
 

 

0

 
 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – CAEN 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA – MPE 
 
 

 
 
 
 

CÉLIO JOSÉ PEREIRA DA COSTA 
 

 
 
 
 
 

FATORES DETERMINANTES DA INADIMPLÊNCIA DO CRÉDITO RURAL 
PRONAF EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA NO 

NORDESTE DO ESTADO DO PARÁ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2008 



 

 

1

CÉLIO JOSÉ PEREIRA DA COSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FATORES DETERMINANTES DA INADIMPLÊNCIA DO CRÉDITO RURAL 
PRONAF EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA NO 

NORDESTE DO ESTADO DO PARÁ 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dissertação submetida à Coordenação do 
Curso de Pós-Graduação em Economia – 
Mestrado Profissional – da Universidade 
Federal do Ceará - UFC, como requisito parcial 
á obtenção do grau de Mestre em Economia. 
 
Orientador: Prof. Dr. Paulo de Melo Jorge Neto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2008 



 

 

2

CÉLIO JOSÉ PEREIRA DA COSTA 

 

 

 
 
 

FATORES DETERMINANTES DA INADIMPLÊNCIA DO CRÉDITO RURAL 
PRONAF EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA NO 

NORDESTE DO ESTADO DO PARÁ 
  

 

 

Dissertação submetida à Coordenação do 
Curso de Pós-Graduação em Economia – 
Mestrado Profissional – da Universidade 
Federal do Ceará - UFC, como requisito parcial 
á obtenção do grau de Mestre em Economia. 
 
 

 

Aprovada em 17/12/2007 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

___________________________________ 
Prof. Dr. Paulo de Melo Jorge Neto  

Orientador 
 
 

___________________________________ 
Prof. Dr. Pichai Chumvichitra 

Membro 
 
 

___________________________________ 
Prof. Dr. Ronaldo de Albuquerque e Arraes 

Membro 
 
 

 



 

 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ao meu pai Raimundo e minha mãe Elisa – in 
memorian, irmãos e sobrinhos. A Altair pela 
compreensão e estimulo. Aos meus filhos 
Daniel e Gabriel. A minha irmã Cléa e ao 
cunhado Wilson. 
 

 
 
 
 
 



 

 

4

AGRADECIMENTOS 
 
 

Agradeço a Deus pelo dom da vida;  

Ao meu orientador, Professor Paulo de Melo Jorge Neto, pela paciência e pelo apoio 

que recebi para realização desta dissertação. 

Ao CAEN-UFC, pela oportunidade de concluir o curso.  

A todos os Professores pela contribuição à minha vida acadêmica e por compartilhar 

momentos de aprendizagem. 

A todos os colegas pelo agradável convívio. 

Aos funcionários da Secretaria e Biblioteca, pelo apoio e atenção recebida em todas 

as minhas solicitações, em especial ao Bibi e a Carmem. 

Ao especial amigo Ricardo, pelo incentivo constante, principalmente nos momentos 

mais difíceis que convivemos no curso. 

Às novas amizades adquiridas em Fortaleza, Ana Lúcia, Verônica, Gil e Sueli. 

À Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará-SEMA, pela minha liberação para 

conclusão do curso. 

À Fundação Sócio Ambiental do Nordeste Paraense-FANEP, pela acolhida e pelo 

apoio logístico e onde tive acesso a muitas das informações contidas nesse trabalho 

na região de estudo. 

A todos os colegas pelo apoio recebido e pela contribuição para a realização deste 

trabalho, em especial ao Valter, Técnico Agrícola da FANEP de Capitão Poço-PA. 

À equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA, em Belém-PA, pela 

oportunidade de convívio e pelo apoio no fornecimento de informações, em especial 

ao colega Engenheiro Agrônomo Mário Brandão, pelas sugestões bibligráficas.  

Ao Diego, pelo compartilhamento de informações;  

A todos os agricultores e agricultoras e suas famílias que me receberam, prestando 

informações valiosas sobre suas vidas, seu trabalho e sua luta no campo, permitindo 

nesse convívio que eu pudesse aprender muito sobre eles e sobre mim mesmo.   

 
 
 
 
 



 

 

5

RESUMO 
 
 

O objetivo deste trabalho é identificar os fatores que determinam a inadimplência do 
crédito rural PRONAF em áreas de assentamento de reforma agrária na região 
nordeste do estado do Pará. Foi realizada ampla revisão de literatura sobre reforma 
agrária e seus desdobramentos recentes bem como o histórico do crédito rural no 
Brasil. Foram aplicados 137 questionários, em 17 projetos de assentamentos na 
região, correspondentes a 10 municípios, na qual foram abordados aspectos 
educacionais, sociais, relações de trabalho e relações de crédito dos agricultores(as) 
familiares entrevistados(as). O modelo de regressão logística ou modelo logit é 
utilizado como instrumento metodológico. Observa-se, pelos resultados, que os 
aspectos relacionados a gênero, escolaridade, renda mensal, meios de comércio da 
produção, experiências anteriores com plantio e criação, tamanho da área e a 
utilização de maquinários e equipamentos na propriedade, determinam a situação de 
inadimplência dos agricultores entrevistados. As variáveis que mais contribuem para 
a inadimplência são gênero, escolaridade, renda mensal e meios de comércio da 
produção. Finalmente, com base na análise dos dados obtidos, o trabalho apresenta 
um conjunto de propostas para reduzir a inadimplência observada na região de 
estudo com o intuito de contribuir para a eficiência das políticas públicas nos projetos 
de assentamentos pesquisados.  
 
Palavras-chave: nordeste paraense, inadimplência, crédito rural, agricultura familiar, 
reforma agrária. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this work is to identify the factors that determine the insolvency of 
agricultural credit “PRONAF” in areas of populating process of agrarian reform in the 
northeast region of the state of Pará. It has been made a revision of literature on 
agrarian reform and its recent division and historical of the agricultural credit in Brazil. 
137 questionnaires had been applied, in 17 projects of populating in the region, 
referring to 10 cities, in which they had been commented about educational, social 
aspects, work relations and relations of credit of the interviewed familiar agriculturists. 
The model of logistic regression is used as instrument of method. It is observed in the 
results, that the aspects related to the kind of education, monthly income, ways of 
commercialization of the production, previous experiences with plantation and cattle, 
the area size and no use of machines and equipments in the property, determine the 
situation of insolvency of the interviewed agriculturists. The reason that more 
contribute for the insolvency are related to the kind of education, monthly income and 
ways of commercialization of the production. Finally, based on the data analysis, the 
work presents a set of proposals to reduce the insolvency observed in the region of 
study with intention to contribute for the efficiency of the public politics in the projects 
of the populating process that have been searched. 
 
Keywords: northeast region of the state of Pará, insolvency, agricultural credit, 
familiar agriculture, agrarian reform. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
O crédito pode representar um importante papel para o desenvolvimento 

de uma região, pois propicia condições para que os projetos de financiamento se 

tornem realidade. No meio rural, especialmente entre as populações mais carentes, 

o crédito, combinado com outras estratégias seja de infra-estrutura e/ou 

mercadológica, pode desempenhar uma importante missão no processo de geração 

de trabalho e renda, pois são inúmeras as atividades econômicas que podem ser 

desenvolvidas a partir da terra e do capital social existente. 

 

É notório que os agricultores familiares brasileiros historicamente sempre 

tiveram dificuldade de acesso ao crédito rural, devido principalmente à concentração 

fundiária, que contribuiu para gerar grandes desigualdades sociais, seja na 

concentração do poder político, que definiu os grupos sociais a serem privilegiados 

com as políticas públicas, à custa dos demais, e conseqüentemente, com os 

recursos públicos aplicados em infra-estrutura, crédito, assistência técnica e 

pesquisa. Nesse sentido, cresceram nos últimos anos por parte de diversos 

segmentos dos movimentos sociais brasileiros, reivindicações pela reforma agrária 

em nosso país. Assim sendo, foram criados, na década de 1990, Projetos de 

Assentamentos rurais em diversas regiões do Brasil, fazendo de certa forma com 

que os processos de desapropriação de terras se acelerassem praticamente o triplo 

em relação à década anterior.  

 

Considerando as ações dos principais movimentos sociais pela reforma 

agrária, entende-se que os agricultores familiares em geral reivindicam a não  

pulverização por si só da terra, e sim uma redistribuição de renda, de poder e de 

direitos, aparecendo as formas peculiares de agricultura que utilizam mão-de-obra 

familiar e cooperativa como alternativas viáveis para o não fracionamento da 

propriedade, ou seja, não desejam a mera distribuição de pequenos lotes, o que 

apenas os habilitaria a continuarem sendo uma forma de barateamento da mão-de-

obra para as grandes propriedades, mas almejam uma mudança nas estruturas das 

relações políticas, sociais e econômicas no campo, sendo portanto, o crédito rural, 



 

 

13

aliado a políticas de assistência social e educacional, um instrumento primordial para 

alavancar o processo de desenvolvimento sustentável nessas áreas. 

 

Com a criação do PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar, a partir de 1995, o governo federal procurou ampliar o acesso 

ao crédito rural entre os agricultores familiares, criando inclusive uma linha de crédito 

especial para os agricultores assentados pelo PNRA-Programa Nacional de Reforma 

Agrária, o chamado PRONAF “A”, para atingir os agricultores geralmente 

descapitalizados e dispersos em assentamentos rurais nas regiões mais pobres do 

país. 

 

Por outro lado, observa-se que o crédito agrícola por si só não basta para 

alavancar o processo de desenvolvimento dos assentamentos rurais. Uma política 

de reforma agrária planejada e dialogada entre Governo e Movimentos Sociais 

poderá surtir efeitos para que os objetivos sejam alcançados em sua totalidade, ou 

seja, com estradas para o escoamento da produção, assistência técnica sintonizada 

com a realidade e anseios dos agricultores, pesquisas agronômicas visando à 

melhoria da produção e uma política específica de preços dos produtos agrícolas, 

produzidos nos assentamentos. A inadimplência observada entre os assentados 

demonstra que essa política, com passar dos anos, tende a elevar ainda mais os 

gastos e reduzir a eficácia do programa prejudicando outros benefícios para a 

população alvo, como os créditos fomento e habitação. 

 

Visando contribuir com este debate, o objetivo deste trabalho é analisar 

os fatores determinantes da inadimplência do crédito rural PRONAF “A”, nas áreas 

de assentamento rural na região nordeste do Estado do Pará.  

 

Esta análise é importante e se justifica pela necessidade do 

entendimento dos fatores motivadores para a inadimplência entre as populações 

assentadas em áreas de reforma agrária na região do nordeste paraense. Esta 

região foi escolhida para realizar o presente estudo, principalmente pela sua 

proximidade com a região do nordeste brasileiro, onde recebeu um grande fluxo 

migratório de agricultores oriundos principalmente dos estados do Maranhão, Piauí e 

Ceará nas décadas de 1970 a partir da construção da rodovia Belém-Brasilia (BR 
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010) e da rodovia Pará-Maranhão (BR – 316). Além disso, a região foi palco de 

inúmeros conflitos na década de 1980, pois historicamente comportou grandes 

propriedades de terra, com empreendimentos financiados com recursos do Governo 

Federal, tendo como objetivo principal a busca por uma nova fronteira agrícola na 

Amazônia, como no caso das empresas CIDAPAR I e II, Arapuá-Simeira, 

Paragonorte e Paranoá.  

 

Com relação à concessão de crédito, o período de análise compreende 

para o público alvo específico, assentados tomadores de empréstimos para projetos 

de investimentos financiados nos anos de 2001 e 2002 com contratos vencendo em 

2005 e 2006, quando termina o período de carência, ou seja, quatro anos após a 

aplicação dos recursos. Geralmente se considera este o período que uma cultura 

permanente alcança um nível de produtividade satisfatório dentro do ponto de vista 

agronômico, para começar o período de colheita e posterior comercialização da 

produção.  

 

O estudo envolve análise de aspectos econômicos e sociais relacionados 

à inadimplência rural dos atores contemplados pelo crédito rural PRONAF “A” à luz 

dos limites e possibilidades para a execução de uma política eficaz de crédito nos 

assentamentos rurais, pois estas estão diretamente relacionadas aos agentes 

financeiros que os operam e com as condições socioeconômicas dos agricultores 

familiares. Os resultados deste trabalho, suas análises e as propostas poderão ser 

apropriados pelos gestores públicos e movimentos sociais com relação à 

problemática da inadimplência entre os agricultores atendidos pelo PRONAF na 

região em estudo.  

 

A pesquisa abrange múltiplos processos de estudos, pois levanta 

informações de caráter estrutural e histórico referentes a assentamentos rurais na 

região. Para a realização deste trabalho, foram utilizados dados objetivos e 

subjetivos, com procedência primária e secundária, análise descritiva, além da 

análise econométrica dos dados resultantes de questionários, utilizando o modelo de 

regressão logística ou modelo Logit.  
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As fontes de informações sobre crédito rural, especificamente sobre o 

PRONAF, foram apoiadas na bibliografia nacional existente, entre diversos autores, 

além das informações da legislação nacional em vigor que se referem ao crédito e 

agentes financeiros; nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional; no Anuário 

Estatístico do Crédito Rural do Banco Central; no Banco de Dados da Secretaria de 

Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SAF/MDA); nos sites 

eletrônicos dos agentes financeiros.  

 

Quanto às fontes de informações sobre Reforma Agrária, esta foi obtida 

em artigos publicados por diversos autores, no site eletrônico do INCRA-Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária e suas Resoluções e na própria 

experiência profissional do autor na região de estudo a frente da Coordenação de 

Assistência Técnica e Social da Fundação Sócio Ambiental do Nordeste Paraense-

FANEP entre agosto de 1997 e dezembro de 1999 e entre julho e dezembro de 

2006. 

 

Esta análise parte de fatos observados referentes ao sistema de apoio à 

agricultura familiar na região e suas limitações pelas situações a seguir, o que leva 

as famílias assentadas à inadimplência: 1)baixa renda familiar; 2) baixos níveis de 

escolaridade; 3) a falta de um programa adequado de treinamento e assistência 

técnica integral que levem em consideração as peculiaridades sócio-econômicas dos 

agricultores familiares assentados em projetos de reforma agrária; 4) a inexistência 

de informações precisas sobre preços dos produtos agrícolas produzidos nos 

assentamentos, o que impede o planejamento da produção; 5) as precárias 

condições estruturais dos assentamentos como estradas e energia elétrica; 6) os 

preços baixos obtido pelo agricultor no momento de comercializar a produção.                 

 

Foi necessário delimitar a pesquisa, considerando que o Estado do Pará 

possui 606 Projetos de Assentamentos distribuídos em todo o Estado (Relatório do 

INCRA, 2005), onde são concedidos, anualmente, mais de 20.000 contratos de 

financiamentos rurais, através do PRONAF, categoria “A”, especialmente destinado 

a agricultores assentados pelo Plano Nacional de Reforma Agrária. Portanto, a 

pesquisa se restringe aos assentamentos localizados na região do nordeste 

paraense, pertencentes à jurisdição da Superintendência Regional do INCRA-SR01.  
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Longe da pretensão de esgotar o tema, se buscou com essa delimitação 

a abertura de espaços para realização de outros trabalhos científicos sobre a 

problemática desse importante atributo para desenvolvimento sustentável nos 

assentamentos que é o credito rural, bem como tornar possível a divulgação dos 

resultados aos servidores públicos lotados nas instituições bancárias e de política 

fundiária que tratam diretamente com a questão, bem como aos dirigentes sindicais 

e à própria população entrevistada.   

 

A dissertação está organizada em seis capítulos. O primeiro capítulo trata 

da introdução com a apresentação do tema pesquisado, dos objetivos, justificativa, 

hipóteses consideradas e das delimitações da pesquisa. O segundo capítulo trata de 

toda a revisão de literatura, onde se analisam os conceitos de crédito rural, 

inadimplência rural, além de considerações sobre o PRONAF, desde a sua 

constituição e institucionalidade, bem como os beneficiários e as condições de 

financiamento. Aborda ainda, o processo de reforma agrária no Brasil e termina 

fazendo uma junção do crédito Pronaf com o tema reforma agrária focado no Estado 

do Pará.  

 

O terceiro capítulo enfoca o nordeste paraense, relacionando vários 

aspectos: histórico, localização, população economicamente ativa e ocupada, 

aspectos geoambientais e recursos naturais, fechando com a estrutura agrária da 

região.  

 

O quarto capítulo descreve a metodologia utilizada na pesquisa e a forma 

como estarão dispostos os resultados da mesma, culminando com um mapeamento 

da inadimplência.  

 

O quinto capítulo apresenta uma análise descritiva dos dados obtidos na 

pesquisa de campo e o respectivo modelo econométrico, fazendo uma breve 

consideração sobre o modelo de regressão logística ou modelo Logit, sendo em 

seguida feita a interpretação dos dados. No sexto capítulo, o último deste estudo, 

estão as conclusões, a importância do mesmo e as sugestões para novos trabalhos. 

