em primeira 

instância é este habitus o responsável pelas condições internas à família rural que permitirá a 

realização da pluriatividade enquanto estratégia de reprodução social.  

Com relação aos agricultores familiares, a análise de renda é mais complexa, tendo em 

vista a heterogeneidade desse estrato social, os agricultores estritamente familiares, em seu 

conjunto, têm tido dificuldades em alcançar uma participação mais elevada na renda gerada 

no setor (ROCHA, 2011).  

A predominância das atividades agrícolas quanto à ocupação e renda da PEA 

domiciliadas no meio rural vem diminuindo, com intensidade desigual, em todo o Brasil. Em 

termos gerais, essa transformação tem contado com o contínuo declínio da capacidade da 



32 
 

agropecuária de reter postos de trabalho e com ascensão recente, de atividades geradoras de 

ocupações rurais não agrícolas.  

LEITE et al (2004) consideram que projetos de reforma agrária provocam a 

dinamização da vida econômica dos vários municípios onde se inserem, tendo como base um 

processo produtivo mais diversificado, quando comparado à estrutura produtiva prevalecente 

nos estabelecimentos agropecuários da região. 

A expansão das atividades rurais não agrícolas é um componente importante da atual 

fase de desenvolvimento da economia rural. Ela tem criado novas oportunidades de trabalho 

para a população residente no campo e alternativas de se obter ganhos superiores aos das 

atividades agrícolas, constituindo parcela crescente da renda rural (NEY & HOFFMANN, 

2007). 

Dentre as diferentes estratégias adotadas pelas famílias destacam-se a luta de acesso 

à terra, o desenvolvimento de diferentes atividades produtivas agrícolas e não-agrícolas, a 

intensificação das atividades na propriedade, a venda da força de trabalho familiar, as rendas 

advindas de aposentadorias e pensões, diversas formas de organização interna do trabalho, 

dentre tantas outras formas que possibilitem sua reprodução como categoria social. Estas 

estratégias são discutidas por diversos autores como SILVA (2005), LAMARCHE (1997), 

CARNEIRO (1999), FERRANTE et al. (2004). 

Por pluriatividade entende-se a realização de diversas atividades produtivas agrícolas 

e não agrícolas, pela família e seus membros, resultante de conhecimentos e habilidades 

adquiridas e elaboradas pelos membros da família ao longo de sua trajetória histórica e social, 

e também em decorrência de condições sociais e econômicas externas que possibilitem a 

realização dessas atividades pela família agricultora (PINTO, 2009). 

As dificuldades na agricultura se referem à baixa dos preços dos produtos agrícolas e 

ao aumento dos custos dos insumos e bens de capital. Com a intensificação do uso de 

tecnologia moderna acarreta-se como consequência, a redução da margem de retorno para as 

famílias rurais e a significativa diminuição da demanda por mão de obra familiar nessas 

atividades. Diante da conjuntura histórica de desvalorização da agricultura pelo 

desenvolvimento do capitalismo no campo, e particularmente da agricultura familiar, a 

pluriatividade vem se apresentando como alternativa que possibilita a geração de trabalho e de 

renda para as famílias rurais, de modo que possa garantir sua reprodução social e econômica. 

Assumir a pluriatividade na agricultura familiar como processos sociais que ocorrem 

no seio da sociedade moderna, diante da sua grande complexidade, é a maneira mais 

adequada para a análise científica das condições e situações em que se desenvolve. Isto 
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porque os processos sociais requerem uma linha de pensamento que seja histórica e 

relacional, pois, a sua dinâmica depende de fatores históricos e sociopolíticos que podem 

impor ajustes e mudanças capazes de alterar o sentido das coisas. 

De acordo com DEL GROSSI  et al (2001), há vários fatores que contribuíram para 

que isso acontecesse, dentre eles a modernização da agricultura e o consequente aumento da 

produtividade do trabalho no campo, promovendo uma acentuada redução de mão de obra 

ocupada nas atividades agrícolas; a desvalorização dos produtos agrícolas nas três últimas 

décadas, o que tem obrigado membros da famílias rurais a procurarem atividades alternativas 

como forma de manterem o nível de renda familiar; um outro fator é a oferta crescente de 

oportunidades de ocupações não agrícolas à população rural, que geralmente remuneram mais 

que a agricultura, e portanto, geram uma atratividade às pessoas que buscam melhorar seu 

padrão de vida. 

Os mesmos autores também concluíram que, nem sempre, as ocupações não 

agrícolas proporcionam uma renda melhor que as ocupações agrícolas, porém a agricultura 

não absorve mais toda a mão de obra disponível, e a grande maioria das ocupações não 

agrícolas em que se engaja a população rural são ocupações que não exigem elevada 

qualificação profissional. Os autores citam, como exemplo, o trabalho doméstico que 

aparentemente absorve grande parte da mão de obra feminina disponível que não consegue 

colocação em outro tipo de atividade rural. 

 

 

2.5. AUTOCONSUMO E SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

A política de implantação de assentamentos rurais  deve ser vista tanto pelos impactos 

econômicos tais como: a criação direta e indireta de empregos a baixo custo, aumento da 

oferta de alimentos e matéria-prima para o mercado interno, aumento da arrecadação 

tributária; quanto pelos impactos sociais com melhoria da qualidade de vida para os 

assentados, redução da migração rural-urbana, entre outros. 

Neste sentido, a existência de políticas públicas e ações do Estado que efetivamente 

apoiem a produção dos assentados, como por exemplo, oferta de linhas de crédito, subsídios 

para as primeiras plantações, trabalho qualificado de assitência técnica e extensão rural, 

política de preços mínimos e garantia de comercialização da produção, são fundamentais para 

que a segurança alimetar das famílias efetivamente aconteça. É desejável que o assentado 

produza para o auto consumo, porém entendemos que ele não deveria entrar para seu lote e se 
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isolar do mundo comercial, pensando apenas em seu auto consumo, mesmo porque isto seria 

praticamente impossível de acontecer hoje em dia. 

No importante e pioneiro trabalho organizado por GUANZIROLI et al (1994) já se 

apontava a importancia do auto consumo na renda do assentado. A produção de auto consumo 

tende contribuir inclusive na segurança econômica que o agricultor necessita, por vezes, para 

se lançar em novos projetos e aumentar sua produção comercial, podendo funcionar como 

uma verdadeira poupança para a família, seja pela venda de animais ou excedentes, seja por 

produzir seu próprio alimento ao invés de comprá-lo. Além do que o produtor, efetivamente, 

aumenta sua capacidade de resisitir ás adversidades tais como preços baixos, dificuldades na 

comercialização e frustação de safra. 

O autoconsumo aparece, portanto, como parte de uma estratégia diferenciada dos 

assentados em busca de permanecer no lote, pois não se pensa na venda para o mercado 

propriamente dito. O autoconsumo tem o papel essencial no sistema de produção, já que 

garante a estabilidade do produtor frente aos resultados oscilantes das culturas comerciais. 

Tem um papel de reserva de segurança para momentos difíceis, além de produzir eventuais 

excedentes, as vezes bastante significativos para o mercado local. 

A criação de pequenos animais e o cultivo de pomares e hortas caseiras, além da 

produção de arroz, feijão, milho, mandioca e leite no meio rural, podem contribuir para 

diminuir ou minimizar a insegurança alimenar, porém não é raro verificar que este tipo de 

produção é colocado a margem de cultura principal, ou ainda, serem tratados como trabalho 

feminino, de fato, normalmente estas produções se concretizam com maior facilidade pela 

presença e trabalho das mulheres. 

Em contra partida à previsão de Thomas Malthus, no século XIX, de crises de fome 

que resultariam da tendência de crescimento mais acelerado da população em relação a 

capacidade de produção de alimentos, o avanço tecnológico veio minimizar o risco de 

escassez, porém colocou em pauta a pressão da produção extensiva sobre os recursos naturais 

e sobre o êxodo rural. O diagnóstico malthusiano foca apenas na disponibilidade de alimento 

em vez de se preocupar com as restrições de acesso a esses bens por insuficiência de renda ou 

por incapacidade de produzir o próprio alimento. No que diz respeito ao acesso aos alimentos, 

a abordagem de segurança alimentar e a produção de autoconsumo, permite-nos compreender 

porque junto com o crescimento da capacidade de produção de alimentos, cresceu também a 

dificuldade de um número significativo de pessoas e grupos sociais de os acessarem, algo que 

também deve ser melhor analisado e estudado. 
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A sociedade brasileira é caracterizada por uma elevada concentração de renda, em que 

boa parte da população não tem acesso a segurança alimentar, onde preços mais altos de 

alimentos contribuem para agravar as desigualdades sociais. A agricultura tem como uma das 

suas característias mais importantes a geração de emprego e renda, em especial para empregar 

mão-de-obra pouco qualificada, fato concreto de grande parte das pequenas  e médias cidades 

de nosso país (GRISA, GAZOLLA, SCHNEIDER, 2010). 

Entendemos que o autoconsumo deve ser interpretado como uma estratégia que é 

utilizada pelas unidades familiares visando garantir a autonomia sobre uma dimensão vital, a 

alimentação. Com efeito, a produção para autoconsumo possibilita o acesso direto aos 

alimentos. Estes seguem direto da unidade de produção para a unidade de consumo, sem 

nenhum processo de intermediação que a torne valor de troca. 

 

 

2.6. CRÉDITO RURAL 
 
 

Crédito é toda transação comercial baseada em confiança, promessa de pagamento, 

tempo entre aquisição e pagamento da dívida, onde um comprador adquire um bem ou 

serviço, mas só efetuará o devido pagamento após determinado período de tempo (PIZAIA, 

2009). 

 Segundo o Decreto 58.380, de 10/05/1966, o crédito rural é o suprimento de 

recursos financeiros a produtores rurais, ou a suas cooperativas, para aplicação exclusiva em 

atividades que se enquadrem nos objetivos indicados no referido regulamento.  

O crédito rural possui três modalidades: crédito rural corrente, que consiste no 

suprimento de recurso sem a prestação de assistência técnica em nível de empresa; o crédito 

rural educativo, onde há o suprimento de recurso conjugado com a prestação de assistência 

técnica, compreendendo a elaboração de projeto ou plano e a orientação ao produtor; e o 

crédito rural especial, destinado às cooperativas de produtores rurais, para aplicações próprias 

ou dos associados (ANTÃO, 2011). Dividindo-se em crédito custeio, relacionado ao capital 

de giro para as atividades agrícolas, crédito investimento, com recursos destinados à 

construção de instalações e à compra de equipamentos necessários, e o crédito de 

comercialização, ligado à política de preços mínimos, além de estimular os investimentos 

rurais, garantir o valor do custeio da produção e comercialização, permite o desenvolvimento 

de tecnologias que irão promover o aumento da produtividade. 
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O crédito rural proporciona a circulação de alimentos movimentando e gerando 

tributos para o Estado, elevando investimentos e gerando empregos. Desse modo o crédito 

rural é imprescindível à economia, pois tem enorme importância como instrumento de política 

agrícola para o desenvolvimento do país. O Brasil necessita que seus agricultores façam uma 

agricultura rentável e competitiva, não somente pelos imperativos da justiça social, mas 

também porque a agricultura em sua globalidade tem potencialidades para oferecer uma 

contribuição muito mais significativa à solução dos grandes problemas nacionais (ANTÃO, 

2011).  

A População mais empobrecida tende a ser excluída de muitas relações econômicas 

que poderiam gerar riquezas, dentre elas o crédito, elemento fundamental nas economias de 

mercado, de fato quanto mais pobres os produtores, maior é a importância do crédito, por 

permitir a rápida capitalização que impede, inclusive, a inserção dos mesmos no mercado, 

entretanto são os que encontram maiores dificuldades em acessar, seja por não apresentarem 

garantias reais, seja por operarem pequenos valores, pois o custo administrativo desta 

operação é semelhante ao custo de uma operação com grandes valores, e consequentemente 

com retorno maior, fazendo com que os agentes bancários não se interessem. 

Os financiamentos são executados pelo SNCR, sob as diretrizes da política creditícia 

formulada pelo Conselho Monetário Nacional, em consonância com a política de 

desenvolvimento agropecuário. O sistema está dividido em órgãos básicos, o Banco Central 

do Brasil, o Banco do Brasil S.A., o Banco da Amazônia S.A. e o Banco do Nordeste do 

Brasil S.A.; o BNDES é caracterizado como um órgão vinculado; e os órgãos auxiliares, que 

são as agências de fomento, bancos estaduais, inclusive de desenvolvimento, bancos privados, 

Caixa Econômica Federal, cooperativas autorizadas a operar em crédito rural e sociedades de 

crédito, financiamento e investimento. 

Para a região Norte são oferecidos dois programas de financiamento o PRONAF e o 

FNO, iremos discorrer apenas do primeiro já que ele é específico à agricultura familiar. 

 

 

2.6.1. PRONAF: 
 

Durante o processo de modernização da agricultura brasileira, as políticas públicas 

para o meio rural, em especial a politica agrícola, privilegiaram os setores mais capitalizados 

e a esfera produtiva das commodities voltadas ao mercado internacional, com o objetivo de 
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fazer frente aos desequilíbrios da balança comercial do país. Para o setor da produção 

familiar, o resultado dessas políticas foi altamente negativo, uma vez que grande parte desse 

segmento ficou a margem dos benefícios oferecidos pela política agrícola, sobretudo nos ítens 

relativos ao crédito rural, aos preços mínimos e ao seguro da produção. 

Até o início da década de 1990 não haviam políticas públicas, com abrangência 

nacional, voltada ao atendimento das necessidades específicas da agricultura familiar, esse 

período foi marcado por fatores decisivos na mudança dos rumos das políticas de 

desenvolviemnto rural. Por um lado, o movimento sindical dos trabalhadores rurais ligados à 

CONTAG e ao DNTR/Cut, passaram a direcionar suas reinvidicações e lutas para a chamada 

“reconversão e reeestruturação produtiva” dos agricultores familiares, que seriam afetados 

pelo processo de abertura da economia. Com isso, as reinvidicações dos trabalhadores rurais, 

que já haviam conquistado espaço para negociação na Constituição de 1988, ganharam 

destaque  nas Jornadas Nacionais de Luta da primeira metade da década de 1990 e que, a 

partir de 1995 passaram a ser chamadas de Grito da Terra Brasil (MATTEI, 2007). 