Posteriormente, as referências e os anexos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 
2.1 Crédito Rural  

 
O crédito rural se constituiu entre os principais alicerces do processo de 

modernização da agricultura brasileira. Castro (1984) afirma que desde 1949 a 

política agrícola do país já reconhecia a importância do crédito como instrumento de 

fomento para alavancar a agricultura e o meio rural. O Plano de Metas (1956 - 

1960)1, o Plano Trienal (1963 -1965)2, no Plano de Ação Econômica do Governo - 

PAEG (1964-1966)3, o crédito rural já era visto como peça chave nas políticas de 

desenvolvimento do País. O PAEG, por exemplo, previa como necessário entre 

outras medidas, a criação de uma “coordenação de crédito rural e de um fundo 

nacional de refinanciamento rural”, com apoio externo e interno. 

 

As seguidas transformações na agricultura brasileira tiveram o Estado 

como indutor e gestor em um processo voltado para atender às necessidades de 

acumulação do capital particularmente comandada pelo setor urbano-industrial. As 

transformações no meio rural visavam liberar mão-de-obra para atender a demanda 

crescente do setor industrial, produzir alimentos baratos para a população urbana, 

adquirir máquinas, equipamentos e insumos fornecidos pela nascente indústria de 

produtos destinados à agricultura e produzir as matérias primas necessárias às 

                                                 
1 O governo de Juscelino Kubitschek entrou para história do país como a gestão presidencial na qual 
se registrou o mais expressivo crescimento da economia brasileira. 
2  Proposto pelo Ministro do Planejamento Celso Furtado no governo de João Goulart, o Plano Trienal 
era uma resposta política para a disparada da inflação, que se encontrava em 1963 na taxa de 78,4% 
e a deterioração do comércio externo. O plano elaborado em apenas três meses por uma equipe 
liderada por Celso Furtado, o objetivo do plano era retomar o crescimento do PIB em 7% dos 
governos anteriores, depois do fracasso completo das políticas econômicas iniciais de João Goulart, e 
também pela primeira vez iniciar um plano de distribuição de renda. 
3 A elaboração do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) para o período 1964-1966 
praticamente inaugura o Governo Militar no Brasil. A meta principal era a luta contra a inflação, que 
deveria ultrapassar, segundo as projeções para todo o ano de 1964, com base na tendência do 
primeiro trimestre, a casa dos 100%. O diagnóstico oficial criticava a permissividade da política 
econômica dos governos anteriores, que teria ameaçado o crescimento da economia, com a 
paralisação dos investimentos privados em diversos setores estratégicos, a desorganização do 
mercado de crédito e de capitais e a retração do investimento estrangeiro. O PAEG propunha, 
conseqüentemente, uma política de estabilização, a curto prazo, capaz de recompor um clima 
favorável a novos investimentos, e a realização de reformas para sustentar o crescimento econômico. 
Quanto às causas da inflação, salientava três fatores: os déficits públicos, a expansão creditícia e as 
majorações de salários em proporção superior ao aumento da produtividade. 
 



 

 

18

indústrias processadoras agrícolas, promovendo a agroindustrialização do país e 

excedentes exportáveis para fazer frente aos compromissos internacionais.  

 

Apesar das constantes recomendações inseridas nos estudos e planos de 

desenvolvimento do País, é somente a partir de 1967 que a proposta de empregar o 

crédito na agricultura se institucionaliza e ganha forte impulso. Neste ano é 

constituído o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), tornando o crédito rural um 

instrumento permanente, com papel estratégico dentro das políticas de promoção da 

agricultura brasileira.     

 

É interessante observar que o SNCR foi concebido dentro de um contexto 

sócio político em que vigoravam as concepções de desenvolvimento do PED 

(Programa Estratégico de Desenvolvimento - 1968 - 1970)4. Este Programa, lançado 

pelo governo militar, previa “a elevação da produção e da produtividade pela 

transformação da agricultura tradicional mediante mudança de métodos de produção 

e utilização mais intensa de insumos modernos”. Vive-se a época de fortes 

incentivos às transformações modernizantes, alicerçadas num governo autoritário e 

em fortes subsídios a determinados setores da economia (apoiada, sobretudo, por 

recursos externos). Como lembra Castro, com o PED estava em gestação:   

 
[...] uma verdadeira guinada da política agrícola brasileira, que daí em 
diante concentrar-se-ia definitivamente na chamada “política de 
modernização”, cuja preocupação com o desenvolvimento científico e 
tecnológico a partir do pacote de insumos industriais e máquinas já se podia 
antever. (CASTRO, 1984)  

 

Diversos autores não divergem quanto ao fato de que o SNCR foi a base 

para uma “nova era” na agricultura brasileira, onde o crédito era direcionado e 

                                                 
4 O governo Costa e Silva elaborou um Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED) para o 
período de 1968 a 1970, em que enfatizava as metas setoriais definidas pelo Plano Decenal. Embora 
não fosse hostil a investimentos estrangeiros no setor produtivo brasileiro, o PED defendia a 
participação estatal no preenchimento dos chamados "espaços vazios" da economia. O objetivo era 
não permitir a consolidação do capital estrangeiro em áreas consideradas estratégicas para o 
desenvolvimento, incluindo uma avaliação sobre novas oportunidades para a política de substituição 
de importações. 
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vinculava sua liberação ao uso de “pacotes tecnológicos”5 composto por insumos                

químicos e industriais,  fazendo jus à chamada  Revolução Verde6. 

 

A política de crédito rural não era neutra em relação à classificação social 

dos agricultores, e o crédito era direcionado e concentrado para alguns produtos, 

regiões e categorias de produtores.  

 

Este modelo de distribuição dos financiamentos contribuiu ainda mais 

para a distorção regional, ampliando as diferenças na distribuição de renda entre as 

regiões e entre os próprios agricultores, beneficiando normalmente os grandes 

proprietários. Apesar da política agrícola não excluir formalmente nenhum segmento, 

a exclusão se dava, na prática, por meio dos procedimentos operacionais adotados 

pelas instituições financeiras (BUAINAIN, 1997). As concessões de crédito 

privilegiavam as transações de maior volume e de menor custo administrativo, com 

isso aproximadamente 80% dos estabelecimentos rurais não tiveram acesso ao 

crédito subsidiado, em contrapartida 1% dos tomadores do crédito (cerca de 10 mil 

grandes produtores) recebeu 40% do total dos recursos (NUNES & NASSAR, 2000). 

 

Os investimentos do Estado no setor agropecuário através do 

fornecimento de infra-estrutura (produtiva e social) e serviços (pesquisa, assistência 

técnica e crédito rural) são fundamentais para o desenvolvimento, visto que a 

expansão agropecuária pode determinar as dinâmicas econômicas (nível de renda e 

emprego) e demográficas (movimentos populacionais e urbanização). O crescimento 

da agropecuária antecede, e muitas vezes determina, o nível de crescimento da 

indústria e de serviços. Isso só não ocorreu em áreas em que a intervenção estatal 

foi especialmente favorável às atividades urbanas. Além disso, um aumento de 1% 

na renda agropecuária causa aproximadamente uma variação da mesma ordem de 

grandeza na renda dos demais setores (BONELLI, 2001).  

                                                 
5 O termo refere-se a um conjunto de tecnologias com o objetivo de aumentar a produtividade da terra 
e do trabalho, vinculado ao uso em alta escala de fertilizantes, mecanização, venenos e sementes 
alteradas ao custo da artificialização dos agroecossistemas onde a vegetação natural foi cedendo 
espaço para os monocultivos. 
6 A Revolução Verde refere-se a um modelo de agricultura de larga escala iniciado nos anos 60/70 do 
século passado onde disseminou um uso intensivo em mecanização e insumos químicos numa 
estratégia de subordinação da agricultura ao setor industrial. Aumentou-se a produtividade da terra e 
do trabalho ao custo de um modelo de monocultivos com sérios impactos ambientais. 
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De acordo com Sayad (1984), todavia, observa-se que a maior parcela de 

saldos de crédito rural foi destinada aos grandes produtores rurais e destaca que em 

1971, apenas 31 por cento do total do crédito fornecido pelo Banco do Brasil 

destinava-se aos pequenos produtores (empréstimos menores do que 100 salários 

mínimos), o que configurava que a proteção e incentivo aos pequenos e médios 

produtores rurais não estava sendo atingido.  

 

O crédito rural, portanto, foi apropriado pelos grandes produtores, que 

aplicaram esses recursos em produtos e cultivos mais rentáveis e destinados para 

exportação, como a soja, porém não foi possível aos pequenos produtores se 

beneficiarem da democratização do crédito rural e dos benefícios decorrentes da 

apropriação dos recursos técnicos e financeiros dele decorrentes.  

 

Sayad (1984) aponta, ainda, que a expansão desenfreada e abusiva de 

insumos químicos – defensivos e fertilizantes – que envolveu o processo de 

modernização agrícola implementada pelo Estado, a partir de 1965, causou 

desperdício e degradação ambiental, em detrimento do financiamento de outros 

itens como custeio agrícola, tais como: aquisição de sementes melhoradas, 

especialmente para pequenos e médios produtores rurais.  

 

Por isso, a crítica não é em relação ao apoio dado pelo Estado ao setor 

agropecuário, mas sua priorização aos setores latifundiários em contraposição à 

falta de apoio à agricultura familiar. 

 

Durante a década de 70 e primeira metade dos anos 80, os recursos para 

o crédito rural eram fartos e proviam basicamente do Tesouro Nacional (TN), 

canalizados via “Conta Movimento” do Banco do Brasil (BB), e dos depósitos a vista. 

Os subsídios se materializavam na diferença entre as taxas de juros cobradas nos 

empréstimos e as taxas médias de inflação. O auge deste processo foram os anos 

de 1979 e 1980, quando mais de R$ 60 bilhões (em valores de 2002) ou US$ 20 

bilhões (em valores de 1997) foram efetivados em mais de 3 milhões de contratos, 

atendendo cerca de 1,5 milhões de agricultores. 
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A partir de 1981 o crédito rural começou a diminuir influenciado tanto pela 

redução dos recursos oriundos dos depósitos a vista7, como da crise financeira do 

Estado. Este período foi marcado por inúmeras alterações no crédito rural, entre as 

quais a introdução da correção monetária nos financiamentos, apesar de embutir no 

crédito apenas uma parte da inflação apurada no período de vigência dos contratos. 

 

Além do crédito rural e da política de preços mínimos (muito utilizada nos 

anos 80), outras políticas influenciaram o setor agrícola neste período, como as 

elevadas tarifas de importação de produtos industriais, os controles de câmbio, as 

importações favorecidas de bens de capital, de insumos básicos e de bens 

intermediários e a participação estatal em alguns setores industriais (HOMEM DE 

MELO, 2001). 

 

Apesar das muitas conseqüências sociais e ambientais negativas deste 

modelo de agricultura e dinâmicas de crédito rural as políticas agrícolas adotadas 

entre os anos 70 até meados dos 80 alcançaram grande parte dos seus objetivos. A 

migração rural-urbana foi maior que as expectativas; a demanda por máquinas e 

insumos agrícolas multiplicou-se, viabilizando a indústria produtora de bens para a 

agricultura; a produção de matérias–primas agroindustriais e de excedentes 

exportáveis aumentou significativamente, impulsionando o crescimento da indústria 

processadora e a obtenção de grandes superávits na balança comercial do país. 

 

A partir de 1986, as taxas de inadimplência aumentaram 

significativamente, o que fez crescer o processo de seletividade dos bancos, 

excluindo ainda mais os agricultores familiares do acesso ao crédito. Eram as 

conseqüências do Plano Cruzado 8 e Plano Bresser.9 

                                                 
7 Devido à elevada inflação e das inúmeras alternativas de aplicações financeiras em curto prazo. 
 
 
 
 
 
8 O "Plano Cruzado I" teve como principio o congelamento de preços por um ano, e os salários foram 
congelados, pelo valor médio dos últimos seis meses, mais um abono de 8%. Também foi criado o 
"gatilho salarial", toda vez que a inflação atingia ou ultrapassava 20% os salários teriam correção 
automática com o mesmo índice, mais as diferenças negociadas nos dissídios coletivos das 
diferentes categorias. A correção monetária foi extinta e criada o Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC), para correção da poupança e aplicações financeiras superiores há um ano.  
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Em 1988, a Assembléia Constituinte concedeu perdão das dívidas rurais 

contraídas para projetos com até 5 módulos fiscais. Nesse ano a política agrícola 

mudou de rumo visando promover o financiamento rural por meio de fontes não 

inflacionárias (BUAINAIN, 1997). Entretanto, estas fontes ainda continuavam 

fortemente vinculadas ao Estado, seja através da disponibilização direta dos 

recursos (Tesouro Nacional e Fundos Constitucionais – FC’s) ou por meio de 

recursos controlados (poupança rural e recursos obrigatórios). 

 

Entre 1987 e 1988 todas as linhas de crédito rural foram indexadas e os 

preços recebidos pelos agricultores não acompanharam os índices gerais de preços 

(taxas médias de inflação), ampliando ainda mais a inadimplência nos anos 

seguintes. Esta redução na rentabilidade do setor agropecuário e a elevada 

inadimplência, mesmo com as renegociações desenvolvidas pelo governo neste 

período, aumentaram o risco percebido pelos bancos e os tornou ainda mais 

seletivos, dando mais prioridade para os clientes de maior porte e os que mantinham 

maior vínculo com as agroindústrias e o setor de serviços (FAVARET FILHO, 2002). 

Em 1988 e 1989 o volume de crédito rural contratado foi de apenas 45% do valor 

liberado em 1980, e o número de clientes de crédito rural do BB, principal operador 

do SNCR, passou de 800 mil para 240 mil, aumentando a instabilidade do sistema 

de crédito rural em função da concentração do risco em um número menor de 

clientes (NUNES & NASSAR, 2000). 

 

Em 1990, com o início do governo Collor, a agricultura sofreu um novo 

choque. Os recursos para o crédito, que já estavam escassos em função do 

aumento da inadimplência agrícola, foram reduzidos ainda mais pelo Plano Collor 
I10. Entre 1990 e 1993, o volume de crédito rural liberado foi inferior a 30% do total 

                                                                                                                                                         
9 No "Plano Bresser" o grande vilão era o déficit público, onde o governo gastava mais do arrecadava. 
Nesse sentido, foi decretado o congelamento de preços, dos alugueis e salários por 60 dias. E para 
diminuir o déficit público algumas medidas foram tomadas tais como: aumentar tributos, eliminar o 
subsidio do trigo e as obras de grande porte já planejadas foram adiadas, entre elas o trem bala entre 
São Paulo e Rio, Ferrovia Norte Sul, pólo-petroquímico do Rio de Janeiro e desativa o gatilho salarial. 
Retomou as negociações com o FMI suspendendo a moratória. Mesmo com todas essas medidas a 
inflação chegou a 366% em dezembro de 1987.  
 
10 O Plano Collor procurava estabilizar a inflação pelo "congelamento" do passivo público (tal como o 
débito interno) e restringindo o fluxo de dinheiro para parar a inflação inercial. A congelamento 
causou uma forte redução no comércio e da produção industrial. Com a redução da geração de 
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emprestado em 1980 (REZENDE, 2000). O setor agrícola também sofreu com a 

abertura rápida e indiscriminada das importações neste período.  

 

Para a maior parte dos produtos importáveis, as tarifas caíram de 35-55% 

antes de 1988, para aproximadamente 10% em 91, além da retirada brusca de 

barreiras não tarifárias em 1990. A implantação do MERCOSUL, que eliminou tarifas 

para produtos importados de países membros, prejudicou ainda mais a agricultura 

(HELFAND & REZENDE, 2001). 

 

Durante todo o processo de modernização do setor agropecuário, o 

tratamento dos pequenos agricultores nas políticas agrícolas era diferenciado dos 

setores patronais apenas em relação às taxas de juros (era menor) e de um maior 

percentual financiado do Valor Básico de Custeio (VBC). Mesmo assim, esta 

diferenciação não reduziu as dificuldades dos pequenos agricultores para acessar o 

crédito rural porque eles tinham menos condições de fornecer garantias e 

contrapartidas aos bancos, além do menor valor dos seus contratos. A redução do 

papel do Estado nos financiamentos rurais aumentou mais as dificuldades para 

estes agricultores (BUAINAIN, 1997). 

 

Do início da década de 70 até os anos 90 foram adotadas diversas 

metodologias para classificação dos agricultores pelo Manual de Crédito Rural 

(MCR). Os mini e pequenos agricultores eram responsáveis por 70 a 80% do 

número de contratos efetivados, mas ficavam com apenas 15% a 25% do valor 

financiado. Mesmo esta participação é questionável, pois as classificações eram 

alteradas de acordo com os interesses do governo e de pressões políticas. As 

constantes alterações permitiam mascarar a distribuição do crédito que privilegiava 

agricultores mais estruturados, classificando-os como mini e pequenos. Por 

exemplo, entre 1990 e 1992 os parâmetros de renda utilizados na classificação 

foram modificados três vezes pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Em 1990 

eram classificados como pequenos agricultores os que tinham renda bruta anual 
                                                                                                                                                         
dinheiro de 30% para 9% do PIB, a taxa de inflação caiu de 81% em março para 9% em junho. O 
governo enfrentou duas escolhas: eles poderiam segurar o congelamento e arriscar uma recessão 
devido a redução dos ativos ou remonetizar a economia através do descongelamento e correr o riso 
do retorno da inflação. 
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inferior a 4.165 sacas de milho (preço mínimo). Em 1991 este limite foi ampliado em 

cerca de 50%, considerando como pequeno agricultor àquele que obtinha renda 

bruta inferior a 6.198 sacas de milho. No ano seguinte, os limites foram alterados 

novamente, classificando como pequenos os agricultores os que tivessem renda 

bruta de até 2.845 sacas de milho. 

 

Entre os agricultores familiares, três grupos acabaram tendo mais acesso 

aos benefícios da política agrícola que os demais. O primeiro era formado pelos 

agricultores que conseguiram associar-se de forma mais efetiva aos complexos 

agroindustriais (fumo, aves e suínos) que estavam em fase de estruturação com 

forte apoio do Estado, e por isso tiveram acesso ao crédito, a assistência técnica e a 

infra-estrutura. Eles se beneficiaram do “Programa de Aplicação Simplificada do 

Crédito Rural”, adotado principalmente pelo Banco do Brasil neste período e que a 

partir de 1993 retornou através do BB-Convir - Convênios de Integração Rural 

(Oliveira, 2003). O segundo grupo foi formado por donos de pequenos 

estabelecimentos (15 a 80 ha) com solos de boa qualidade (físico e química), 

situados em regiões de grande desenvolvimento agropecuário. Muitos foram 

beneficiados através do apoio dado pelo governo às cooperativas agropecuárias, 

recebendo crédito e assistência técnica, conseguindo avançar na produção de 

culturas de maior rentabilidade tanto para o mercado externo como interno. O 

terceiro grupo foi formado por agricultores que conseguiram se beneficiar de algum 

nicho de mercado ou tecnologia de produção (perímetros irrigados). Estes três 

grupos representam cerca de 15% dos estabelecimentos familiares. 

 

Na metade da década de 90 o crédito atingiu o menor volume de recursos 

desde a criação do SNCR. O volume de crédito voltou a subir a partir da metade dos 

anos 90 até o início do novo milênio. Mesmo assim, o volume total de crédito rural 

com recursos controlados tem se mantido muito abaixo11 do praticado nos anos 70 e 

80. O número de contratos também se recuperou a partir do final da década 

passada, passando de cerca de 250 mil contratos em 1994, para mais de 1,4 milhão 

                                                 
11 A comparação em dólares fica prejudicada a partir de meados da década de 90, quando houve 
sobrevalorização do Real sobre o Dólar (entre 1994 e 1999) e a brusca desvalorização do Real em 
1999. 
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de contratos efetivados em 2001, dos quais cerca de 950 mil pertencentes ao 

PRONAF. Esta ampliação no número de contratos de crédito rural deu-se com um 

aumento significativo dos gastos do TN com equalização de juros e spread bancário. 

 

Na década de 90, o crédito rural foi marcado pelo grande endividamento 

do setor agropecuário (concentrado em alguns estados, produtos e produtores), 

pelos elevados custos governamentais decorrentes das sucessivas renegociações, 

pelo retorno dos juros fixos nos contratos, pela ampliação da participação do setor 

privado no fornecimento do crédito rural, pela utilização de novas fontes de recursos 

para os financiamentos rurais, e pela criação e expansão do PRONAF. 

 

É importante também resgatar que na década de 90 houve uma redução 

dos gastos públicos com o setor agropecuário. Entre 1988 e 2000 os gastos com 

desenvolvimento agrícola caíram para menos da metade, representando cerca de 

40,78% do que se gastava em 1988. Os dispêndios com a “Função Agricultura” no 

Orçamento Geral da União (OGU) caíram de 5,75% (média do período de 1980/84) 

para 5,55% no período de 1985-1989, depois para 2,39% no período de 1990-94, e 

para apenas 2,11% das despesas no período 1995-1999 (GASQUES, 2001). 

 

Outra característica dos gastos públicos federais é a sua concentração 

nas médias e grandes cidades (acima de 100 mil habitantes). Em 2000, os 

municípios com menos de 10 mil habitantes, que poderiam ser considerados rurais, 

receberam apenas 1,14% dos recursos para uma proporção da população 

residentes de 17,53% do total (GASQUES, 2001). Neste período houve uma 

significativa ampliação do poder do Ministério da Fazenda (MF) nos gastos com a 

agricultura, tornando-se o órgão que mais participa das despesas em agricultura, 

representando 43,3% em 1999, seguido pelo MAPA com 33,4% (GASQUES, 2001). 

A participação do MF nas despesas ocorre em função dos custos do poder público 

com a renegociação das dívidas (Securitização das dívidas rurais e o PESA - 

Programa de Saneamento de Ativos), com as despesas com equalização de juros 

(fontes), pagamento de spread e taxas bancárias e com rebates concedidos a 

algumas linhas de crédito. 

 

2.2  Inadimplência Rural 
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A inadimplência compreende ao não pagamento por parte dos tomadores 

de empréstimos. Segundo João Sayad (1984), a concentração dos empréstimos 

rurais entre grandes propriedades agrícolas e em culturas comerciais (mais 

dinâmicas ou de exportação) pode ser explicada em função da natureza das 

operações bancárias e financeiras em geral. Assim, operações bancárias 

envolvendo pequenos agricultores familiares envolvem um elevado custo 

operacional para o banco, em decorrência do baixo valor individual do empréstimo. 

 

Os muitos casos de desvios dos recursos e várias tentativas de não 

pagamento, segundo Helfand & Rezende (2001), ilustram como o crédito rural 

passou a ser especialmente alvo dos grandes devedores que teriam condições de 

efetivar a quitação de suas dívidas. Grande parte desta problemática se origina dos 

desvios do crédito rural nos anos 70 e início dos anos 80, quando recursos foram 

alocados para outros fins, ou seja, para atividades não agrícolas e não ocorreram 

sequer punições. Notadamente nessa época eram muitos fortes os vínculos políticos 

entre os agentes bancários estatais, os grandes proprietários de terras e deputados 

que ajudavam tanto na liberação inadequada dos recursos como na perspectiva 

atenuante do não pagamento. Além disso, nos anos da década de 1990, as 

experiências de anistias e inúmeros casos de refinanciamentos dos débitos, 

contribuíram para que muitos agricultores acreditassem que o governo absorveria 

grande parte dos custos de sua inadimplência.   

 

Arraes & Teles (1999), afirmam que a análise de inadimplência deve ser 

entendida como a quebra de um contrato de débito por parte do devedor. Ainda 

segundo os citados autores, isso ocorre, quando o devedor não possui meios para 

quitar suas obrigações ou quando, mesmo tendo fundos para tanto, decide não 

pagar a fim de se favorecer de uma possível renegociação vantajosa. Dessa forma, 

a taxa de inadimplência pode variar segundo a utilização de contratos que admitem 

a concessão de crédito para tomadores com baixa chance de pagamento. 

 

Recorremos novamente a Helfand & Rezende (2001), para obtermos a 

informação de que em 1999, o total de dívidas rurais com o Banco do Brasil, 

principal banco estatal operante desse segmento de crédito, era de R$ 24 bilhões e 
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com os bancos privados somava mais R$ 8 bilhões. A maior parte desta dívida 

estava concentrada em um reduzido número de agricultores, os quais têm 

conseguido sucessivas vitórias no Congresso Nacional através da Bancada 

Ruralista, sempre empurrando para frente o vencimento das dívidas e conseguindo 

melhores condições para o pagamento (e muitas vezes para o não pagamento).  

 

Para Nunes & Nassar (2000), as medidas utilizadas para recuperação dos 

créditos inadimplentes não têm sido eficazes no Brasil porque se os bancos 

formalizarem a inadimplência eles precisariam assumir o prejuízo, lançando os 

valores na conta de créditos em liquidação. Por outro lado, se as dívidas são 

refinanciadas, os bancos não têm prejuízos e cumprem com as destinações 

compulsórias do crédito. No caso das instituições financeiras públicas, há indícios de 

ingerências da esfera política na concessão do crédito e na renegociação de dívidas 

vencidas. 

 

A busca de uma solução definitiva para o endividamento rural é 

fundamental porque a dívida gera um conjunto de problemas ao SNCR. O 

comprometimento de recursos com o refinanciamento das dívidas ou com a 

realização de operações “mata-mata”12 limitam a capacidade de atender a demanda 

por novos créditos. Os constantes adiamentos dos prazos para efetivação dos 

pagamentos das dívidas securitizadas ampliam os custos para o Tesouro Nacional 

com equalização dos juros e criam um efeito negativo junto aos agricultores. 

Enquanto o processo de negociação estiver sendo alterado, os agricultores 

buscarão incluir novos financiamentos no processo de negociação, 

independentemente de terem ou não sofrido as conseqüências negativas dos planos 

econômicos que geraram o processo de negociação anterior. 

 

Quanto aos agricultores familiares assentados pelo PRONAF, categoria 

“A”, a saída tem sido a renegociação das dívidas a partir da inclusão do tema no 

Congresso Nacional. A bancada de deputados e senadores, que tem identidade 

                                                 
12 Mata-mata ocorre quando um novo financiamento é realizado para saldar uma dívida vencida de 
outro financiamento. No Brasil, o Manual de Crédito Rural proíbe este tipo de operação quando se 
trata de recursos controlados do crédito rural. 
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eleitoral com os movimentos sociais e com o público alvo atendido, procura de todas 

as formas sancionar leis e projetos que regulamentam o parcelamento das dívidas 

com os bancos. Como o sistema bancário utilizado para operacionalizar o PRONAF 

geralmente é um sistema público, os congressistas, conseguem aprovar o 

parcelamento, com o agricultor podendo incluir novos empréstimos ao pacote 

negociado. Essa atitude leva a deficiência do programa, pois novas famílias que 

deveriam ser atendidas não o são por falta de recursos, sendo essa uma questão 

crônica por parte do Governo.  

 

Por outro lado é preciso descobrir os motivos que levaram o agricultor 

familiar, tomador de empréstimos a tornar-se inadimplente, identificando aqueles que 

querem pagar e não podem daqueles que podem pagar e não querem.  

 

As instituições bancárias não podem resumir-se na armazenagem de 

informações sobre os “maus” pagadores ou lista negra (aqueles que estão 

inadimplentes em alguma instituição). É preciso que elas construam um histórico de 

todos os tomadores de crédito, sejam “bons” ou “maus” pagadores13. Assim, o banco 

pode ser uma rica fonte de informações para identificar o perfil do agricultor familiar 

inadimplente, junto ao serviço de assistência técnica, contribuindo assim para 

identificar as dificuldades do agricultor para pagar seu débito e quais as soluções a 

serem encontradas. 

 

2.3 PRONAF Crédito: Histórico e Constituição 

 
 
 
No Brasil, constata-se que os recursos do crédito rural, continuam 

concentrados regionalmente e entre os grandes produtores, apesar da constituição 

do PRONAF ter contribuído para o aumento do número de contratos entre os 

agricultores familiares. Parte das fontes de recursos do crédito rural, especialmente 

                                                 
13 A definição de “bons” e “maus” pagadores é muito difícil e deve ser muito bem trabalhada pelos 
bancos, pois uma inadimplência ou atraso não significa necessariamente que o indivíduo é um “mau” 
pagador. Por isso o histórico deve conter mais informações do que um simples “pagou” ou “não 
pagou” o empréstimo. 
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para os financiamentos de investimentos, tem demandado montante expressivo e 

crescente de recursos do Tesouro Nacional para sua equalização, principalmente 

para pagamento de spread bancário. As fontes privadas de crédito não têm 

conseguido suprir a demanda nem mesmo para os médios e grandes produtores. 

Para operacionalizar os financiamentos rurais, os bancos públicos federais têm 

cobrado um spread elevado em qualquer tipo de crédito agrícola, independente do 

valor dos contratos, das garantias disponibilizadas ou do porte econômico dos 

agricultores. 

 

O PRONAF é uma conquista dos agricultores familiares e suas 

organizações, e pode ser considerada a primeira linha de crédito destinada 

especificamente à agricultura familiar no Brasil. A história do PRONAF é 

apresentada a seguir com base em Deser (1997), SAF/MDA (2002) e Serea (2002). 

 

Depois de muita pressão dos agricultores familiares através de inúmeras 

mobilizações sociais realizadas desde 1992 por diversos movimentos sociais, com 

destaque para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) 

e para o Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais da Central Única dos 

Trabalhadores (DNTR-CUT), foi criado o Programa de Valorização da Pequena 

Produção Rural (Provap). Entre 1992 e 1996, apesar das pautas de reivindicações 

incluírem assistência técnica, infra-estrutura, meio ambiente e tecnologia, durante as 

negociações estes temas acabavam colocados em segundo plano. O ponto central 

era a demanda por crédito rural diferenciado e os argumentos utilizados pelas 

lideranças sindicais na época eram: “não podemos discutir assistência técnica se 

não tivermos créditos para produzir”; “não podemos discutir alternativas de 

diversificação se não tivermos crédito”; “o meio ambiente é importante, mas 

precisamos ter renda para discutir a sua preservação”. O crédito era, portanto o foco 

central para a grande maioria das mobilizações dos agricultores familiares. 

 

Em 1995, fruto das mobilizações dos agricultores familiares no II GRITO 

DA TERRA BRASIL,14 o governo federal criou o PRONAF por meio de uma 

                                                 
14 Manifestação nacional coordenada pela Contag e pelo DNTR/CUT. Contava com a participação de 
diversas outras entidades representativas e de apoio a agricultura familiar. Era organizado 
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Resolução do CMN, substituindo o Provap. Nesta safra somente o crédito de custeio 

foi liberado. Foram beneficiados os agricultores com menos de quatro módulos 

fiscais que utilizavam mão-de-obra (admitida a contratação eventual de terceiros), 

que tinham, no mínimo, 80% da renda familiar originária da exploração agropecuária 

e que morassem na propriedade ou em aglomerado rural ou urbano próximo. Os 

encargos do crédito de custeio foram de 16% ao ano, com um bônus de adimplência 

de 25% na taxa de juros (taxa efetiva de 12% a.a). 

 

Em 1996 o PRONAF foi regulamentado por meio de Decreto Lei (nº. 

1946/96). A taxa de juros do crédito de custeio caiu para 9%. Foi divulgada a 

liberação do crédito para investimento com recursos do FAT, sendo que o BNDES 

assumiria a intermediação junto aos bancos. A taxa de juros cobrada nos crédito de 

investimento foi a TJLP acrescida de juros de 6% aa. Se os pagamentos fossem 

efetivados em dia, os agricultores receberiam um bônus de 50% nesta taxa [(TJLP + 

6) / 2]. Por pressão da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a classificação 

dos beneficiários do PRONAF foi alterada, permitindo que agricultores com até dois 

empregados permanentes fossem enquadrados no programa. O limite dos 

financiamentos por beneficiário foi definido em R$ 5 mil para o crédito de custeio e 

R$ 15 mil para o crédito de investimento, valores que permaneceram até 2003. 

 

Em 1997, com a pressão do IV GRITO DA TERRA, as taxas de juros 

baixaram para 6,5% aa. Uma greve de fome de agricultores no Rio Grande do Sul 

resultou na criação do PRONAF Especial, destinado aos agricultores de menor 

renda e que garantia um rebate fixo de R$ 200,00 por contrato. Neste ano 

começaram os primeiros contratos da linha PRONAF Infra-estrutura e Serviços 

Municipais. Foi aprovado o crédito de custeio rotativo a ser operado exclusivamente 

pelo BB (Rural Rápido), regulamentado na safra seguinte. Para acessar o crédito de 

investimento, foi definido como limite de renda bruta dos agricultores R$ 27,5 mil 

anuais, até então não utilizado na classificação para o PRONAF. 

 

                                                                                                                                                         
anualmente em vários estados e na capital federal, sendo entregue e negociado uma pauta de 
reivindicações aos governos estaduais e federal. 
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Em 1998 as taxas de juros do crédito de custeio foram reduzidas para 

5,75%. Foi criado o PRONAF Especial de Investimento, com um rebate de R$ 

700,00 no saldo devedor quando o crédito fosse grupal ou coletivo, com no mínimo 

cinco agricultores e pago em dia. Iniciou-se uma linha de crédito para a agroindústria 

familiar, com os primeiros projetos do PRONAF Agroindústria e do Agregar 

(Agregação de Renda da Agricultura Familiar). 