 Iniciado ainda no Governo Itamar Franco, em 1994, quando foi criado o PROVAP 

com objetivo de destinar crédito com taxas de juros mais acessíveis aos agricultores 

familiares, do ponto de vista dos recursos aportados, o programa ficou muito aquém das 

expectativas, entretanto, foi a primeira experiência  de uma política pública diferenciada por 

categoria de produtores rurais. O Programa passou por uma série de modificações até que em 

1996 foi criado o PRONAF, atendendo a uma antiga reinvidicação dos trabalhadores rurais.   

No Governo Fernando Henrique Cardoso, o PROVAP foi totalemnte reformulado e,  

através do Decreto Presidencial nº 1.946, de 28/07/1996, deu origem ao PRONAF, que tem 

por objetivo estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio 

do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários 

desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. 

Um passo importante aconteceu com a alteração do Capítulo 10 do MCR, que 

estratificou os beneficiários do programa em seis categorias, de acordo com o nível de renda 

bruta familiar anual, através da resolução 2.629, de 10/08/1999, permitindo que as regras de 

financiamentos estivessem mais próximas da realidade dos distintos segmentos que compõem 

o setor da agricultura familiar. 

No segundo Governo Fernando Henrique Cardoso, o PRONAF passou por mais 

mudanças, saindo da pasta do Ministério da Agricultura sendo incorporado ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, esta nova estrutura organizacional permitiu um maior espaço, e as 
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discussões e as definições que dizem respeito ao tema ganharam uma nova centralidade no 

âmbito do governo e uma maior visibilidade junto a sociedade. ´ 

Houve uma série de mudanças do programa no campo financeiro, principalmente no 

que diz respeito às taxas de juros e às formas de pagamento dos empréstimos bancários. Em 

grande parte, essas modificações visam atender a um número maior de beneficiários e 

expandir a esfera de interferência, da agricultura familiar no âmbito da produção agropecuária 

do país. Com isso pode-se dizer que o PRONAF é uma política pública que ainda está em 

construção e que necessitará de modificações constantes até atingir seus objetivos globais 

(MATTEI, 2007). 

Após algumas instabilidades no período inicial, típicas de uma nova forma de 

articulação da política pública o PRONAF hoje é defendido por vários atores, públicos e 

privados, já que tem como objetivo dar um melhor tratamento às necessidades da agricultura 

familiar brasileira. Com isso, a intervenção do programa nas áreas de crédito, de 

infraestrutura, de pesquisa e capacitação comprova a importância de programas de 

desenvolvimento rural com base na agenda pública do país, por ser este o segmento 

majoritário no sistema de produção agropecuária brasileira. 

Ao longo dos últimos anos foram sendo criadas instancias de representação e decisão 

desde o âmbito municipal até o federal, o que colocou uma possibilidade maior de gestão 

social das políticas públicas, para além das fronteiras da ação específica dos órgão 

governamentais. Com isso, abriram-se espaços para a sociedade civil intervir concretamente 

na formulação, implementação e avaliação das políticas destinadas a promover o 

fortalecimento da agricultura familiar no país. 

As normas para a concessão dos créditos passaram por importantes ajustes ao longo da 

implementação do programa, sendo a mais significativa a criação, em meados de 1999, de 

grupos diferenciados de acesso aos créditos do PRONAF, permitindo que fossem adotados 

encargos financeiros diferenciados, com bônus e rebates para aqueles de menor renda.  

A partir de determinação do presidente Lula, foi alterada a classificação dos grupos de 

agricultores familiares, sob a alegação de que o modelo, então vigente, limitava os valores 

contratuais de créditos para os agricultores, sobretudo os de menor renda. Ressalta-se que, até 

o ano agrícola 2007-2008, o público do PRONAF era dividido em A, B, C, D e E. Os 

públicos C, D e E foram aglutinados em um único grupo que passou a ser denominado 

agricultura familiar. O objetivo seria flexibilizar o montante de crédito para o público do 

PRONAF, de modo que o agricultor possa optar pelo valor do financiamento 

independentemente de sua renda bruta anual. Assim, de acordo com a Resolução no 3.559 do 
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Conselho Monetário Nacional, o público-alvo do PRONAF passa a ter a seguinte 

classificação: 

• Grupo A: agricultores assentados da reforma agrária ou beneficiários do Programa Nacional 

de Crédito Fundiário. 

• Grupo A/C: assentados da reforma agrária ou beneficiários do crédito fundiário, que já 

tenham contratado crédito da linha A. 

• Grupo B: agricultores familiares cuja renda familiar anual não exceda R$ 4 mil. 

• Agricultura familiar: agricultores que detenham renda familiar anual entre R$ 4 mil e R$ 

110 mil. 

A classificação em grupos até então vigente é resultado de um processo de 

amadurecimento do programa e da evolução dos estudos sobre a realidade da agricultura 

familiar brasileira, a junção dos três últimos segmentos tende a negar a diversidade existente 

no seio da agricultura familiar brasileira, implicando uma visão simplificada e políticas 

públicas que não se adequarão às reais necessidades dos beneficiários, além de perdermos a 

capacidade de monitorar o desempenho do programa de acordo com seus segmentos.  

Os agentes financiadores trabalham com a capacidade de endividamento do cliente, o 

que reduz, para o banco, os riscos de inadimplência. Tal capacidade é pautada principalmente 

pela renda aferida do tomador do financiamento. Assim, salvo casos marginais referentes a 

agricultores situados nas faixas de renda limite entre os grupos, dificilmente um agricultor 

conseguirá crédito com valor muito mais alto do que conseguiria sob as regras anteriores.  

Sabemos que o problema não seria resolvido com a universalização do PRONAF 

para a agricultura familiar: quando se trata, por exemplo, do grupo B e dos assentados da 

reforma agrária, outras ações governamentais anteriores ao crédito são mais urgentes e 

essenciais para a promoção de uma agricultura familiar sustentável como por exemplo 

assistência técnica de qualidade, educação, apoio à comercialização e acesso à terra.  

A evolução do desempenho do PRONAF nos últimos anos evidencia que os 

incrementos orçamentários nos planos safra para a agricultura familiar não têm resultado em 

ampliação do público atendido. A maior parte dos recursos e da quantidade de contratos 

concentra-se entre agricultores do grupo CDE, o que indica a tendência de direcionamento do 

PRONAF aos grupos mais capitalizados da agricultura familiar, os próprios agentes de 

extensão que deveriam oportunizar crédito aos mais carentes, tendem a excluí-los. 

Apesar de o dinheiro utilizado para o financiamento via PRONAF ser da União, ou 

seja, orçamento público, o programa é executado por agentes do sistema bancário e, embora 

obedeça a objetivos próprios, não deixa de ser operado segundo a lógica deste sistema. Como 
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esta lógica tende a privilegiar os chamados clientes de menor risco, conhecidos como aqueles 

que dispõem de patrimônio para dar em garantia da dívida, ela acaba por excluir produtores 

rurais mais pobres. 

 A linha de crédito Mais Alimentos, que a nosso ver merece ser discutida, foi lançada 

como resposta do governo federal para a crise de alimentos, iniciada em meados 2007, é uma 

linha especial de crédito para investimentos de longo prazo, destinada, basicamente, para a 

mecanização da produção familiar, mediante aquisição de máquinas e equipamentos 

agrícolas. Somente famílias dos grupos C, D e E, podem acessá-la, deixando de fora os 

produtores que mais precisam de apoio no combate aos efeitos da crise de alimentos. 