 

Em 1999 o PRONAF passou do Ministério da Agricultura para o recém 

criado Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA15. Com a extinção do Programa 

de Crédito Especial para a Reforma Agrária (Procera) foram criadas novas 

categorias de beneficiários. Os agricultores familiares começaram a ser classificados 

em quatro grupos - A, B, C e D - em função da renda e da mão-de-obra. Foi criado o 

crédito coletivo para pessoas jurídicas destinado a associações e cooperativas. 

Atividades não agrícolas, como o turismo rural e o artesanato e atividades ligadas ao 

meio ambiente, passaram a ser financiadas. 

 

Em 2000 as taxas de juros de todos os financiamentos do PRONAF 

passam a ser fixas em 4% aa para o custeio e investimento (no investimento foi 

criado um bônus de adimplência de 25%, resultando uma taxa efetiva de 3% aa). Foi 

criado o crédito de custeio para os assentados (A/C) que já tinham recebido os 

recursos do PRONAF A ou PROCERA. Foram iniciadas as operações do PRONAF 

B na região Nordeste. O PRONAF Agroindústria passou a fazer parte do Agregar e o 

PROAGRO se tornou obrigatório para o crédito de custeio. 

 

Em 2001 houve uma ampliação do limite dos financiamentos do grupo A 

(passou de R$ 9 mil para R$ 12 mil) e definiu-se legalmente que no mínimo 10% dos 

recursos dos Fundos Constitucionais deveriam ser destinados ao financiamento 

deste grupo. Ampliou-se o prazo de carência para as atividades florestais e para a 

fruticultura, passando de 3 para até 5 anos. Foi proibida a utilização de recursos 

equalizados (FAT) para a cultura do fumo. Foi criado um teto adicional de 50% nos 

créditos de custeio e investimento no grupo C e de 20% para investimento grupo D, 

                                                 
15 De acordo com o estatuto do MDA temas como a reforma agrária e a promoção do 
desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, passaram a 
ser o eixo temático do novo ministério.  
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destinados ao financiamento da produção orgânica, de atividades de agregam mais 

renda (bovinocultura de leite, suinocultura, ovinocultura, fruticultura e horticultura), e 

para créditos destinados a jovens agricultores que estivessem cursando ou tivessem 

concluído escola profissionalizante rural (Casa Familiar Rural, Escola Família Rural16 

e Colégios Técnicos em Agropecuária). Preferencialmente 30% de todos os créditos 

do PRONAF deveriam ser destinados às mulheres17. Os remanescentes de 

Quilombos e os indígenas foram enquadrados como beneficiários do grupo B. 

 

Reduziu-se de cinco para três o número mínimo de agricultores nos 

projetos grupais ou coletivos de investimento do grupo C para terem direito ao rebate 

nos financiamentos. A segunda operação de investimento no grupo C passou a ter 

também direito ao rebate. A renda bruta familiar anual do grupo C para efeito de 

enquadramento no programa passou R$ 8 mil para R$ 10 mil e do grupo D de R$ 

27,5 mil para R$ 30 mil, excluídos os benefícios da previdência rural. Foi admitida, 

em situações específicas e a critério do agente financeiro, a substituição do projeto 

técnico de investimento por proposta simples de crédito. O PROAGRO deixou de ser 

obrigatório para o custeio. A Lei no 10.177/01 determinou que os encargos 

financeiros dos financiamentos com Fundos Constitucionais destinados aos 

agricultores beneficiários do PRONAF são os mesmos definidos pelo CMN para as 

demais fontes. Um novo Decreto Lei (no. 3.991/01) é editado dispondo sobre o 

PRONAF. 

 

Em 2002 as rendas brutas provenientes de avicultura e suinocultura em 

regime de parceria e integração com agroindústrias passaram a ter um rebate de 

70% para definir o enquadramento no PRONAF. Foi criado o PRONAF Florestal 

destinado a investimentos em silvicultura e sistemas agroflorestais18, inclusive com 

pagamento de assistência técnica nos primeiros anos do projeto. 

 

Em 2003 elevou-se o limite de crédito do grupo A para R$ 13 mil, dos 

quais 7,7% (R$ 1 mil) deveriam ser destinados ao pagamento da assistência técnica 

                                                 
16 Utilizam a metodologia baseada na pedagogia da alternância onde os alunos alternam momentos 
de ensino-aprendizagem na escola e na propriedade dos agricultores, pais dos alunos.  
17 Cresceu bastante entre os movimentos sociais o tema sobre gênero para a concessão de crédito 
rural.  
18 Sistema de produção onde a atividade agrícola é consorciada com a floresta. 
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durante os primeiros quatro anos do projeto. Foi concedido um teto adicional no 

crédito para o grupo C (custeio e investimento) quando destinado a financiar 

produtores que estivessem com seu sistema produtivo em transição à produção 

agroecológica.19 

 

Apesar de todo o avanço conquistado pelos agricultores familiares através 

de sua organização, a agricultura patronal aproveitou a “onda” e foi beneficiada na 

mesma proporção. Sempre que as taxas de juros eram reduzidas para o PRONAF o 

mesmo acontecia para todos os financiamentos rurais. Entretanto, nos últimos três 

anos, enquanto os recursos equalizados destinados ao PRONAF foram reduzidos, 

os recursos destinados aos demais agricultores aumentaram de forma significativa.  

 

2.4 Beneficiários do PRONAF e Condições dos Financiamentos 
 

Para ser enquadrado como público do PRONAF, o agricultor não pode ter 

área superior a 4 módulos fiscais sob qualquer condição; tem que residir no 

estabelecimento ou em local próximo; obter, no mínimo, 80% da renda familiar da 

exploração do estabelecimento (agropecuária ou não); o trabalho familiar deve ser 

predominante no estabelecimento, podendo manter até 2 empregados permanentes; 

e a renda bruta anual familiar não pode ultrapassar R$ 30 mil. 

 

Uma vez definidos como beneficiários do PRONAF, os agricultores 

familiares são classificados em 4 grupos – A, B, C e D. O grupo A é formado por 

assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Os três grupos 

restantes são divididos em função da renda bruta anual e da participação da mão-

de-obra familiar nos trabalhos do estabelecimento, conforme apresentado no Quadro 

1, abaixo: 

 
CRÉDITO RURAL PRONAF – CLASSIFICAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES 
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

Assentados pelo 
PNRA 

Proprietários, 
arrendatários ou 

parceiros 

Proprietários, 
arrendatários ou 

parceiros 

Proprietários, 
arrendatários ou 

parceiros 
Clientes da reforma 

agrária 
Inclui remanescentes 

de Quilombos e 
Inclui concessionários 

do PNRA não mais 
Inclui concessionários 

do PNRA não mais 
                                                 
19 Sistema de produção baseado na junção da agricultura e ecologia com respeito ao meio ambiente 
e a produção sadia de alimentos.   
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indígenas beneficiário do grupo A beneficiário do grupo A 

Residam no 
estabelecimento 

Residam no 
estabelecimento ou 

local próximos 

Residam no 
estabelecimento ou 

local próximos 

Residam no 
estabelecimento ou 

local próximos 
Não disponham de 
área superior a 4 

módulos fiscais sob 
qualquer condição 

Não disponham de 
área superior a 4 

módulos fiscais sob 
qualquer condição 

Não disponham de 
área superior a 4 

módulos fiscais sob 
qualquer condição 

Não disponham de 
área superior a 4 

módulos fiscais sob 
qualquer condição 

 

Obtenham renda 
familiar oriunda da 

exploração 
agropecuária e não 

agropecuária do 
estabelecimento 

Obtenham no mínimo 
80% da renda familiar 

da exploração 
agropecuária ou não 

agropecuária do 
Estabelecimento 

Obtenham no mínimo 
80% da renda familiar 

da exploração 
agropecuária ou não 

agropecuária do 
estabelecimento 

Trabalho familiar como 
base para a 

exploração do 
estabelecimento 

Trabalho familiar 
como base para a 

exploração do 
estabelecimento 

Trabalho familiar como 
predominante na 

exploração do 
estabelecimento, 

podendo 
utilizar o trabalho 

assalariado eventual de 
acordo com as 

exigências 
sazonais da atividade 

agropecuária. 

Trabalho familiar como 
predominante na 

exploração do 
estabelecimento, 

podendo manter até 
dois empregados 

permanentes. 

Quadro 1 – Critérios para definição dos beneficiários do PRONAF 
Fonte: Manual de Crédito Rural – MCR e Resolução n.o 3.001/02 do CMN 

 

Os beneficiários do PRONAF precisam comprovar sua condição de 

agricultor familiar e que se enquadram em um dos quatro grupos do programa 

mediante Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). A DAP é preenchida e 

assinada por agente técnico credenciado20
 pela SAF/MDA e pela entidade 

representativa dos beneficiários, além do próprio agricultor. A DAP é fornecida para 

a unidade familiar de produção como um todo, englobando todos os membros da 

família que habitam a mesma residência e/ou exploram as mesmas áreas. 

  

A separação dos beneficiários do PRONAF, especialmente entre o grupo 

C e D não fazia parte de sua concepção inicial, sendo resultado de problemas 

enfrentados na sua execução. O grupo C foi criado porque os créditos do PRONAF 

estavam atendendo os agricultores familiares mais estruturados de cada município, 

seja em função do pouco volume de recursos disponibilizados, ou pelo próprio 

processo de seleção adotado pelos agentes financeiros operadores. A exigência de 

garantia e o histórico na relação econômica com o banco eram os motivos utilizados 
                                                 
20 A SAF credencia entidades de assistência técnica como as Emater’s, Institutos de Terras, 
Superintendências Estaduais do Incra, Unidades Estaduais do Crédito Fundiário, Ceplac, entre 
outros. 
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para priorizar os agricultores familiares mais estruturados em cada agência. A 

divisão em grupos visa garantir uma fatia dos recursos e dar melhores condições 

dos financiamentos para os segmentos mais descapitalizados21. 
 

O PRONAF disponibiliza créditos nas modalidades de custeio (para os 

grupos C e D) e investimento (grupos A, B, C e D), com taxas de juros fixas entre 1% 

a 4% aa, conforme o grupo que pertence o agricultor e as modalidades de 

financiamento. Além destas linhas de crédito destinadas para a produção individual, 

grupal ou coletiva, o PRONAF também tem linhas de financiamento específicas para 

a agroindústria familiar22 (PRONAF Agroindústria e Agregar), e para o cultivo de 

atividades florestais que vinculem a sua vertente econômica com a ambiental. 

 

Os limites de financiamentos são definidos por modalidade de crédito e 

grupo de agricultor. Existem limites adicionais nos valores dos créditos destinados 

para algumas atividades que agregam mais renda ao agricultor, para agricultores em 

fase de transição para a agricultura orgânica, para sistemas agroecológicos de 

produção e para projetos que envolvam jovens que tenham concluído ou estejam 

cursando centros familiares de formação por alternância ou em escolas técnicas 

agrícolas de nível médio. No Quadro 2, são apresentadas as principais linhas, 

modalidades e condições dos financiamentos vigentes na safra 2001/02 para o 

grupo “A” que atende especialmente agricultores (as), assentados (as) pelo PNRA.  

 

 

 
GRUPO A: ASSENTADOS (AS) PELO PNRA/Safra 2001/2002 

Finalidade: 
Investimentos em infra-estrutura de produção e serviços agropecuários 
e não agropecuários no estabelecimento ou em áreas comunitárias 
rurais próximas. Necessita Projeto Técnico para a liberação do crédito. 

Limites: 
até 2 operações entre R$ 4 mil e R$ 9,5 mil (custeio associado de até 
35%), deduzidos os valores já concedidos. O teto máximo pode ser 
elevado para até R$ 12 mil quando justificado em projeto técnico. 

Encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 1,15% a.a. 

Benefício: rebate de 40% sobre o principal, no ato de cada amortização ou da 
liquidação. 

Prazo de reembolso: até 10 anos, incluídos até 5 anos de carência (em geral 3 anos de 
carência). 

                                                 
21 Guanziroli et al. (2001) apresenta com detalhes uma tipologia da agricultura familiar utilizando 
dados da tabulação especial do Censo Agropecuário de 1995/96 e com base em uma série de 
estudos de casos regionais realizados pelo Convênio de Cooperação Técnica FAO/Incra. 
22 Tema que ainda merece atenção especial pelos órgãos de pesquisa agronômica. 
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Elevação dos limites: 
até R$ 13 mil quando incluir pagamento de assistência técnica. O rebate 
passa para 45%, sendo até 7,7% do total financiado para pagamento 
deste serviço nos 4 primeiros anos. 

Quadro 2 – Condições dos financiamentos vigentes na safra 2001/02 para o grupo “A” 
Fonte: Manual de Crédito Rural – MCR e Resolução n.o 3.001/02 do CMN 

 

2.5 A Reforma Agrária no Brasil: Histórico e Desdobramentos Recentes 
 

A reivindicação da reforma agrária, nos anos de 1950, tinha como seus 

defensores setores esclarecidos da classe média urbana, de setores católicos 

conservadores e familistas, alguns setores católicos de esquerda e esquerdas laicas, 

os quais segundo Martins (2000:94) eram guiados mais “por impulso ideológico e por 

motivação humanitária voltada para a solução das injustiças sociais do que, 

propriamente, por ser expressão de uma inadiável mudança social”. O autor afirma 

que o fato da luta pela reforma agrária ter nascido na classe média e, portanto, “fora 

de lugar”, revestiu-a de intensa ambigüidade, a qual se manifestava na contradição 

que havia nas reivindicações entre esses defensores. Mesmo dentro das esquerdas, 

havia divergências; a Liga Camponesa defendia uma reforma agrária mais radical. O 

Partido Comunista Brasileiro defendia a regulamentação das relações de trabalho no 

campo. “Pensava que a reforma agrária poderia fortalecer um campesinato cuja 

condição de classe o levaria para posições conservadoras de direita” (MARTINS, 

2000:96). Entendiam que a etapa, pela qual passava o desenvolvimento capitalista, 

requeria modernização das relações de produção, viabilização do trabalho 

assalariado e transformação dos trabalhadores rurais em classe operária do campo. 

 

Após o primeiro período da Era Vargas23, em 1946, o país entra em um 

processo de redemocratização e elabora uma nova constituição. O país estava, 

também, em pleno processo de industrialização e urbanização que se sucediam de 

forma acelerada. A questão agrária começa, então, a ser vista como obstáculo ao 

desenvolvimento. Nos anos 1950 e 1960, intensificam-se os debates, com ampla 

participação popular, exigindo reformas estruturais consideradas essenciais para o 

desenvolvimento econômico e social do país – são as chamadas reformas de base24 

(agrária, urbana, bancária, universitária) com mais ênfase na reforma agrária. 

                                                 
23 Getúlio Dornelles Vargas (19/4/1882 - 24/8/1954) foi o Presidente que mais tempo governou o 
Brasil, durante dois mandatos: de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. Nasceu na cidade de São Borja – 
RS. 
24 Com grande participação de alas progressistas da Igreja Católica  
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A preocupação da igreja católica era mais dirigida ao campo social. A 

igreja temia que o êxodo rural e o desenraizamento dos pobres do campo, os 

levassem para os braços dos comunistas das cidades. A reivindicação da igreja pela 

reforma agrária era limitada pelo temor que ela tinha de questionar o direito de 

propriedade e os direitos da classe de proprietários de terras dos quais ela tinha uma 

aliança histórica. Ou seja, não havia consenso, entre esses reivindicantes sobre o 

objetivo da reforma agrária. 

 

De qualquer forma, a grande mobilização social em torno da reforma 

agrária resultou na Lei nº 11 de 11 de outubro de 1962 que cria a Superintendência 

de Política Agrária - Supra, que tinha como atribuições, “colaborar na formulação de 

política agrária do país e, planejar, promover e executar a reforma agrária e, em 

caráter supletivo, as medidas complementares de assistência técnica, financeira, 

educacional e sanitária” (MARTINS, 2000). Em março de 1963 foi aprovado e 

sancionado o Estatuto do Trabalhador Rural – ETR, cujo objetivo era suprir a falha 

na CLT, passando a normatizar as relações de trabalho no campo. 

 

A extensão da legislação social aos trabalhadores rurais elevou o custo 

do trabalhador residente e, além disso, previa, no caso de demissão, o pagamento 

de indenizações trabalhistas e indenizações por benfeitorias realizadas, Assim 

aquelas propriedades que possuíam trabalhadores residentes tiveram seu valor de 

mercado reduzido. Da mesma forma, os contratos de arrendamento e parcerias 

tornaram-se menos atrativos, pois na presença de conflitos entre proprietários e 

posseiros corria-se o risco de expropriação para fins de reforma agrária. Diante 

dessa nova legislação a resposta das oligarquias rurais foi expulsar os trabalhadores 

residentes e contratar temporários (bóias-frias) sem quaisquer direitos trabalhistas e 

proteção social. 