O sucesso desta ação em relação à produção familiar ainda é difícil de ser avaliada, 

mas, são certos os benefícios para os fabricantes de tratores e de equipamentos agrícolas, 

afetados pela diminuição da demanda da agricultura patronal em virtude da crise econômica 

que eclodiu em 2008. Isso pode ser facilmente confirmado pelo comportamento dessa 

indústria que, no último ano, passou a contar com 75% da sua produção destinada a tratores 

da linha da agricultura familiar, ao passo que, entre os tratores de maior potência, destinados à 

grande produção, houve uma redução de 60%. 

Ou seja, apesar do objetivo expresso de incrementar a produção agrícola, o PRONAF 

Mais Alimentos está, efetivamente, ajudando a indústria a superar a crise, mediante o 

incentivo do consumo de veículos automotores entre os agricultores familiares. Mais do que 

uma reação à crise de alimentos, o Mais Alimentos foi um componente do conjunto de 

medidas anticíclicas adotadas pelo governo federal para enfrentar a atual crise econômica, 

assim como no governo militar, a agricultura está sendo manipulada a subsidiar o setor 

industrial, a diferença agora, é que o governo que a institui é liderado por um partido de 

Esquerda que defende o socialismo como forma de organização social. 

 

 

2.7. CLASSES SOCIAIS 

 

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as classes sociais são 

classificadas consoantes às faixas salariais e são representadas pelas letras: A, B, C, D e E. O 

instituto contabiliza as classes de acordo com o número de salários mínimos que entram na 

renda, na época da pesquisa o valor do salário mínimo vigente era de R$ 622,00, sendo este o 

modelo por nós adotado. 
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 TABELA 2 – Classes sociais conforme o IBGE. 
Classe Salários Mínimos (s.m.) Renda Familiar (R$) 

 A  Acima de 20 s.m.  Acima de R$ 12.440 

 B  Entre 10 e 20 s.m. 
 De R$ 6.220 a R$ 

12.440 

 C  Entre 4 e 10 s.m. 
 De R$ 2.488 a R$ 

6.220 

 D  Entre 2 e 4 s.m. 
 De R$ 1.244 a R$ 

2.488 

 E  Até 2 s.m. De R$ 0 a R$ 1.244 

FONTE – IBGE, salário no valor de R$ 622,00 
 
 

Somente 5% da população brasileira pertence à classe A1, temos 24% de brasileiros na 

classe social B, na Classe C temos 43% dos brasileiros que seria a chamada “classe média”, e 

por fim temos 25% de  pessoas na classe D também conhecida como classe média baixa e 

uma minoria de 3% que são classificadas como classe E que são as pessoas mais pobres da 

lista. 

Entre os assentados acreditamos que a diferença de renda apresentada hoje, é a 

consequência das opções de desenvolvimento da parcela feitas no passado, ou seja, o 

diferencial se dá na adoção de estratégias de produção feitas nos primeiros anos, pois no 

início do assentamento as oportunidades são iguais, já que as políticas de desenvolvimento 

são oferecidas a todos.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
3.1.  ÁREA DA PESQUISA: 

 

3.1.1. Município de Nova Mamoré 

 

O primeiro grande projeto de colonização criado em Rondônia foi o PIC Ouro Preto, 

situado na porção central do então Território Federal de Rondônia, em meados de 1970, 

atendendo a 5.164 famílias. O segundo projeto criado foi o PIC Sidney Girão, criado pela 

Portaria 692, de 13/08/1971, no então município de Guajará Mirim, sendo o menor dentre 

todos os PIC’s, beneficiou apenas 686 famílias, correspondendo a 13% da capacidade do 

primeiro projeto. Porém, o alto índice de pessoas que foram contaminadas com malária e a 

baixa fertilidade dos solos, foram os principais motivos da alta rotatividade dos assentados, 

muitos devolveram os lotes ao INCRA e pleiteavam assentamentos nos projetos criados 

próximos à BR - 364.  

Somente no final do século passado, quando não havia mais terras disponíveis em 

locais com solos que apresentassem melhor fertilidade e com preços melhores, é que essa 

região passou a ser disputada. Conhecida como a última fronteira de ocupação rural de 

Rondônia, essa região ainda atrai pessoas de vários lugares do Estado, que vendem seus lotes 

em regiões valorizadas e assim conseguem comprar uma área bem maior nesta região, como 

ainda está sendo desbravada integra a lista dos municípios com maior índice de desmatamento 

e que apresentam conflitos agrários (OLIVEIRA, 2010). . 

O nome desta cidade é uma homenagem ao rio que banha o município, separa o Brasil 

da Bolívia e se junta ao rio Beni para formar o rio Madeira. Mamoré significa mãe dos 

homens, ou é uma alteração do mamuri, nome de um peixe comum na região, também 

conhecido como matrinchã. (IBGE, 2010). A figura 1 mostra que o município está localizado 

a Oeste do Estado, fazendo divisa com os municípios de Porto Velho (Norte), Guajará Mirim 

(Sul) e com a Bolívia (Oeste). 

Distante 280 km de Porto Velho e a 48 km de Guajará-Mirim, Nova Mamoré conta 

hoje com 22.546 habitantes, o que equivale a 1,47% da população do estado de Rondônia. 

42% de sua população vivem na zona rural. (IBGE, 2010). 
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Figura 1 – Croqui de localização do município de Nova Mamoré. 
 

 

FONTE: Plano de Desenvolvimento do Assentamento Floriano Magno,2010. 

 

Nas décadas de 70 e 80 do século passado, o município foi um grande produtor de 

ouro, hoje tem sua economia pautada na agropecuária e. Nova Mamoré conta com 2.493 

propriedades, destas 105 não apresentam criação bovina. As culturas que mais se destacam 

são abacaxi, arroz, café, cacau e banana. Segundo a IDARON, o rebanho bovino conta com 

415.332 cabeças, sendo 278.541 de gado de corte e 136.791 de gado leiteiro. Além disso 

possui 37 unidades empresariais de transformação sendo 14 madeireiras, 08 cerealistas, 02 

laticínios, 01 indústria de despolpa de frutas, 02 olarias, 10 serralherias de fabricação de cabos 

(vassoura, enxada, cavadeiras, portas, etc.), encontra-se, também, mais de 300 

estabelecimentos comerciais (BRASIL, 2010). 

 

 

3.1.2. PA Floriano Magno 

 

A porção de terra hoje ocupada por 12 assentamentos, dos quais 10 encontram-se 

dentro dos limites do município de Nova Mamoré, era da empresa Boa Esperança da Guaporé 

Agroindustrial Ltda – Gainsa e foi adquirida do Governo Federal por vencer licitação pública. 

Por não cumprir as cláusulas do contrato, o imóvel, com 192.522,4300 ha, foi declarado de 

interesse social para fins de reforma agrária em abril de 1988. A figura 2 mostra a disposição 

dos assentamentos presentes no município, inclusive o PIC Sidney Girão. 
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FIGURA 2 – Croqui de localização dos assentamentos no município de Nova Mamoré. 

 

 

FONTE: Ministério do Desenvolvimento Agrário 
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Entretanto, por força da 1ª aproximação do ZSEE, a área não pode ser destinada à 

criação de assentamentos, o que só foi resolvido com a 2ª aproximação do Zoneamento por 

força da  Lei Complementar 233, de 06/06/2000. O imóvel encontra-se inserido na zona 1, 

subzona 1.2 do ZSEE, dentro da faixa de fronteira e fora de reserva indígena. O PA Floriano 

Magno foi criado pela Portaria/INCRA/SR-17/RO/Nº. 091, de 31/07/2000, com área total 

16.463,2973 ha,tem capacidade para 257 parcela com área média é de 92 ha, o mapa de 

parcelamento está demonstrado na figura 4.  

Por encontrar-se próximo a outros assentamentos, muitas vezes não conseguimos 

discernir os limites exatamente, a figura 3 mostra um croqui com a localização do 

assentamento Floriano Magno e seus limites. 

 

 

 

FIGURA 3 – Croqui de Localização do Assentamento Floriano Magno. 

               FONTE – Plano de Desenvolvimento do Assentamento Floriano Magno, 2010. 

 

O referido projeto foi escolhido pelos seguintes motivos: a) integra uma das áreas mais 

extensas de assentamentos rurais no estado de Rondônia; b) o município pertence ao 

Território da Cidadania Madeira-Mamoré e é coberto pela operação Arco Verde; c) o 

assentamento foi atendido pelo programa ATER entre 2010 e 2013; d) conhecimento da área 

por fiscalizar o contrato de prestação de serviço de ATER no âmbito do INCRA. 
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FIGURA 4 – Parcelamento do assentamento Floriano magno. 

 

FONTE: Plano de Desenvolvimento do Assentamento Floriano Magno, 2010.  
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3.2.  PESQUISA 

Esta pesquisa aproveitou os dados primários coletados pela equipe de ATER do 

escritório local de Palmeiras, distrito do município de Nova Mamoré, distante 40 km da sede, 

por ocasião do cadastramento das unidades familiares presentes no assentamento, no período 

de fevereiro a abril de 2012. Para o estudo foram aproveitados apenas os questionários 

aplicados nos lotes ocupados por famílias beneficiadas pelo Programa Nacional de Reforma 

Agrária, assim dos 133 questionários aplicados, apenas 89 foram utilizados na pesquisa. 

 Os dados foram sistematizados utilizando planilhas do programa “Microsoft Excel” 

para obtenção das informações de interesse para o estudo, assim como para o cálculo de seus 

indicadores e suas médias, para depois usar essas médias na análise do desempenho 

socioeconômico. 

Utilizou-se a análise descritiva, como fez LOPES (2009) na sua dissertação Avaliação 

Socioeconômica dos Sistemas de Produção em Assentamentos rurais no Estado de Roraima: o 

caso do assentamento Rural PAD Anauá, 2009.  

 
 

3.2.1.  Indicadores Sociais 
 

Para JANNUZZI, (2002) um indicador social é uma medida em geral quantitativa 

dotada de significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar 

um conceito social abstrato, de interesse teórico. Para a pesquisa acadêmica, o indicador 

social é, pois, o elo entre os modelos explicativos da Teoria Social e a evidência empírica dos 

fenômenos sociais observados.  

Os indicadores sociais considerados nesta proposta foram:  

a) Características dos agricultores familiares: Origem, Sexo, Faixa Etária, Composição 

Familiar, Nível de Escolaridade. 

b) Características das propriedades – Infraestrutura da propriedade, Tipo de Residência, Área 

de Cultivo, Uso de Inovação Tecnológica 

c) Sistemas de produção: Tipo de sistema e Destino da Produção. 
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3.2.2.  Indicadores Econômicos 

A obtenção dos indicadores econômicos esteve diretamente ligada à obtenção das 

receitas e custos dos sistemas de produção, os custos de instalação, acompanhamento e 

execução dos sistemas de produção. Como segue: 

 

Cálculo da Renda Total da propriedade: 

 

 

 

Sendo: RT – Renda Total da Propriedade 

  RTA - Renda Total Agrícola 

             RNA – Renda Não Agrícola, onde: 

 

 

 

Cálculo da Receita Total agrícola 

 

 

 

Sendo: RTA – Receita Total agrícola (reais/propriedade/ano) 

            RE – Receita do Excedente (reais/propriedade/ano) 

           RAC – Receita do autoconsumo (reais/propriedade/ano) 

 

 

 

Cálculo da Receita do excedente da produção 

 

 

 

 

Onde: RE – Receita do excedente da produção (reais/propriedae/ano) 

           Qv – Quantidade vendida pelo agricultor em cada sistema de produção 

           Pv – Preço do produto comercializado pelo agricultor 

 

RE=Qv*Pv 

RTA = RE + RAC 

RT = RTA + RNA 
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Cálculo da Receita do Autoconsumo 

 

 

 

 

Onde: RAC – Receita do Autoconsumo (reais/propriedade/ano) 

             Qc – Quantidade consumida pelo agricultor em cada sistema de produção 

             Pm – Preço médio dos produtos agropecuários 

 

 

Cálculo da Renda Não Agrícola 

 

 

 

 

Onde: RNA – Renda Não Agrícola 

           TA – Trabalho Assalariado        

           S – Serviços 

            C – Comércio 

            A – Aposentadoria 

            P – Pensão 

            RP – Remessa de Parente 

            O – Outros 

RAC=Qc*Pm 

RNA = TA + S + C + A + P + RP + O 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. RENDA 

As famílias pesquisadas no PA Floriano Magno distribuem-se uniformemente em três 

das cinco categorias da classificação de renda proposta pelo IBGE.  

O grupo com melhor desempenho chega apenas a alcançar a classe C, aqui estão 30 

famílias, correspondendo a 37% do total com Renda Total Anual R$ 1.367.002,00 (um 

milhão trezentos e sessenta e sete mil e dois reais), assim distribuída:  

a) Renda Não Agrícola – R$ 213.600,00 (duzentos e treze mil e seiscentos reais), 

correspondendo a 16% do total; 

b) Renda Agrícola – R$ 1.153.402,00 (um milhão cento e cinquenta e três mil 

quatrocentos e dois reais), ou seja, 84% da renda; 

c) Renda Média Mensal – R$ 45.566,73 (quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta 

e seis reais e setenta e três centavos). 

No intervalo que corresponde à classe D, estão 27 famílias, ou seja, 33% do total, que 

juntas somam R$ 601.064,00 (seiscentos e um mil e sessenta e quatro reais) de Renda Total 

Anual, assim formada: 

a) Renda Não Agrícola – R$ 108.924,00 (cento e oito mil novecentos e vinte e quatro 

reais), o que equivale a 18%; 

b) Renda Agrícola – R$ 492.140,00 (quatrocentos e noventa e dois mil cento e 

quarenta reais), 82%; 

c) Renda Média Mensal – R$ 22.261,63 (vinte e dois mil duzentos e sessenta e um 

reais e sessenta e três centavos).  

Com 30% das famílias estudadas, o grupo que corresponde à classe E, apresenta 

Renda Total Anual R$ 240.502,00 (duzentos e quarenta mil quinhentos e dois reais), com a 

seguinte composição: 

a) Renda Não Agrícola – R$ 71.532,00 (setenta e um mil quinhentos e trinta e dois 

reais), correspondendo a 30% da renda total; 

b) Renda Agrícola – R$ 168.970,00 (cento e sessenta e oito mil novecentos e setenta 

reais), o que equivale a 70%; 
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c) Renda Média Mensal – R$ 7.040,42 (sete mil quarenta reais e quarenta e dois 

centavos). 