 

No final de 1963 e início de 1964, ampliam-se os movimentos populares 

e, em 13 de março de 1964, o presidente assina um decreto que prevê a 

desapropriação de terras para fins de reforma agrária. Em março de 1964, o 

Presidente envia ao congresso proposta que pedia várias providências, entre elas a 

reforma agrária, para atender às velhas e justas aspirações populares. Por fim,em 
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31 de março de 1964, veio o golpe militar que contou com o apoio das forças 

armadas e dos segmentos conservadores da sociedade. O golpe militar resultou de 

uma crise política que se arrastava desde a renúncia do Presidente Jânio Quadros 

em 1961. Seu vice, João Goulart, assumiu a presidência em um clima político 

confuso. O governo de João Goulart (1961-1964) foi marcado pela abertura às 

organizações sociais; estudantes, organizações populares e trabalhadores 

ganharam espaço, causando a preocupação nas classes conservadoras como, por 

exemplo, os empresários, banqueiros, Igreja Católica, militares e classe média. 

Todos temiam uma guinada do Brasil para o lado socialista. Vale lembrar, que neste 

período, o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Com o golpe, lideranças progressistas 

(deputados, senadores, governadores) tiveram seus direitos políticos e mandatos 

cassados.  

 

Para surpresa de todos, o novo governo militar incluiu a reforma agrária 

como prioridade. O novo Presidente da República designou um grupo de trabalho, 

sob a coordenação do Ministro do Planejamento, para elaborar um projeto de lei de 

reforma agrária. Esse grupo concluiu que para implementar o programa de reforma 

agrária era necessário alterar o dispositivo da constituição que regulamentava a 

desapropriação por interesse social. Em 10 de novembro de 1964, a Emenda 

Constitucional nº 10, modificava o dispositivo anterior permitindo à União promover a 

desapropriação da propriedade rural, mediante pagamento prévio e justa 

indenização em títulos especiais da dívida pública. Em 30 de novembro de 1964, foi 

sancionada pelo Presidente da República, após aprovação do Congresso Nacional, 

a Lei nº 4.504 que cria o Estatuto da Terra, definindo e regulamentando a reforma 

agrária. 

 

Esse Estatuto obedecia aos princípios estabelecidos na Carta de Punta 

del Este de 1961, que fundava uma nova diretriz para a política fundiária na América 

Latina estimulada e apoiada pelos Estados Unidos, cujo objetivo era afastar o perigo 

de uma revolução camponesa. Esse apoio – ajuda financeira – era destinado à 

adoção de reforma agrária como, também, desbaratar os movimentos sociais 

(SILVA, 2004). Esse aspecto é, também, corroborado por Sorj (1998:28) ao afirmar 

que o Estatuto, tinha como objetivo “minar a base social de agitação política no 

campo” de um movimento que reivindicava pela reforma agrária. Além de minar os 
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movimentos sociais, a ditadura conseguiu costurar a aliança entre terra e capital que 

se seguiu entre os anos de 1960 e 1970, propiciado por uma política agrícola 

totalmente favorável ao capital e aos latifundiários, por meio do crédito rural 

subsidiado. 

 

O Estatuto da Terra visava à modernização da política agrícola e o 

desenvolvimento rural, distinguindo, claramente, as medidas de reforma agrária 

daquelas de política agrícola (de desenvolvimento rural). Para dar encaminhamento 

a essas políticas foram criados dois órgãos distintos: o Instituto Brasileiro de 

Reforma Agrária - IBRA, subordinado à Presidência da República, era o órgão 

responsável de executar a Reforma Agrária e o Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Agrário - INDA, subordinado ao Ministério da Agricultura, 

encarregado pelas políticas de desenvolvimento rural. Este último tinha estreita 

ligação com o patronato rural. Ao INDA cabia promover “medidas ligadas à 

colonização, à extensão rural, ao cooperativismo, ao desenvolvimento de 

comunidades, à revenda, às obras de infra-estrutura, inclusive as de eletrificação 

rural, e à prestação de serviços” (PINTO, 1995:77). Silva (2004) ressalta que, o 

Estatuto da terra definiu dois tipos de instrumentos para a reforma agrária: um 

curativo, cujo objetivo era eliminar o latifúndio improdutivo por meio da 

desapropriação por interesse social e facilitar o acesso à terra dos pequenos 

produtores e, outro preventivo, introduzindo a tributação progressiva sob a forma de 

Imposto Territorial Rural. Por outro lado, Guanziroli et al. (2003), afirmam que a 

promulgação dessa nova lei teve o efeito inverso ao pretendido, pois seu 

cumprimento pressupunha uma correlação de forças que não existia e atingia o 

cerne dos interesses das elites agrárias.  

 

A orientação da política para o desenvolvimento, contida no texto do 

Estatuto da Terra, entendia desenvolvimento como progresso econômico associado 

à industrialização do país. O Estatuto nasceu, em um momento em que todas as 

economias da América Latina empenhavam-se na busca do desenvolvimento sob a 

égide da visão cepalina25. A proposta de desenvolvimento do Brasil, nascida nos 

                                                 
25 Uma questão central para os cepalinos era a dificuldade dos países subdesenvolvidos ao 
progresso técnico, em função de uma extrema rigidez nas relações entre o centro e a periferia 
capitalista (Ver Cardoso, Pinto e Sunkel, 1969). 
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anos de 1950, tinha conforme (Silva, 2003), forte influência do projeto nacionalista 

do Presidente Vargas, das recomendações feitas pelas duas missões norte-

americanas no Brasil, no final dos anos de 1940, e acima de tudo, da estratégia de 

desenvolvimento formulada pela Cepal 26. Essa proposta estava baseada no modelo 

de substituição de importações - produzir localmente o que antes era importado - 

para lograr o desenvolvimento.  

 

A indústria deveria ser o carro-chefe do processo de desenvolvimento e a 

agricultura deveria financiar o esforço de substituição de importações. A defesa do 

modelo de substituição de importações baseava-se na constatação de que os países 

menos desenvolvidos eram prejudicados por relações de troca, desfavoráveis27 no 

comércio internacional. Esses países tradicionais exportadores de produtos 

primários e importadores de produtos industrializados estavam perdendo a 

capacidade de importar. 

 

A aceleração do processo de modernização, a partir da segunda metade 

dos anos de 1960, baseou-se na transferência maciça de recursos, por meio do 

crédito rural subsidiado, para os grandes proprietários. Essa modernização foi 

poupadora de mão-de-obra, apesar dos salários reais serem extremamente baixos. 

 

A instituição do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR, em 1965 

tornou o crédito para o financiamento da agropecuária, o carro-chefe da política de 

desenvolvimento rural. O crédito rural estava vinculado à utilização de insumos 

modernos, abrindo espaço para que esses recursos, fartos e baratos, fossem 

apropriados pelos grandes proprietários de terras, os quais, freqüentemente, eram 

usados para compra de mais terras ou, desviados para outras atividades, inclusive 

de especulação financeira. 

 

Na ideologia urbano-industrial de modernização, da visão cepalina, a 

agricultura tinha papel passivo no processo de acumulação e seu dinamismo 
                                                 
26 No caso dos países subdesenvolvidos, nos anos de 1950, a Cepal (Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe, das Nações Unidas) vai estruturar-se como o principal núcleo de 
pensamento de cunho keynesiano adaptado à problemática do subdesenvolvimento. 
27 A relação Px/Pm (preço das exportações/preço das importações) estava caindo, o que significa 
dizer que com a mesma quantidade física exportada, o país passa a importar, cada vez, menos. 
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passava pela modernização das grandes propriedades e transformação dos antigos 

latifundiários em empresários rurais e fazendeiros (GUANZIROLI et al., 2003). O 

apoio à reforma agrária e à pequena agricultura familiar, neste contexto, significava 

proteger o atrasado e promover a ineficiência produtiva. 

 

No Brasil, o modelo de substituição de importações se estendeu ao setor 

agrícola. A partir do inicio dos anos de 1960, houve a internalização da indústria 

produtora de bens de produção– tratores, implementos agrícolas, fertilizantes e 

defensivos, disseminando a modernização de forma definitiva. Antes desse período, 

a modernização dependia da importação dos meios de produção que, por sua vez, 

dependia da dinâmica das exportações. A modernização significou também, 

mudança nas relações de trabalho, consolidando o assalariamento nos setores mais 

dinâmicos da agricultura, no centro-sul do país. Essa modernização, que o autor 

Graziano Silva (2001), chamou de ‘conservadora’ teve caráter excludente, pois 

beneficiou os grandes agricultores e latifundiários deixando de fora a pequena 

produção; foi também parcial, no sentido que ela não atingiu todas as fases do 

processo produtivo dos principais produtos agrícolas. A diversidade regional também 

não permitiu que essa modernização atingisse todas as regiões de forma igual. 

 

Os instrumentos, de política agrícola, adotados foram de cunho 

produtivista, pois obedeciam à ordem capitalista da globalização, em um ambiente 

de forte concorrência entre países. Essa concorrência trouxe a mercantilização não 

somente da produção como, também, dos insumos. Se antes esses eram 

produzidos pelo próprio agricultor, nesse novo modelo eles passam a ser comprados 

fora. O aumento do consumo de insumos comprados (sementes, fertilizantes, etc) 

fez elevar os custos de produção, ao mesmo tempo em que os preços dos produtos 

agrícolas decresciam em decorrência do aumento da produtividade, pressionando a 

renda agrícola para baixo. 

 

Na década de 1970, houve proliferação dos imóveis grandes e 

gigantescos reforçando o padrão excludente e de concentração da propriedade 

fundiária negando o acesso a terra aos trabalhadores rurais brasileiros. Ao lado da 

concentração da propriedade houve também um aumento no grau de concentração 
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da renda e da exploração da terra. O índice de Gini28 cresceu de 0,844 em 1970 

para 0,859 em 1980. A modernização que ocorreu a partir dos anos de 1960 foi a 

principal responsável pelo êxodo rural e pelo elevado crescimento das periferias, 

subemprego e crise urbana do período recente (SILVA, 2003).  

 

No ano de 1970, o IBRA e o INDA foram extintos e em lugar deles foi 

criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, órgão 

subordinado ao Ministério da Agricultura, mas controlado pelo patronato rural, ficaria 

responsável pela reforma agrária e colonização. De acordo com Pinto (1995): 

 
[...] a subordinação ao Ministério da Agricultura, de tradição patronal, 
implicava, no que se relaciona à reforma agrária, não apenas num 
rebaixamento institucional, mas, sobretudo político, uma vez que o IBRA 
fora vinculado diretamente à Presidência da República. 

 

Sorj (1998) argumenta que, o governo pressionado pelas elites agrárias, 

acabou por sepultar o projeto de reforma agrária.  

 

A década de 1970, apesar do elevado crescimento econômico, 

caracterizou-se pela (re)emergência e materialização dos movimentos populares no 

meio rural, como também, assistiu um padrão de violência rural sem precedentes, 

(NAVARRO, 2001). No início dos anos 80, é constituído o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que re-introduz agressivamente a 

“bandeira” da reforma agrária no cenário político brasileiro. 

 

Em 1985, no primeiro governo da Nova República29, a reforma agrária 

volta à ordem do dia e o Presidente José Sarney cria o Ministério da Reforma e do 

Desenvolvimento Agrário – MIRAD, ao qual o INCRA passa a ser subordinado. 

Nesse mesmo ano, o INCRA formula e encaminha ao Gabinete do Presidente, o 

Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA, para aprovação e assinatura do 

decreto. No entanto, forças políticas contrárias ao documento, se articularam em 

                                                 
28 O Coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano 
Conrado Gini em 1912. É comumente utilizada para calcular a desigualdade de distribuição de renda.  
 
29 Período compreendido apartir de 1985, como inicio do primeiro governo civil brasileiro após o golpe 
militar de 1964. O Presidente eleito pelo Colégio Eleitoral Tancredo Neves, não chegou a tomar 
posse, se internando na véspera, falecendo 37 dias depois, sendo substituído por um ex-aliado do 
regime militar, o maranhense José Sarney.  
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todo país, para pressionar o Congresso Nacional e o decreto acabou saindo com 

algumas modificações que, inviabilizaram a concretização das metas contidas no 

programa (Pinto, 2000). De 1985-1990 das 1.400.000 famílias a serem assentadas o 

programa só conseguiu assentar 90.000 e dos 43.000.000 ha de área a ser 

desapropriadas, somente 4.500.000 ha foram executados. 

 

Em 1990 a administração das receitas arrecadas pelo INCRA, em 

especial o Imposto Territorial Rural – ITR, foi transferida para secretaria da Receita 

Federal implicando em mais uma dificuldade para o bom desempenho da reforma 

agrária.  

 

Dificuldade adicional adveio do papel desempenhado pela União 

Democrática Ruralista – UDR, na constituição de 1988. A UDR, contando com o 

apoio de setores conservadores da sociedade, controladores da maior parte dos 

bens patrimoniais, inclusive a terra, conseguiu mobilizar esses setores para fazer 

valer seus interesses. Por atuação de Constituintes representantes da UDR, o texto 

do Estatuto da Terra, que define a função social da propriedade rural e a 

desapropriação por interesse social, foi anulado pela introdução do inciso II do artigo 

185, que diz que a “propriedade produtiva” é insuscetível de desapropriação para 

fins de reforma agrária”, sem, no entanto, definir o que é propriedade produtiva, 

dificultando assim as desapropriações para esse fim (PINTO, 2000). 

 

Em 1987, pelo decreto-lei nº 2.363 de 21/10/1987, o INCRA é extinto e 

suas atribuições passam para o MIRAD, ao mesmo tempo em que é criado o 

Instituto Jurídico de Terras – INTER. Em 29/03/1989 o Decreto Legislativo nº 2 

rejeita os termos do Decreto-Lei nº 2.363, e o INCRA recupera suas competências 

anteriores. 

 

Em 1992 o MIRAD é extinto o assunto da reforma agrária é incorporado 

na competência do Ministério da Agricultura, passando a ser denominado Ministério 

da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária - MARA e o INCRA voltam a 

subordinar-se a ele. Em 1996, esse Ministério assume a denominação de Ministério 

da Agricultura e do Abastecimento, por haver sido redistribuídos os assuntos 

relacionados à condução e execução da política de reforma agrária. 



 

 

44

 

No período do governo de Fernando Collor de Mello (1990-92), não foi 

feita nenhuma desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. O 

Governo seguinte, Itamar Franco (1992-94), aprova o Programa Emergencial e 

consegue assentar 80.000 famílias, em uma área de 1.228.999 ha. Além de todas 

essas mudanças, destaca o autor, foram raras as vezes em que o 

IBRA/INCRA/MIRAD, estiveram sob a direção de administradores comprometidos 

com a questão fundiária; na maioria dessas esse controle esteve nas mãos de 

gestores vinculados aos proprietários rurais ou oriundos desse grupo. Esse foi um 

dos motivos para os resultados pífios da reforma agrária. Em 14 de janeiro de 2000, 

pelo Decreto nº 3.338, é criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

órgão ao qual o Incra está vinculado até o momento. O Estatuto do MDA, em seu 

cap. 1º e incisos determinam a sua natureza e competência, a saber:  

 

I. reforma agrária;  

II. promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído 

pelos agricultores familiares; e  

III. identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 

terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos 

(Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006). 

 

Já em 2000, o MDA determinou a anulação dos títulos e cancelamento 

dos registros de terras irregulares. Foram anulados 3065 títulos de propriedades 

correspondentes a 93.620.578 hectares de terra os quais foram revertidos ao 

domínio da União. Para Martins (2000), este fato corresponde a: 
[...] uma verdadeira desconstrução do regime fundiário que teve sua origem 
na Lei de terras, de 1850, e seu cume na ditadura militar, na complacência 
com formas irregulares de apossamento de terras por parte de grileiros e 
especuladores. Uma atuação direta sobre os elementos propriamente 
históricos de nossa questão agrária. (Martins, 2000).  

 

Deve-se ressaltar, no entanto, que dos anos de 1980 para cá, os 

movimentos sociais no campo sob o comando do MST só aumentou e muito do que 

se tem feito, em termos de reforma agrária, foi devido a forte pressão exercida por 

esses movimentos, por meio da multiplicação das ocupações de terras improdutivas 

em todo território nacional. 
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Isso se deve ao fato de que o processo de desenvolvimento rural, 

baseado na modernização tecnológica, iniciado nos anos de 1950 e, que se 

intensificou nas duas décadas seguintes, transformou as relações sociais antes 

existentes no campo, criando formas de trabalho assalariado em substituição às 

formas anteriores de parcerias não assalariadas. A modernização fez surgir a grande 

propriedade capitalista ou de base familiar e, com ela um mercado de trabalho no 

campo, esvaziando com isso, a “base social que poderia exigir reforma agrária na 

terra em que trabalha” (SORJ, 1998). Isso justifica o fato de hoje os trabalhadores 

estarem dispostos a ocupar fazendas improdutivas em qualquer parte do território 

nacional. Como destaca Sorj, a reforma agrária de hoje é reivindicada por 

desempregados: 

 
[...] num contexto econômico em que a terra representa um elemento 
importante, mas não o principal fator para viabilizar a produção. [...] trata-se 
de permitir o acesso ao trabalho a setores desempregados ainda ligados ao 
campo ou dispostos a retornar à vida rural.  