A figura 6 demonstra em forma de gráfico as rendas dos três grupos encontrados, tanto 

agrícola como não agrícola. Um dos grandes problemas encontrados na aplicação dos 

questionários foi o entendimento errôneo dos agricultores de que a produção que eles 

consumiram não representa renda, eles ainda não perceberam que  ao consumirem sua 

produção, além de estarem consumindo um produto com mais qualidade, diminuem os gastos, 

gerando uma economia que poderá ser investida no próprio lote. 

 

 

FIGURA 5 – Renda Agrícola e Não Agrícola das categorias alta, média e baixa. 
 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

A figura 7 demonstra a porcentagem ocupada pelas rendas agrícolas e não agrícolas 

em relação à Renda Total Anual das famílias por grupo de renda. Nota-se que, quanto menor 

a renda da família, mas dependente esta fica da Renda não Agrícola, a porcentagem de 

participação na renda no grupo em que esta é baixa praticamente dobrou em relação às 

famílias com renda alta. 
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FIGURA 6 – Composição da Renda Total Anual em porcentagem. 
 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 
 
 
 
 

4.1.1. Renda Não Agrícola 

 

O grupo com famílias de melhor renda foi o mais beneficiado com o Programa Bolsa 

Família, os maiores índices de recebimento de aposentadoria foram apresentados pelas 

famílias com renda média, que não tem renda por pensão nem auxílio doença no período da 

pesquisa. Nenhuma família de renda baixa tem algum de seus integrantes com emprego fora 

do lote; este item é mais significante no meio das famílias com renda alta, sendo, talvez, um 

dos principais motivos dessas famílias estarem neste grupo, já que a construção da 

hidroelétrica de Jirau absorveu muita mão de obra do Assentamento estudado. 

O grupo das famílias de renda alta tem representantes em todos os itens que 

compõem a Renda não agrícola no assentamento, por outro lado é o grupo com menor 

representatividade desta renda. É interessante salientar que o Programa Bolsa Família atende a 

mais de 35% das famílias com maior renda, contra 33% de famílias com renda baixa, 

levando-se em consideração que a renda do primeiro grupo é praticamente seis vezes maior 

que a renda do segundo grupo, e tomado por base os objetivos do Programa, entendemos que 

a seleção das famílias aptas a acessarem o Programa precisa ser mais criterioso. Por outro 

lado, a pesquisa não conseguiu mostrar se as famílias com maior renda conseguem acessar o 
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Bolsa Família por terem mais acesso a informação e serem pró ativas na busca de seus 

direitos, enquanto as demais famílias não tiveram o mesmo êxito. 

 

 

 

 

FIGURA 7 – Contribuição da RNA em porcentagem. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

DALMORA et al (2012) estudando os assentamentos rurais do Território Sul 

Sergipano, percebeu que do total de famílias entrevistadas, 21% ainda dependem de renda 

provenientes de serviços prestados fora do assentamento, 23% de aposentadorias e 34% de 

benefícios sociais, assim, os autores detectaram que 79% dos assentados rurais estudados 

ainda estão distantes de se consolidarem enquanto agricultores familiares; do universo 

estudado, apenas 22% obtém renda principal proveniente do seu próprio estabelecimento. 

O beneficiário das políticas que objetivam reduzir a probeza no campo, não 

conseguem bons resultados, no que se refere a capitalização do empreendimento produtivo, a 

competitividade em relação ao agronegócio e mesmo sua independência, demonstrando que 

as políticas sociais não estão alinhadas com as políticas produtivas. As políticas hoje 

implementadas, não influenciam na melhoria dos níveis salariais pagos aos trabalhadores 

rurais, ou na inversão necessária para dar as condições diferenciadas em qualidade na 

educação, saúde, infraestrutura, água potável e saneamento, e as reais necessidades 

alimentares e de consumo da famílias rurais (FABRE; BURTE, 2007). 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS PESQUISADAS 
 

Entendendo que as decisões tomadas no seio familiar partem do chefe de família ou 

de seu cônjuge, resolvemos analisá-los separadamente quanto à origem, idade e escolaridade, 

considerando-os como segue: 

a) Chefe de Família – o titular constante na Relação de Beneficiários - RB; 

b) Cônjuge – pessoa com quem o chefe de família tem uma relação de casamento 

ou união estável. 

Observamos que há assentados de todas as regiões do Brasil, sendo o Sudeste a 

região com a maior participação – 43%, o Sul com 23%, o Norte, tendo apenas o estado de 

Rondônia, com 20%, e empatadas com 7% dos assentados estão as regiões Nordeste e Centro-

Oeste. Dentre os chefes de famílias 79% são homens, muito próximo ao índice encontrado por 

Lopes (2009) no PAD Anauá em Roraima, que foi 81,4%. Essa diferença vem se arrastando 

ao longo dos anos, pois BERGAMASCO (1997), analisando o I Censo da Reforma Agrária 

no Brasil acorrido no mesmo ano, demonstrou que 85,6% dos assentados em nosso país eram 

homens. 

 

 

4.2.1.  Chefe de Família 

 

a) Origem 

 

Os dados coletados na pesquisa deram origem à figura 9, da qual percebemos que 

entre os chefes de famílias com maior renda, Paraná e Minas Gerais são os estados que detém 

a maior representação com 30% cada, esse resultado vem de encontro a outras pesquisas que 

mostram que 40% de todos os migrantes que vieram para Rondônia na época de sua 

colonização eram paranaenses. 

Rondônia e Espírito Santo empatados em 14%. Sergipe, Santa Catarina, Goiás e 

Bahia completam o quadro cada um com 3% dos chefes de família. 
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FIGURA 8 – Origem dos chefes de família de maior renda. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

No grupo intermediário a origem continua diversificada, os estados com maior 

número de representantes é Rondônia, Paraná e Minas Gerais, respondendo juntos por mais da 

metade desta população, como demonstrado a figura 10.  

 

FIGURA 9 – Origem dos chefes de família de renda  média. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 
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O fato de encontrarmos muitos rondonienses chefes de famílias, se deu pois alguns 

beneficiários dos projetos de colonização, com solos e localização melhores, e com isso bem 

mais valorizados, buscando aumentar as suas terras, venderam seus lotes e vieram para a 

região Oeste do Estado, onde se encontra o PA Floriano Magno, por já terem sido 

contemplados com parcelas pela União, estão impedidos de serem regularizados na unidade 

de produção, assim eles optam em regularizar o lote em nome dos filhos e filhas, muitas vezes 

nascidos aqui em Rondônia. 

Segundo a pesquisa, nas famílias com renda mais baixa, a maioria dos chefes de 

família são de Rondônia, Paraná e Espírito Santo, juntos com 78% da população. Minas 

Gerais aparecem com 13%, Ceará com 5% e São Paulo com 4%, encontramos isto 

graficamente na figura 11. 

 

 

 

FIGURA 10 – Origem dos chefes de família de renda baixa. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

b)  Idade 

A figura 12 mostra que a maioria dos chefes de família está com idade entre 30 e 49 

anos, seguida pelo grupo com idade entre 50 e 69 anos, a ocorrência de jovens é ligeiramente 

superior ao índice de idosos, dentre os jovens o grupo de renda média é o que apresenta a 

maior porcentagem. 
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Em 1997, 48,4% dos titulares dos lotes de assentamentos, no Brasil, possuíam entre 

36 e 57 anos. Somados aos titulares com idade entre 23 e 35 anos, a população assentada em 

idade ativa (23 a 57 anos) era de 76,9% (BERGAMASCO, 1977). Em 2012, no estado de 

Sergipe, 43% dos assentados tinham entre 18 a 40 anos, 25% na faixa de 40 a 60 anos e 32% 

estavam com idade acima de 60 anos (DALMORA et al, 2012). 

 

 

FIGURA 11 – Idade dos chefes de família. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

c) Escolaridade 

 

De todo o grupo pesquisado apenas 4% ainda estuda, nota-se que a maioria dos 

produtores não conseguiu completar o ensino fundamental e a maior porcentagem apresentada 

neste item é do grupo de renda média, ao tempo em que o menor índice constatado nesta 

categoria é de produtores com baixa renda, olhando a figura 13 percebemos que este dado é 

compensado pelo índice de produtores não alfabetizados neste segmento. Ser adulto, viver na 

zona rural, pertencer aos extratos sociais de baixa renda, é uma condição social que amplia a 

probabilidade de pertencer ao analfabetismo (DI PIERRO, 2006)  

Chama a atenção que os chefes das famílias de renda alta foram os únicos que 

conseguiram seguir com os estudos, com representantes em praticamente todos os níveis de 

escolaridade. 
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Segundo CASTRO (1999), analisando a pesquisa MST/Unesp, a taxa de 

analfabetismo em assentamentos rurais girava em torno de 30% no ano de 1995. O Censo de 

2000 registrou que 28,33% dos jovens e adultos brasileiros que viviam na zona rural eram 

analfabetos. Ao lado das determinações socioeconômicas, as pesquisas explicam o baixo 

perfil educacional da população rural pela oferta limitada e precária de ensino público (DI 

PIERRO, 2006). 

 

 

FIGURA 12 – Nível de escolaridade dos chefes de família. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

d)  Estado Civil 

 

Com relação ao estado civil, a grande maioria dos chefes de família é casada, com a 

maior porcentagem presente no grupo de renda média, a relação com união estável tem maior 

ocorrência dentre as famílias com renda baixa. O número de solteiros é significativamente 

maior dentre o grupo com renda média, e a ocorrência de chefes de família separados dá-se 

apenas nas famílias de baixa renda. 

Os valores apresentados estão muito semelhantes com os apurados no I Censo da 

Reforma agrária, onde em 82,5% dos casos, os titulares são casados legalmente ou constituem 

relações estáveis, contra 3,8% de separados, desquitados e divorciados, 3,5% de viúvos e 

10,1% de solteiros (BERGAMASCO, 1997). 
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CEMIN (1992), estudando as relações sociais do homem com a natureza, fazendo 

observações em famílias assentadas no distrito de Triunfo, município de Candeias do Jamari, 

percebeu que a comunidade trata diferente um homem que tem família e responsabilidade e 

um homem solteiro, mesmo sendo proprietário de lote, este é socialmente desvalorizado.  

 

 

FIGURA 13 – Estado Civil dos chefes de família. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

4.2.2 Cônjuges 

 

a) Origem 

 

Dos cônjuges presentes no grupo com maior renda, a maioria veio do estado do 

Paraná e 28% são mineiros. 
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FIGURA 14 – Origem dos cônjuges das famílias de renda alta. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

No segmento intermediário de renda, a maior porcentagem é de Capixabas (28%), 

mineiros (22%) e paranaenses (17%). 

 

 

FIGURA 15 – Origem dos cônjuges das famílias de renda média 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 
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No universo de menor renda, os capixabas também são maioria, agora empatados 

com os rondonienses, onde juntos respondem por mais da metade dos cônjuges (58%). 

 

 

FIGURA 16 – Origem dos cônjuges das famílias de renda baixa. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

b) Escolaridade 

 

Como mostrado na figura 18, persiste, entre os cônjuges, o alto percentual de 

produtores que não concluíram o ensino fundamental em todos os grupos estudados, os não 

alfabetizados aparecem somente na categoria com baixa renda.  
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FIGURA 17 – Nível de escolaridade dos cônjuges. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

4.3.  INFRA ESTRUTURA 

 

a) Tipos de Residência 

 

Conforme figura 19, a maioria das residências do PA Floriano Magno, cerca de 60%, 

é feita exclusivamente de madeira e o maior índice deste tipo de construção, é apresentado 

entre as famílias com renda baixa. As casas construídas com mais de um material, conhecidas 

como mistas, são a maioria entre as famílias de renda média. Dentre as casas de alvenaria as 

famílias com rendas média e alta apresentam porcentagem são iguais (4%), já 17% das 

famílias com baixa renda tem casa construída com este material, isso acontece em decorrência 

da aplicação do crédito apoio, modalidade aquisição de material de construção, onde são 

priorizadas as famílias que possuem as moradias em piores condições, quase sempre as de 

baixa renda, demonstrando que esta política, de alguma forma, vem conseguido alterar 

positivamente no bem estar destas famílias. 
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FIGURA 18 – Tipos de residência. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

 

a) Captação de água e tratamento e dejetos. 

 

No grupo de maior renda, 96% das famílias obtêm água de poço amazônico, as 

demais tiram água diretamente do igarapé, em 90% das casas a água chega canalizada e todos 

tratam a água de consumo com hipoclorito de sódio. No segmento com renda mediana 100% 

das famílias têm como fonte de água o poço amazônico, e a água para consumo humano é 

tratada com hipoclorito de sódio por 89% das famílias, enquanto que 11% faz o tratamento 

com fervura. 83% das famílias com baixa renda tem como fonte de água o poço amazônico, 

76% tratam a água de consumo com hipoclorito de sódio, 8% usam filtro e 16% não fazem 

qualquer tratamento para consumir a água captada. 

 

 

b) Bens presentes na propriedade 

 

Podemos notar, analisando a figura 20, que os bens com maior incidência nas casas 

do PA Floriano Magno são motocicleta, televisão e antena parabólica, com índices próximos a 

90% nos grupo com rendas alta e média.  
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FIGURA 19 – Bens presentes nas propriedades. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

Já a figura 21 mostra que o item liquidificador está mais presente nas famílias com 

maior renda, este item está mais presente nas casas com baixa renda do que no grupo com 

renda mediana. Os itens forno elétrico, ferro elétrico e batedeira aparecem mais vezes nas 

famílias com renda alta, com porcentagens bem superiores aos outros grupos, nenhuma 

família de baixa renda possui forno microondas, telefone celular ou computador, este último 

aparece somente nas famílias de alta renda, não há disponibilidade do serviço de internet no 

assentamento. 
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FIGURA 20 – Bens presentes nas propriedades. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

90% das famílias de maior renda possuem fogão a gás e bomba d’água, mas ainda é 

muito usado, neste assentamento, o fogão a lenha, chegando a estar presente em mais de 70% 

dos lares com renda média, pois além de deixar um sabor característico na comida, diminui 

consideravelmente o uso do gás de cozinha, que apresenta alto custo e dificuldade de 

transporte. 