 

A modernização provocou mudanças, também, nas características da 

classe dominante e das empresas familiares; os proprietários rurais capitalizados 

convergiram para novas áreas de interesse corporativo. As políticas públicas de 

crédito rural, subsídios, preços mínimos e tarifas aduaneiras foram responsáveis 

pela integração de diferentes segmentos. É por meio desses temas que as novas 

lideranças de grandes produtores rurais conseguem unificar e mobilizar o apoio, até 

mesmo, dos pequenos produtores rurais. Assim, como destaca Sorj (1998): 

 
[...] chegada a hora da confrontação política em âmbito nacional, são os 
grandes proprietários da terra, como articuladores de um discurso em torno 
dos interesses “rurais” que conseguem mobilizar o apoio de pequenos e 
médios produtores (SORJ, 1998).  

 

Isso faz sentido quando se observa o poder do lobby exercido pela 

bancada ruralista junto ao Congresso Nacional para a aprovação matérias de seu 

interesse. 

 

Na Constituição de 1988 a força conservadora mostrou o seu poder de 

dominação, enquanto classe, fazendo valer seus interesses. Conseguiram vetar 
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qualquer mudança relevante na legislação e impuseram uma legislação mais 

regressiva que a herdada dos militares (SORJ, 1998). A falta de coesão dos 

pequenos proprietários os deixa sob o julgo da força ruralista. Todas as leis criadas 

e políticas adotadas desde os anos de 1930, só fizeram fortalecer ainda mais as 

elites. 

 

Essa falta de expressão política, por parte dos pequenos proprietários, 

motivada pela falta de coesão, só fez engrossar as fileiras dos pobres sem-terra que 

buscam no MST a saída das condições de pobreza e miséria em que foram 

incluídos. 

 

O fracasso das políticas de reforma agrária, no país, a partir da 

promulgação do Estatuto da Terra, foi de acordo com Pinto (1995) motivada, entre 

outros fatores: falta de sustentação política dos projetos; instabilidade e 

enfraquecimento institucional e manipulação política do órgão responsável pela 

reforma agrária; principalmente do crédito rural; desvio das políticas ao substituírem 

projetos de intervenção fundiária por outros programas; ineficácia do ITR dado o 

elevado grau de subtributação e da evasão fiscal; e, função da terra como reserva 

de valor e fonte de prestígio e poder. 

 

 

 

 

2.6 A Reforma Agrária no Estado do Pará: Aspectos Estruturais dos 
Assentamentos 

 

O ápice da reforma agrária paraense acontece após o massacre de 

Eldorado dos Carajás30, ocorrido em abril de 1996, quando os movimentos sociais 

em todo o Estado resolvem ocupar prédios públicos, entre agências bancárias e 

autarquias, exigindo a punição dos culpados e o assentamento imediato de 150 mil 

famílias. O movimento cresce por todo o Brasil, sobretudo na região nordeste, nos 

Estados de Pernambuco, Bahia e Ceará e em São Paulo no local denominado de 

                                                 
30 Município localizado no sudeste do estado. 
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Pontal do Paranapanema. O Governo, acuado, resolve ceder e inicia timidamente o 

assentamento de famílias e o número de assentamentos rurais sobe de 126 em 

1996 para 302 em 2000 no estado paraense. O Governo do Estado resolve 

indenizar as famílias das 19 vítimas do massacre.   

 

Nos dias de hoje, em dados concretos, o Estado do Pará que é composto 

por 143 municípios, agrupados em 6 mesorregiões, apresenta desse total, 79 

municípios que possuem assentamentos em seus territórios, o que equivale a 

55,2%, perfazendo um total de 601 assentamentos. São 485.901 pessoas 

assentadas, que em termos de percentagem representam 36,6% do total da 

população do Pará, que possui um total de 7.170.586 habitantes (IBGE, 2006).  

 

A seguir, apresentamos dados que se referem aos 606 assentamentos 

presentes na Amazônia Paraense e, pontuamos algumas questões que 

consideramos relevantes para serem destacadas nesse momento.  

 

As informações sobre os assentamentos do Pará aqui apresentadas são 

dados oficiais, extraídos fundamentalmente da Pesquisa Nacional da Educação na 

Reforma Agrária – PNERA31, que consiste no censo educacional dos 

assentamentos, e inclui ainda, informações sobre infra-estrutura e população dos 

assentamentos.  

 

Os assentamentos do Estado do Pará apresentam grave precariedade 

infra-estrutural, sobretudo no que se refere aos serviços básicos. Apenas 7,9% dos 

assentamentos dispõem de rede de água. Se a população não possui rede de água, 

faz uso de outros meios para obtê-la, através de poço, diretamente dos rios, entre 

outros. Essa condição oferece riscos às pessoas na medida em que utilizam e 

consomem a água sem tratamento algum. No caso da água advinda do rio o risco é 

ainda maior, visto que se falta a rede de água, certamente os assentamentos não 

                                                 
31 Realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a PNERA é resultado de uma 
parceria entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), através do Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Iniciada em outubro de 2004, a FIPE visitou 5.595 
assentamentos em 1.651 municípios de todo o País, totalizando 10,2 mil famílias entrevistadas.  
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contam com saneamento básico, portanto provavelmente o rio é o receptor do 

esgoto produzido na localidade. 

 

Outra questão crítica dos assentamentos do Estado é a falta de energia 

elétrica. Verificamos que somente 36,3% dos assentamentos possuem este serviço. 

Consiste em mais um disparate, tendo em vista que o Pará possui em seu território a 

Usina Hidrelétrica de Tucuruí32, que é a maior usina hidrelétrica brasileira e a quarta 

maior do mundo em potência instalada. Realmente, é inaceitável que parte da 

população residente no Pará ainda não tenha acesso a energia elétrica. Outro 

aspecto relevante é o transporte público. 

 

Apenas 16,3% dos assentamentos do Estado do Pará dispõem deste 

serviço. Tendo em vista a situação precária das estradas que dão acesso aos 

assentamentos e interligam uns aos outros (sem asfalto, sem iluminação, sem 

sinalização, esburacadas, algumas com pontes, muitas vezes em péssimo estado, 

improvisadas, etc), as longas distâncias (há casos de assentamentos que ficam 

localizados a mais de 80 km de distância da sede do município) e a necessidade de 

deslocamento para a sede do município em busca de serviços e recursos não 

disponíveis nos assentamentos, consideramos que este número denota uma 

realidade desumana. Em muitos assentamentos, o único meio acessível para o 

deslocamento é a “carona” dos que possuem algum automóvel, de caminhões que 

trafegam pelo assentamento (de madeireiras, por exemplo), entre outros meios 

improvisados.  

 

No caso dos ônibus disponibilizados pelo poder público (em geral, pelas 

prefeituras), são automóveis velhos, desconfortáveis, que não oferecem segurança. 

Em alguns casos há cobrança de taxas indevidas para sua utilização e estão 

disponíveis somente uma ou duas vezes por dia (uma vez pela manhã e uma vez 

pela tarde). O serviço de comunicação nos assentamentos também é bastante 

escasso. Somente 16,3% possuem telefone público e apenas 1,6% dispõem de 
                                                 
32 Vale ressaltar que a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí provocou graves impactos 
ambientais e sociais na região, atingindo, sobretudo a população do campo, residente as margens do 
rio Tocantins. O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) é a principal expressão de luta desta 
população, por um outro modelo energético. Mais informações no síite 
http://www.mabnacional.org.br/. 
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serviços de correio. Vale ressaltar que, são raros os assentamentos em que há sinal 

para telefone celular. Desta forma, conferimos que as pessoas que vivem nos 

assentamentos encontram-se privadas destes serviços de comunicação, que são 

estritamente necessários tendo em vista as longas distâncias dos assentamentos em 

relação aos centros urbanos mais próximos. Podemos inferir que a população 

assentada do Estado do Pará encontra-se num alto grau de isolamento, 

praticamente incomunicáveis. 

 

Constatamos a partir dos referidos dados que os serviços básicos 

disponíveis nos assentamentos apresentam fragilidades extremas. Percebemos 

ainda que a falta de políticas públicas para esta população não é apenas no âmbito 

social e econômico, mas ainda no que se refere à infra-estrutura básica para a 

sobrevivência humana. Ainda sobre a infra-estrutura dos assentamentos do Pará, 

vale destacar a questão das instalações de uso comunitário, tais como escola, igreja, 

entre outros. A escola está em 87% dos assentamentos do Estado, ou seja, apenas 

13% dos assentamentos não dispõem de um prédio específico para atividades 

educativas, o que consideramos uma percentagem relativamente pequena.  

 

No entanto, é necessário destacar que, em geral, as escolas localizadas 

nos assentamentos apresentam sérios problemas. Em geral, são prédios 

improvisados, com infra-estrutura bastante precária, comumente compostas por uma 

sala de aula e um pequeno cômodo anexo, que serve de cozinha, secretaria, 

depósito, etc, muitas não possuem sequer um banheiro, falta energia elétrica, falta 

água encanada, falta saneamento. São estabelecimentos desconfortáveis, sem 

segurança. Muitos não possuem estrutura mínima para a realização do trabalho 

pedagógico. Não disponibilizam recursos básicos para as atividades educativas.  

 

A segunda instalação mais freqüente é a igreja, que em geral, é utilizada 

em ações que extrapolam as atividades religiosas, incluindo momentos relacionados 

a organização dos assentamentos. Em suas instalações é comum a realização de 

ações coletivas que contam com a participação da comunidade, em reuniões, 

eventos, etc. Em terceiro plano, temos o barracão, presente em 36% dos 

assentamentos. Em geral, o barracão consiste numa instalação construída pelo 

INCRA durante o processo de assentamento das famílias. Essa instalação é 
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utilizada para realização de reuniões, festividades, cultos religiosos (na falta de 

igrejas), sala de aula (na falta do prédio escolar), entre outras. Todavia, uma 

característica marcante do barracão também é a sua precária estrutura. Comumente 

são instalações envelhecidas, algumas são de madeira com cobertura de cavaco, 

outras são de alvenaria, mas possuem telhados precários, pisos irregulares, e em 

geral não possuem energia elétrica, água encanada, banheiro, etc.  

 

Por último, na quarta posição, encontra-se o posto de saúde, presente em 

somente 14% dos assentamentos. Esse dado revela a escassa assistência à saúde 

presente nos assentamentos. Trata-se de uma realidade muito preocupante haja 

vista as amplas distâncias dos assentamentos em relação aos centros urbanos mais 

próximos e a deficiência do transporte, sobretudo, em casos de urgência e 

emergência. Podemos afirmar que a assistência médica, portanto, ao menos o posto 

médico, é imprescindível, tendo em vista as péssimas condições de vida da 

população, o desgaste físico proveniente do trabalho no campo que é desumano e 

carente de condições básicas como instrumentos, maquinários, etc, a pouca 

instrução das pessoas, entre outros fatores.  

 

A existência de instalações de uso comunitário, em boas condições, é 

importante para o desenvolvimento do assentamento, pois constituem a referência 

da população assentada. São meios de acesso ao direito de estudar, de ter 

assistência médica, de se organizarem, de promoverem suas festividades, de 

realizarem seus cultos religiosos, enfim, de constituírem suas vivências, de 

construírem suas histórias e a história do assentamento. 

2.7 Estrutura Agrária na Região do Nordeste Paraense 
 
A reforma agrária representa um potencial transformador na região do 

Nordeste Paraense, sendo geradora de emprego e renda, podendo também, garantir 

a segurança alimentar e abrindo uma nova trilha para a democracia e para o 

desenvolvimento com justiça social. A reforma agrária não apenas pela gravidade da 

situação agrária expressa pelos conflitos no meio rural e por uma forte demanda 

social, mas, principalmente, pela sua contribuição à suspensão da desigualdade e a 

exclusão social de parte significativa da população rural. 
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A criação de assentamentos como novas unidades produtivas e de 

moradia pode promover transformações de ordem econômica, política e social tanto 

da população beneficiária como na região e instituições locais.      
 

Segundo dados do INCRA (2005), a região do nordeste paraense tem 

como característica a dinâmica de assentamentos agrários, totalizando trinta e 

quatro (34) áreas de assentamentos organizados e distribuídos nos municípios de 

Aurora do Pará, Cachoeira do Piriá, Capitão Poço, Dom Eliseu, Ipixuna do Pará, 

Nova Esperança do Piriá, Paragominas, São Domingos do Capim, Santa Luzia do 

Pará, Ulianópolis, Mãe do Rio e Irituia, são pouco mais de 446.979 hectares com 

capacidade para assentar 10.286 famílias. A seguir a Tabela 1, demonstra com mais 

detalhes as informações: 

 
Tabela 1 – Assentamentos da região do NE Paraense  

N°. de Famílias Assentadas Projeto de 
Assentamento Área (HA) 

Capaci-
dade de 
Famílias Titulados Não 

Titulados Total 

Famílias 
Assentadas

em 2005 
Aurora do Pará 
 Manoel C. de Souza 

 
17.398,8000

 
  465 142 225 367 

 
13

Cachoeira do Piriá 
 Quilombola Itamoari 

 
5.377,0000

 
33 -

 
29 

 
29 

 
-

Capitão Poço 
 São Pedro 
 Itabocal 
 Vale do Bacaba 
 Rio Jabuti 
 Paranoá 
 Água Azul 
 Canaã 
 Timborana 

 
9.876,0000 

26.192,0000 
13.065,0000 

2.915,4260 
16.555,0000 

4.250,0000 
3.925,2620 
3.280,0000

 
261 
422 
522 
190 
478 

90 
376 
200

60 
63 
99 
18 
68 

- 
         140

56

 
161 

59 
419 

32 
332 

80 
201 
109 

 
221 
122 
518 

50 
400 

80 
341 
165 

 
10 
28 
44 
13 
78 

2 
13 
16

Dom Eliseu 
 Concrein 
 Rio Acampamento 
 Agroecológico/ D.       
Eliseu 

 
4.162,9230 
8.098,4600 

 
42,9190

 
63 
80 

 
36

9
- 

-

 
51 

- 
 

36 

 
60 

- 
 

36 

 
- 
- 
 

36
Ipixuna do Pará 
 União I 
 Barcelona 
 João Batista 
 Bom Jesus 
 Minas Pará 
 Candiru 
 Enalco 
 Bacabal 

 
13.557,8330 

1.333,0000 
3.042,6300 
7.466,0000 

10.432,6300 
9.951,0000 

14.316,0000 
2.549,2070

 
406 

35 
76 

120 
288 
400 
390 

35

79 
21 
62 

- 
58 
68 

           90
-

 
166 

13 
13 
56 

230 
198 
300 

13 

 
245 

34 
75 
56 

288 
266 
390 

13 

 
7 
- 
- 
7 

18 
29 
60 

7
Nova Esperança do      
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N°. de Famílias Assentadas Projeto de 
Assentamento Área (HA) 

Capaci-
dade de 
Famílias Titulados Não 

Titulados Total 

Famílias 
Assentadas

em 2005 
Piriá 
 PA Cidapar II.  
 Arapuá/ Simeira 

 
35.081,0000 
74.452,0000

 
513 
990

40 
100

 
323 
154 

 
363 
254 

 
112 

68
Paragominas 
 Del Rey 
 Camapuã 
 Colônias Reunidas 
 Paragonorte 

 
7.922,0000 
6.951,0000 
3.112,0000 

32.095,0000

 
256 
110 
256 
325

9
- 
- 

             9

 
21 
32 

118 
118 

 
29 

118 
127 
127 

 
- 
- 
5 
8

Santa Luzia 
 Cristal 

 
1.452,0000

 
41 -

 
38 

 
38 

 
9

São Domingos do 
Capim 
 Taperussu 

 
 

3.283,1660

 
 

122
 

22

 
 

100 

 
 

122 

 
 

42
Ulianópolis 
 Paragominas/ 
Faiscão 
 Surubiju 
 Floresta Gurupi  
 Águia 

 
 

13.068,0000 
4.120,0000 

41.897,0000 
8.740,0000

 
 

170 
40 

521 
150

15 
9
- 
-

 
 

153 
7224 

122 
- 

 
 

168 
7 

33 
122 

 
 

11 
- 
8 
-

TOTAL 432.777,8500        7668 1.346 7.037 8.261 921
Fonte: INCRA/ SR-01/PARÁ 
 

A Reforma Agrária não deve se limitar apenas ao acesso dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais a uma porção de terra deve fortalecer as ações 

que possibilitem o desenvolvimento de estruturas produtivas, o fortalecimento da 

agricultura familiar através da melhoria da infra-estrutura nos assentamentos 

criados. De acordo com dados do INCRA-SR-01, foram criados quatro novos 

projetos de assentamentos de acordo com a Tabela 2, abaixo:  

 
 
Tabela 2 – Projetos criados/ reconhecidos/ famílias assentadas em 2005  

Nº Nome Imóvel Município Área (Ha) Capacidade Nº 
Assentados 

Forma de        
Obtenção 

1 PA Alta 
Floresta Paragominas 4.036,56 80 76 Desapropriação 

2 Faz. 
Diamantina II Ipixuna  2.177,94 65 40 Desapropriação 

3 PA 
Mandacaru Paragominas 4.398,63 107 60 Desapropriação 

4 PA Terra 
Nova 

São D. do 
Capim 3.588,84 123 112 Arrecadação 

Total   14.201,97 375 288  
Fonte: INCRA-SR-01/ PARÁ 
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Existe na região uma grande demanda por Reforma Agrária: 52 áreas 

estão passíveis de desapropriação nos municípios de Aurora do Pará (5 áreas), 

Capitão Poço (3 áreas), Dom Eliseu (3 áreas), Ipixuna (5 áreas), Paragominas (8 

área), Irituia (6 áreas), Mãe do Rio (2 áreas),  Santa Luzia do Pará (2 áreas), São 

Domingos do Capim (12 áreas), São Miguel do Guamá (3 áreas), Ulianópolis (2 

áreas). Cada uma com sua especificidade, e nas mais diversas situações, sob a 

tutela de alguma instituição pública: Procuradoria Regional ou Unidades Avançadas 

do INCRA de Tomé-Açu, Capitão Poço ou Paragominas. (Relatório da FANEP, 

2005). 
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3. O NORDESTE PARAENSE: ASPECTOS GERAIS 
 
 

3.1 Histórico e Localização 
 
O território da Região do Nordeste Paraense é composto por 15 

municípios da Microrregião do Guamá: Aurora do Pará, Cachoeira do Piriá, Capitão 

Poço, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do 

Piriá, Ourém, Santa Luzia do Pará, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá 

e por 03 municípios da Microrregião de Paragominas: Dom Eliseu, Paragominas, 

Ulianópolis (ver figura 1). 

 

 
Figura 1 – Mapa do NE Paraense 
Fonte: INCRA-SR-01 
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A região onde está inserido o Nordeste Paraense (NE) é uma das mais 

antigas áreas de colonização na Amazônia. A origem dos municípios da região está 

vinculada às incursões realizadas pelos portugueses ao interior do Estado, durante 

os tempos da Colônia, utilizando para tais empreendimentos, os cursos dos rios 

Guajará, Guamá e Capim.  

 

O município de Ourém é o mais antigo, tendo sua origem datada no ano 

de 1727, ao longo do tempo teve suas terras desmembradas para dar origem aos 

municípios de São Miguel do Guamá (em 1883), Irituia (em 1867), Capitão Poço (em 

1961) e Garrafão do Norte (em 1988), além de ter contribuído para a formação do 

município de Santa Luzia do Pará (em 1991, tendo ainda recebido terras dos 

municípios de Bragança e Viseu). 

 

São Domingos do Capim é o segundo mais antigo município da região. 

Crônicas da época registram que, desde o início do século XVIII, os colonizadores 

foram configurando um assentamento populacional que, em 1758, reconheceu o 

citado núcleo populacional como Freguesia, sob invocação de São Domingos da 

Boa Vista. Também fundado em terras do município de Belém, deu origem aos 

municípios de Paragominas (em 1965, que também possui terras desmembradas do 

município de Viseu) e Aurora e Ipixuna do Pará, desmembrados no ano de 1991.  

 

Em 1988 foram criados os municípios de Mãe do Rio, desmembrado de 

Irituia e Dom Elizeu de Paragominas. Em 1991 foi criado o município de Ulianópolis, 

também em terras de Paragominas. 

 

Os municípios de Nova Esperança do Piriá (1991) e Cachoeira do Piriá 

(1995) têm sua origem no Município de Viseu a partir de plebiscitos nos quais a 

população optou pela sua emancipação. 

 

A formação étnica predominante na região tem caracterização indígena e 

portuguesa, com forte influência da cultura nordestina, tendo em vista o fluxo 

migratório na década de setenta a partir da construção da Belém–Brasília (BR 010) e 

da Pará - Maranhão (BR – 316).   
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3.2 População Economicamente Ativa e Ocupada 
 

A região do NE Paraense é o mais populoso das regiões do Estado do 

Pará, com 446.856 habitantes, sendo predominante a população rural e o número de 

homens pouco maior que o de mulheres, como podemos constatar nos gráficos 1 e 

2, em que fazemos o detalhamento da população por município, destacando 

população urbana e rural, masculina e feminina e na Tabela 3, a comparação entre 

este quantitativo. 

  
Tabela 3 – Área territorial, população urbana, rural, feminina e masculina da Região do NE Paraense 

Municípios Área 
Territorial 

(km2) 

População 
Total 

População 
Urbana 

População 
Rural 

População 
Feminina 

População 
Masculina 

Aurora do Pará 1824 19.728 5.022 14.706 9.339 10.389
Cachoeira do 
Piriá 2410,8 15.437 2.393 13.044 7.110 8.327
Capitão Poço 2727 49.769 21.121 28.648 23.933 25.836
Dom Eliseu 5297,4 39.529 23.801 15.728 19.248 20.281
Garrafão do 
Norte 1799,2 24.221 7.018 17.203 11.403 12.818
Ipixuna do Pará 5285,2 25.138 4.991 20.147 11.835 13.303
Irituia 1384,2 30.518 5.826 24.692 14.581 15.937
Mãe do Rio 471,1 25.351 18.738 6.613 12.619 12.732
Nova Esp. do 
Piriá 2889,7 18.893 5.255 13.638 8.855 10.038
Ourém 602,5 14.397 6.516 7.881 6.944 7.453
Paragominas 19395,6 76.450 58.240 18.210 37.643 38.807
Santa Luzia do 
Pará 1278,3 19.400 8.442 10.958 9.371 10.029
São Dom. do 
Capim 1691,9 27.405 5.877 21.528 13.027 14.378
São M. do 
Guamá 1094,8 41.366 24.457 16.909 20.423 20.943
Ulianópolis 5103,6 19.254 11.909 7.345 9.019 10.235
TOTAL 53255,3 446.856 209.606 237.250 215.350 231.506

Fonte: IBGE, Censo 2002 
                   

Os habitantes do da região do NE paraense estão dispersos pelos seus 

53255,3 km², sendo a densidade demográfica média de 8,39 hab/km². Há um 

constante fluxo migratório determinado pelo mais elevado investimento que esta ou 

aquela administração faça no município que administra. A oferta de melhores 

serviços públicos que em seu local de origem fazem com que os cidadãos mudem 

para aquele aumentando e agravando, assim, a situação de pobreza dos mesmos. 
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De modo que a oferta de serviços públicos básicos é sempre insuficiente, também 

pelo descaso das equipes gestoras dos bens públicos municipais.  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH é utilizado para medir o nível 

de desenvolvimento humano dos países considerando os níveis de educação 

(alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (expectativa de vida ao nascer) e 

renda (PIB per capita). Seus valores variam de 0 (nenhum desenvolvimento 

humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Países com IDH até 0,499 são 

considerados de desenvolvimento humano baixo; com índices entre 0,500 e 0,799 

são considerados de desenvolvimento humano médio; e com índices maiores que 

0,800 são considerados de desenvolvimento humano alto. 

 

 
Gráfico 1 – Comparativo população urbana/rural, feminina/masculina. 
Fonte: IBGE, Censo 2002                                                                

                                                                                         

O IDH médio da região é de 0,637. O mais elevado é o do município de 

Mãe do Rio 0,697 e o mais baixo o de Cachoeira do Piriá 0,551 (ver gráfico 2). 

Dando a este a configuração de município detentor da menor taxa de pobreza do NE 

Paraense. Estando todos os municípios na faixa mediana de IDH. 
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Gráfico 2 – Índice de Desenvolvimento Humano na Região do NE Paraense 
Fonte: IBGE, Censo 2002. 

 

A população economicamente ativa é formada pelas pessoas entre 15 e 

64 anos que estão trabalhando ou procurando emprego. Já a taxa de atividade 

mede a participação das pessoas entre 10 e 64 anos que estão efetivamente 

trabalhando, com ou sem carteira assinada. A população ocupada compreende as 

pessoas que possuem trabalho, ou seja, os indivíduos que têm um vínculo com 

empregador, os que exploram seu próprio negócio e os que trabalham sem 

remuneração em ajuda a membros da família. Estes dados permitem a estratificação 

dos ocupados em quatro categorias de posição na ocupação: empregados, 

trabalhadores por conta própria, empregadores e pessoas que trabalham sem 

remuneração em ajuda a membros da unidade familiar. Mostrando de forma mais 

clara as relações de trabalho, as informações oferecem a possibilidade de 

desagregação dos empregados de modo a identificar o emprego nos setores público 

e privado e nos serviços domésticos remunerados. 

 

Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca são as 

áreas em que há maior concentração de pessoas trabalhando 18,65%, o que 

confirma a característica predominantemente rural da região. Sendo Capitão Poço, o 

município da região no qual há o maior índice de população ativa e ocupada 

realizando atividades relacionadas ao meio agro-rural (ver tabela 4). 
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Tabela 4 – Tipos de ocupação da população no Nordeste Paraense 
DADOS 

Municípios 
Popu- 
lação 

População 
economi- 
camente    
ativa – 
PEA 

População 
ocupada – 

POC 

Agricultura 
Pecuária, 

Silvicultura,  
Exploração 

florestal     
e pesca 

Indústrias 
extrativa, de 

transformação 
e distribuição 

de 
eletricidade, 
gás e água. 

Construção 

Comércio, 
reparação de 

veículos 
automotores, 

objetos 
pessoais e 

domésticos. 

Administração 
pública, 
defesa e 

seguridade 
social. 

Educação Serviços 
domésticos 

Outras 
atividades 

Aurora  19.728 6.942 6.565 4.144 856 118 380 142 296 113 404 
Cachoeira 15.437 4.284 3.874 2.247 173 117 297 166 293 115 466 
C Poço 49.769 18.109 16.564 10.852 944 372 1.363 393 562 517 1561 
D Eliseu 39.529 15.055 12.585 3.824 3.031 369 2.033 353 517 797 1690 
Garrafão 24.221 8.153 7.636 2.265 3.387 100 228 442 282 273 660 
Ipixuna 25.138 7.635 6.988 4.194 449 202 325 178 214 314 1111 
Irituia 30.518 14.981 14.184 3.290 7.117 169 746 282 981 584 1017 
Mãe do Rio 25.351 10.178 8.953 3.052 693 448 1.954 339 565 605 1297 
Ne Piriá 18.893 6.650 8.953 4.116 1.334 23 445 96 180 104 231 
Ourém 14.397 4.796 4.388 2.204 398 163 374 179 404 213 453 
Paragominas 76.450 28.847 25.266 6.168 5.804 1.286 4.793 805 920 1.801 3690 
S Luzia 19.400 7.233 5.654 3.342 252 228 625 137 459 218 394 
Sd Capim 27.405 11.196 10.667 2.188 6.338 48 426 392 635 243 398 
Sm Guamá 41.366 15.777 14.208 5.409 2.360 556 2.381 733 405 756 1610 
Ulianópolis 19.254 6.888 6.609 2.348 695 254 2.035 308 147 326 496 
TOTAL 446.856 166.724 153.094 59.643 33831 4199 18405 4945 6860 6979 15478 

Fonte: IBGE, censo 2000 
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As atividades relacionadas a indústria extrativa, de transformação e 

distribuição de eletricidade, gás e água ocupam o segundo lugar na hierarquia de 

atividades em que há maior número de pessoas ocupadas e ativas 10,58%. E em 

terceiro as atividades ligadas ao comércio, reparação de veículos automotores, 

objetos pessoais e domésticos, com 5,8%.  

 

3.3 Aspectos Geoambientais e Recursos Naturais 
 
3.3.1 Vegetação, Solo e Clima 

  
 A região do Nordeste Paraense tem sua cobertura vegetal formada por 

Floresta Equatorial Latifoliada, representada pelos subtipos Floresta Densa dos 

platôs (Altos e Baixos) do Pará - Maranhão, Densa dos terraços e Floresta densa de 

planície aluvial (Várzea). O intenso período de exploração vegetal fez com que se 

formasse uma extensa área de Vegetação Secundária (Capoeira), enquanto o 

processo de Pecuarização ocorrido na região fez com grandes áreas de florestas 

fossem transformadas em pastagem. Existe pouca preocupação com a exploração 

degradante da floresta, são raros os Planos de Manejo Florestal. 

 

Em relação ao Solo, no território, são encontrados solos horizontes B 

Latossólicos, caracterizados pelos seguintes tipos: Latossolo Amarelo, textura 

média, textura argilosa, textura muito argilosa; Latossolo Amarelo Cascalhento, 

textura média; Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico; solos Concrecionários 

Lateríticos; Areias Quartzosas; Podzólico Vermelho-Amarelo, Vermelho textura 

argilosa e Hidromórfico; Plintossolo e Gley Pouco Húmico; solos Aluviais e solos 

Hidromórficos indiscriminados nas áreas de várzea. De maneira Geral há no 

território uma predominância de Solos Distróficos, Solos Ácidos com necessidade de 

Calagem e Adubação com possibilidades de Exploração extrativista de materiais 

como Areia, Seixo, Pedreira, Brita, Piçarra e Argila. 

 

O Relevo da região acompanha a geologia, apresentando áreas de 

tabuleiros, terraços; formas colinosas dissecadas; várzeas e colinas baixas do 

Cristalino. Além do Planalto Rebaixado da Zona Bragantina, o Planalto Setentrional 

Pará - Maranhão e o Planalto Sul do Pará/ Maranhão.  
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Quanto ao clima, encontramos climas do tipo Mesotérmico e úmido, 

Megatérmico e úmido. A temperatura média anual é elevada, ficando em torno de 

20º a 25º C. O período mais quente, com médias mensais em torno de 25,5º C 

coincide com os meses de primavera no Hemisfério Sul. A precipitação pluviométrica 

fica, geralmente, no intervalo de 2.250 a 2.500 mm anuais. As chuvas, apesar de 

regulares, não se distribuem igualmente durante o ano, sendo de janeiro a junho sua 

maior concentração (cerca de 80%), implicando em grandes excedentes hídricos e, 

conseqüentemente, em grandes escoamentos superficiais e cheias dos rios. A 

umidade relativa do ar gira em torno de 85% a 91%.  

 

Na região do Nordeste Paraense, são encontrados diversos 

ecossistemas, terrestres e aquáticos, dispondo de recursos renováveis e não 

renováveis, num crescente processo de alteração que leva à degradação e 

destruição de microorganismos e espécies nativas, tanto da flora quanto da fauna. 

 

3.3.2 Ecossistemas  
 

 Capoeira - São áreas degradadas pela ação humana aproveitadas na 

formação de pastagens e roçados, utilizando-se principalmente a 

queimada. Pode-se encontrar capoeira alta, a mais antiga, e capoeira 

baixa, a mais nova. Cerca de 90% destas áreas são de capoeiras 

baixas, sobre um solo arenoso e fraco. Sua vegetação é formada por 

árvores de grande, médio e pequeno porte como o piquiá, o ipê, a 

tiririca e a sapucaia e sua fauna composta por uma grande variedade 

de animais de médio e pequeno porte como o veado, a preguiça e a 

paca. 

 
 Mata de terra firme - Este ecossistema apresenta solo arenoso com 

relevo plano, ondulado e levemente ondulado. Sua vegetação é 

composta por uma diversidade de árvores: faveira, jarana, marupá. Em 

seu interior é comum a presença de pequenos animais como o gambá, 

a cutia, o coelho. Sendo, ainda, habitat de muitas espécies de 

pássaros: inambu, papagaio, coruja, curió, entre outros. 
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 Várzea baixa - Área baixa inundada por influência da maré e que 

possui um solo argiloso, presente principalmente nos municípios 

banhados pelos maiores rios do Território (São Domingos do Capim, 

São Miguel do Guamá, Irituia, Ourém, Nova Esperança do Piriá, 

Cachoeira do Piriá, Santa Luzia do Pará, Ipixuna do Pará, Aurora do 

Pará).  Sua vegetação é composta por plantas como açaí, corticeira e 

virola. Encontrando-se, também, plantas medicinais muito utilizadas 

pela população local como é o caso da verônica, da andiroba e da 

copaiba. Dentre os animais que vivem nesta área estão macacos, pato 

selvagem e quati. Quando inundada a várzea baixa é visitada por 

peixes em busca de alimentação, como o aracu, o cará e o pacamu.  

 

 Várzea alta - Área alta que sofre influência da maré, ficando alagada 

em média quatro meses durante o período chuvoso mantendo-se seca 

no restante dos meses do ano. Localiza-se às margens direita e 

esquerda dos rios Capim, Guamá, Piriá, Gurupi e Caeté, tendo como 

uma de suas peculiaridades, o solo lamacento. Suas plantas mais 

comuns são o mururé, o aguapé, a aninga, o junco e o açaí. Dentre as 

espécies medicinais se encontra a faveira, o ananim e a andiroba. Sua 

fauna é composta, basicamente, por socó, arancoã, garça, saracura, e 

jacaré. Sendo que as aves se alimentam de peixes como arraia, 

pescada, cará, sarapó e comem, ainda, flores, folhas, frutos, sementes 

e insetos. Com exceção da cobra sucuri que se alimenta de ambos. 