 

FIGURA 21 – Bens presentes nas propriedades. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 
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c) Bens de Produção 

 

Os dados sobre os bens de produção dizem que as propriedades deste assentamento 

ainda carecem de muita infraestrutura, o bem plantadeira/adubadeira é o bem de produção que 

mais aparece, a carroça de boi, também está presente nos 3 grupos, mas com números bem 

modestos, os itens picadeira de forrageira, trator e arado de grade tem os mesmos índices 

aparecendo somente no grupo com renda alta, o arado de tração animal só aparece no grupo 

de renda média, e mesmo assim, não chega a 10% deste. Não foram encontrados 

equipamentos de irrigação nem carreta agrícola, como podemos ver na figura 23. 

 

 

FIGURA 22 – Bens de produção presentes nas propriedades. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

Na figura 24, o item cerca aparece em todas as propriedades de renda média, mas em 

geral as famílias de classe alta são as que mais investiram em infra estrutura. Os itens 

recorrentes estão ligados à bovinocultura, demonstrando que a estratégia de diversificação na 

produção está longe de ser uma realidade constante neste assentamento. Nota-se uma tímida 

implantação de experiências com piscicultura, que já está presente em 27% das propriedades 

de renda alta. Já a avicultura está presente somente em 4% das famílias com renda mediana. 

Por força da Instrução Normativa 51 do MAPA, que estabelece a obrigatoriedade do 

recebimento do leite refrigerado nos laticínios, o tanque resfriado torna-se indispensável em 
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propriedades com produção leiteira. Porém, no PA Floriano Magno, este ítem foi pouco 

encontrado nas propriedades, apenas em 4% de renda alta e 5% de renda média. 

 

 

 

  FIGURA 23 – Bens de produção presentes nas propriedades. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

4.4. ACESSO AO CRÉDITO 

 

Todas as famílias enquadradas na renda alta acessaram o PRONAF, sendo 60%  na 

modalidade A, entre 2001 e 2008, 13% acessaram PRONAF AF no período que compreende 

2008 e 2010, 7% acessaram a linha Custeio em 2011 e 20% acessaram PRONAF Mais 

Alimentos nos anos 2010 e 2011. Neste grupo, 13% das famílias estão inadimplentes com o 

crédito rural. Os itens financiados estão sempre ligados à bovinocultura. 

No grupo com a renda média 63% acessaram o PRONAF A, entre 2000 e 2011, 4% 

acessaram o PRONAF B em 2010, 15% acessaram PRONAF AF, no período entre 2005 a 

2011, 4% acessaram PRONAF custeio em 2010, 19% acessaram PRONAF Mais Alimentos 

no período que vai de 2009 a 2011. De todas as famílias concentradas nesta faixa de renda 

19% estão inadimplentes.  

Das famílias com menor renda 63% acessaram PRONAF entre os anos 2000 e 2007 

e 17% acessaram o PRONAF AF no período que vai de 2008 a 2010. Aqui verificamos que, 
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além de acessarem um número menor de linhas de financiamento, a inadimplência é a maior 

dentre os grupos estudados, 33%, como mostra a figura 25. 

A modalidade A, por ser específica para beneficiários da Reforma agrária, 

apresentando facilidades na hora do pagamento, foi a mais acessada por todas as faixas de 

renda, a porcentagem de acesso às outras modalidades cai drasticamente, demonstrando que a 

maioria dos produtores não teve aumento em sua renda, como preconiza o Programa. 

 

 

FIGURA 24 – Porcentagem de acesso ao crédito PRONAF por classe de renda. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

4.4.1. Itens financiados pelo crédito 

 

Os itens financiados estão, em sua maioria, ligados à pecuária, à compra de matrizes 

e à construção de cercas foram os itens mais procurados, um dado preocupante é o baixo 

índice de famílias que investiram em capineira, área cultivada com gramíneas que apresentam 

elevada produtividade, que são cortadas e picadas para fornecimento de alimento verde aos 

animais, quando bem utilizada minimiza a escassez de forragem no período seco, refletindo 

positivamente sobre o desempenho do rebanho (COSTA, 2004). 
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FIGURA 25 – itens financiados com o crédito PRONAF 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

4.5. SISTEMAS PRODUTIVOS 

 

A base da economia do assentamento é a pecuária leiteira, entregando o produto in 

natura aos laticínios da região, alguns produtores produzem ainda queijo para consumo na 

Bolívia, todo ele vendido a atravessadores.  

A piscicultura, uma alternativa de renda aos pequenos produtores, foi encontrada 

somente na propriedade de famílias do grupo de renda alta. O sistema produtivo onde apenas 

a cultura do café e a criação de gado de corte estão presentes de forma bem mais incisiva 

apareceu na porção das famílias com baixa renda. 

Nas famílias com renda média, o sistema com o segundo maior índice é a pecuária 

leiteira aliada à produção de café conforme figura 27, não foi encontrada, em nenhum dos três 

segmentos, a produção de alimentos para autoconsumo, colocando as famílias em situação de 

risco, principalmente as de baixa renda, no tocante a sua segurança alimentar.  
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FIGURA 26 – Sistemas Produtivos. 

 

FONTE: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

Acreditamos que predominância da pecuária leiteira, com sinais de verticalização ou 

não, dá-se ao fato de que a mesma garante uma renda mensal segura, permitindo que a família 

possa contar com uma renda fixa com poucas variações durante o ano, já que no período de 

seca a produção tende a baixar. Somando-se a isso, ainda há a oportunidade de venda de 

bezerros, o que assegura um dinheiro rápido e seguro, caso haja a necessidade de uma renda 

extra, aqui visto como a reserva monetária da família. 

O mais atraente desta atividade para os pequenos produtores, é o baixo risco 

apresentado, sua comercialização é garantida haja vista haver no município um laticínio, e 

mesmo as oscilações de preços apresentam certa previsibilidade, como dito acima. É notório 

que, assim como as propriedades estudadas, como milhares propriedades pelo país apresentam 

problemas com financiamento, falta de pessoal capacitado,o que impede a adoção de novas 

tecnologias, em especial há a dificuldade de associação para aquisição de insumos ou 

comercialização da produção. 



71 
 

CONCLUSÕES  

 

a) As famílias com maior renda dentro o PA Floriano Magno chegam apenas à classe 

social C, segundo o IBGE; 

b) 37% das famílias assentadas no PA Floriano Magno tem renda mensal maior que 4 

salários mínimos, com Renda Média Anual R$45.566,73; 

c) 33% das famílias com questionário válido tem renda mensal entre 2 e 4 salários 

mínimos, com Renda Média Anual em R$22.261,63; 

d) 30% das famílias tem renda mensal abaixo de 2 salários mínimos, com Renda 

Média Anual R$7.040,42; 

e) A maioria dos chefes de família está na faixa entre os 30 – 49 anos; 

f) A grande maioria dos assentados e seus cônjuges tem nível fundamental 

incompleto; 

g) As famílias de baixa renda detém a maior porcentagem das casas construídas em 

alvenaria; 

h) A modalidade de crédito mais acessada foi o PRONAF A; 

i) A maior inadimplência está entre as famílias de baixa renda – 33%; 

j) A principal renda vem da pecuária leiteira; 

k) Apenas as famílias com maior renda ousaram diversificar sua produção com a 

inserção da piscicultura e a fabricação de queijo; 

l) Os sistemas produtivos encontrados no Assentamento Floriano Magno são viáveis 

economicamente, porém não há a estratégia de diversificação por parte dos 

produtores; 

m) Os sistemas produtivos encontrados não garantem a segurança alimentar dos 

produtores rurais do Assentamento Floriano Magno. 
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