 

3.3.3 Recursos Hídricos 
 
Poucos municípios da Região possuem recursos hídricos em abundância, 

os que têm não o utilizam de forma racional e equilibrada degradando e 

desperdiçando, nota-se, ainda uma subutilização dos recursos hidrológicos na 

região, verificando-se formas de extrativismo, irrigação, transporte e lazer dentre 

outros. 

 

Cursos naturais de água doce, constituídos de uma calha e suas margens 

esquerda e direita que se deslocam de nível mais alto para o mais baixo, 
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aumentando progressivamente até desaguar num mar, num lago ou noutro rio. Os 

principais rios possuem água de cor escura e barrenta, tendo como vegetação 

aquática o mururé e o aguapé que dão condições para a proliferação de plânctons, 

servindo também de abrigo para a desova e alimentos de crustáceos (camarão 

cascudo) e peixes como traíra, dourada, caratipioca e piaba. Coabitam também 

nesse espaço as cobras, das quais citamos as mais comuns: coral, jibóia, 

salamandra, sucuri, papagaio, surucucu e cipó. Além de outros animais como 

perema, jacaré, arraia, poraquê e uruá. 

 

A região é banhada pelos rios Guamá que banha os municípios de 

Ourém, São Miguel do Guamá e São Domingos do Capim; Rio Capim que banha os 

municípios de São Domingos do Capim, Aurora do Pará, Ipixuna do Pará e 

Paragominas; Rio Piriá que banha os municípios de Nova Esperança do Piriá e 

Garrafão do Norte; Rio Caeté que banha os municípios de Santa Luzia do Pará e 

Ourém; Rio Gurupi que banha o município de Nova Esperança do Piriá e Rio Irituia 

que banha o município de Irituia. 

 

Alguns desses rios são imprescindíveis meios de acesso a outros 

municípios, além de elo entre o meio urbano e rural. Por sua alta navegabilidade 

esses rios são fundamentais para a economia dos municípios situados às suas 

margens, através de barcos e canoas tornam-se importantes vias de escoamento da 

produção. 

 

Temos ainda na região rios de menor porte: Itinga, Surubijú, Bananal, 

Marajoara, Sarapeú, Caxiú, Grande, Curi, Peritoró, Taurari, rio Ararandeua, rios 

Candiru-Açu e rio Candiru - Miri, Coité, Uraim, Mãe do Rio. 

 

3.3.4 Passivo Ambiental 
 

O uso e a ocupação do solo são caracterizados pelo extrativismo vegetal 

e animal – incluindo a extração da madeira – pela pecuária, por madeireiras e pela 

agricultura de subsistência, bem como pelo cultivo de espécies vegetais arbustivo-

arbóreas. A produção de grãos recobre parcelas contínuas expressivas. A 

mineração e o garimpo (atividades pontuais) e a infra-estrutura regional (atividades 
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pontuais e lineares) também são responsáveis pela alteração dos ecossistemas 

naturais. 

 

Por conta desse modelo de uso dos recursos naturais adotado até o 

presente, a região enfrenta, atualmente, uma gama de problemas ambientais 

decorrentes da sua exploração irracional. 

 

3.4 Caracterização dos Sistemas de Produção Agrícola dos Projetos de 
Assentamentos do Nordeste Paraense 

 

Estimativas da FAO (1996), mostram que os sistemas de produção mais 

intensivos e diversificados da agricultura familiar permitem a manuntenção de quase 

sete vezes mais postos de trabalho por unidade de área que na agricultura patronal. 

A agricultura familiar requer apenas 9 ha para gerar um emprego contra 50 ha 

requeridos pela agricultura patronal. 

 

Segundo Defumier (1997), os variados tipos de agricultores familiares que 

vieram para os assentamentos e seus familiares adotam estratégias de 

sobrevivência de acordo com suas aspirações econômicas e necessidades de 

manutenção doméstica. É raro encontrar um agricultor produtor que adote 

tecnologias que contrariem suas metas econômicas ou suas expectativas de 

melhoria social. Naturalmente, enquanto grandes grandes produtores trabalham 

para maximizar seus ganhos financeiros, os pequenos produtores lutam para 

satisfazer suas necessidades mais básicas, adotando sistemas e subsistemas os 

quais possam ser trabalhados utilizando a mão-de-obra disponível, ou seja a mão-

de-obra dos membros do seu núcleo familiar.  

 

A caracterização das combinações típicas ou mais recorrentes das 

produções vegetais e animais dos agricultores e agricultoras familiares nos projetos 

de assentamentos pesquisados, ou seja, uma combinação mais ou menos coerente 

de diversos subsistemas produtivos: os subsistemas de cultura, definidos em nível 

das unidades familiares tratadas de maneira mais ou menos homogênea, com as 

mesmas ferramentas e técnicas; os subsistemas de criação realizada nos quintais. 
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Defumier (1997) afirma que os lotes agrícolas, que seguem as tipologias, 

estão caracterizados como agricultura de subsistência uma vez que a produção ali 

produzida uma parte vai para o consumo familiar e a outra é vendida e convertida 

em necessidades básicas da família.  

 

O sistema de produção nos lotes é feito pela exploração dos recursos 

naturais com o uso da mão-de-obra familiar, o mesmo é composto pelos 

subsistemas descritos abaixo, de acordo com o Quadro 3: 

 
SUBSISTEMA DESCRIÇÃO 

Roça  
 

Milho  
Arroz  
Mandioca (Casa de Farinha) 

Quintal Criação de pequenos animais  
Frutas 

Cultura Permanente Caju, cupuaçu, banana 
Quadro 3 – Descrição do Sistema: Roça/Quintal/Cultura Permanente e C. Farinha  
Fonte: Dados de campo         

                                                

Evidentemente que grande parte dos Projetos de Assentamentos 

pesquisados, ocorre a predominância de pastagens e capoeiras, tendo em vista que 

antes eram empreendimentos estritamente para a exploração da pecuária de corte. 

No entanto, existe ainda, a predominância de capoeira mais antiga e área de 

floresta, em várias fases, intercaladas com pastagens, onde segundo alguns 

autores, serviam para dar sombreamento ao gado, ainda assim com pouca presença 

de mata. Atualmente os agricultores familiares assentados nessas áreas procuram 

reproduzir a paisagem de onde vieram com a fim de implantar esse sistema de 

produção.  Ver com mais detalhes na figura 2. 

 

Os lotes agrícolas com esta tipologia caracterizam-se como agricultura de 

subsistência, uma vez que a produção é destinada ao consumo da família e apenas 

o excedente vai para comercialização, sendo a renda revertida para subsidiar as 

necessidades básicas da família. O sistema de produção da unidade familiar é feito 

pela exploração dos recursos naturais com base na mão-de-obra familiar, sendo 

composto por quatro subsistemas. 

 

O subsistema roça – representa importante componente na renda 

familiar e é feito através do cultivo itinerante de tradições regionais e culturais, 
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práticas herdadas de seus ancestrais, em que o preparo da área é realizado através 

da broca, derruba e queima, após um ciclo de produção, essa área é abandonada 

para um pousio de (3 a 4 anos) e então será utilizada para um novo cultivo de roça. 

Essas práticas degradam cada vez mais o solo, reduzindo a área verde, a produção 

e aumentando o esforço físico nas atividades de cultivo. As culturas utilizadas no 

plantio das roças geralmente são as de ciclos anuais como: maniva, milho, arroz, 

macaxeira e algumas verduras sempre cultivadas consorciadas. 

 

 
Figura 2: Sistema de Produção: Roça/ Quintal/ Cultura Permanente/Casa de Farinha                            
Fonte: Defumier, 1997. 
                                  

O subsistema quintal – se caracterizam através da criação de pequenos 

animais, normalmente aves, e um pequeno pomar. A criação de aves é feita de 

forma tradicional, são soltas pela manhã e recolhidas à tarde em um galinheiro feito 

de varas e coberto por palhas, onde se utiliza o milho produzido na própria roça para 

alimentação das mesmas.  
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Subsistema cultura permanente – É composto pelo cultivo de pimenta-

do-reino, cupuaçu e banana ou outras culturas. É um subsistema que apresenta 

custos ao produtor, pois necessita de adubação anual, aplicação de defensivos 

agrícolas além de representar retorno de médio e longo prazo, mesmo assim 

representa um importante subsistema para a renda do agricultor.  

 

O subsistema casa de farinha – imprescindível para o processo de 

transformação da mandioca (beneficiamento), é construída de madeira com 

cobertura de cavaco, piso de chão, 1 forno de ferro, tipitis, masseiras de madeira e 

motor. 

 

Uma parte da mandioca é depositada no leito do igarapé para o 

processo de fermentação (amolecimento), após isso é descascada e conduzida para 

a casa de farinha onde todo o processo de transformação é feito de forma manual, 

outra parte é levada direto à casa de farinha onde é raspada (trabalho este que na 

maioria das vezes é feito pela mulher) e em seguida sevada junto com a que vem 

mole do igarapé. Como esse subsistema exige maior esforço físico nas atividades de 

beneficiamento, geralmente, ficam encarregados todos os membros da família. 

 
SUBSISTEMA DESCRIÇÃO 

Mandioca  
Milho  
Arroz  

Roça, c. de farinha  
E quintal 

Feijão 
Gado  Nelore 
Cultura Permanente Pimenta do Reino 

Quadro 4 – Roça, quintal, casa de farinha, gado e cultura permanente 
Fonte: Dados de campo                                                              

                                                                 

As unidades de produção familiar com esta tipologia são compostas por 

cinco subsistemas: roça, casa de farinha, quintal, já citados anteriormente, com 
a inclusão do subsistema gado. 

   

O Subsistema criação de gado – representa de forma direta a maior 

parte da renda familiar obtida na unidade de produção. É constituído pela criação de 

gado bovino, onde geralmente é implantado após o cultivo da roça aproveitando a 

mesma área. Após a colheita introduz-se o capim no inicio do período chuvoso 
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formando-se pastagens e posteriormente coloca-se ali o gado. A comercialização da 

produção é feita no comércio externo, em certos casos de necessidade da família. 

Pouquíssimo dessa produção é para o consumo familiar. A figura 3 apresenta 

maiores detalhes:  

 

 
Figura 3 – Sistema de Produção: Roça/quintal/c. de farinha/gado e pimenta-do-reino 
 Fonte: Defumier, 1997. 
 

A análise da unidade de produção pode ser feita partindo de uma idéia 

das variáveis, das potencialidades e das restrições que há nas áreas.  

 

Variáveis: solo, relevo, recursos hídricos, mão-de-obra, práticas de 

manejo, saneamento básico, remédios caseiros. 

 

Potencialidades: boas condições de cultivo de culturas anuais e culturas 

perenes por conta do terreno plano; nascente dentro dos lotes agrícolas são 

conservadas; a mão-de-obra familiar supre a demanda das atividades; produção de 
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mudas para utilização no próprio lote; poço artesiano no quintal; o lixo produzido na 

unidade familiar é amontoado, raramente queimado e o restante aproveitado nas 

plantas; possibilidades de utilização de remédios caseiros existentes  e quando não 

tem recorrem ao vizinho; 

 

As dificuldades ficam por conta da prática de colocar mandioca para 

amolecer no leito do igarapé; pelo preparo de área para cultivo com o uso de fogo, 

além da utilização de produtos químicos na unidade familiar. 

 
SUBSISTEMA DESCRIÇÃO 

Mandioca  
Milho  
Arroz  Roça  

Feijão 
Gado  Nelore 
Quintal Criação e plantios diversos 
Extrativismo Açaí  

Quadro 5 – Sistema: Roça, quintal, gado e extrativismo 
Fonte: Dados de campo       

 

 As unidades de produção familiar com esta tipologia são compostas por 

cinco subsistemas: roça, quintal, já citados anteriormente, criação de gado e 
extrativismo. 

 

O subsistema de extrativismo – o destaque desse tipologia corresponde 

a inclusão do sub-sistema açaí dá através da extração da extração do caroço nas 

áreas de igapós, várzeas, igarapés, encontrados dentro e fora da unidade familiar. É 

importante como meio de sustentação da família, sendo utilizado tanto para 

alimentação quanto para a geração de renda. 
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Figura 4 – Sistema de Produção: Roça/quintal/gado e extrativismo 
Fonte: Defumier, 1997                                    
 
 

 

 

 

 
          
                                                       
 

 
Quadro 6 – Sistema de Produção: Cultura permanente/ Extrativismo/gado 
Fonte: Dados de campo.                                                                

      

Nesse sistema o açaí aparece tanto quanto manejo (extrativismo) quanto 

o plantio. Aparecem ainda a caça e extração de madeira em pequena área de mata, 

considerando a reserva legal. Geralmente apresenta área de preservação 

permanente nas vegetações ciliares do rio, sendo que este avança até a área de 

pastagem para servir o gado. Ver figura 5. 

 

SUBSISTEMA DESCRIÇÃO 

Cultura permanente 

Açaí 
Banana 
Cupuaçu 
Cacau 
Pimenta 

Extrativismo 

Pesca 
Cupuí 
Caça 
Açaí 

Gado Nelore 
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Figura 5 – Sistema de Produção: Roça/quintal/gado e extrativismo 
Fonte: Defumier, 1997.                                                                                                

      

Os lotes agrícolas incluídos nessa categoria são caracterizados como 

agricultura de subsistência. O sistema de produção é feito pela exploração dos 

recursos naturais (extração de caça, pesca, açaí etc.), com uso da mão-de-obra 

familiar e é composto por três subsistemas descritos abaixo: 

 

O subsistema de cultura permanente – nesse caso é composto por 

vários cultivos tais como: açaí, cacau, cupu e banana todos cultivados em área de 

várzea e tem a maior representatividade no rendimento familiar. 

 

O subsistema de extrativismo – se dá através da extração de cupuí, 
castanha, caça, pesca, açaí nas áreas de igapós, várzeas, igarapés, encontrados 

dentro e fora da unidade familiar. É responsável quase sempre pelo maior índice de 

sustentabilidade da família, sendo utilizado tanto para alimentação quanto para a 

comercialização. 

 
O subsistema gado – observa-se o subsistema gado consorciado com a 

floresta. Nesse caso, o agricultor plantou as áreas de pasto sendo que a presença 
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do subsistema gado representa quase que uma obrigação para os agricultores. 

Praticamente, presente em quase todos os projetos de financiamento, pois 

representa um meio de conseguir renda mais rápida na unidade familiar, basta o 

agricultor se desfazer de algumas cabeças. Em alguns casos, ajuda a pagar as 

negociações das parcelas de financiamentos junto ao banco e muito útil quando 

alguém na família adoece, para ajudar na compra de remédios.  
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4. METODOLOGIA 
 
 
4.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Este trabalho utiliza como espaço de análise 10 (dez) municípios da 

região do nordeste paraense, sendo abordados ao todo 17 (dezessete) Projetos 

Assentamentos, eleitos a partir de dados do INCRA como os mais populosos e com 

maior número de famílias que receberam o crédito PRONAF, nesse caso os 

agricultores contemplados com titulo definitivo da propriedade emitido pelo INCRA, 

(ver gráfico 3), atendidos pelo Programa Nacional de Reforma Agrária - PNRA do 

Governo Federal.  

 

O método definido para este estudo, a princípio foi o qualitativo e 

quantitativo com aplicação da análise descritiva, haja vista que neste, os fatos são 

observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o 

pesquisador interfira sobre eles (ANDRADE, 1997). O objetivo é descrever as 

características de determinada população, utilizando técnicas padronizadas de 

coleta de dados, estruturadas em questionário. O questionário dividiu-se em dados 

pessoais do entrevistado, aspectos educacionais, aspectos sociais, relações de 

trabalho, relações de crédito e aspectos econômicos da família. Em um segundo 

momento, será realizado o tratamento econométrico, utilizando o modelo de 

regressão logística ou modelo Logit. 

 

22%

12%

19%7%
7%

7%

6%

7%
7% 6%

Capitão Poço Paragominas Ipixuna 
N.Esperança Cachoeira do Piriá Ulianópolis
S. Domingos do Capim Mãe do Rio Aurora do Pará
Irituia

 
Gráfico 3 – Percentual de agricultores entrevistados/municípios 
Fonte: Pesquisa de campo. 
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A pesquisa está focada em Projetos de Assentamento do Nordeste do 

Pará, apoiada em levantamentos de dados, através de pesquisa de campo, 

entrevistas, análise de documentos produzidos pela INCRA, Banco do Brasil e 

Fundação Sócio Ambiental do Nordeste Paraense - FANEP, como Manuais 

Normativos, Diagnósticos e outros periódicos das Instituições, elaborados e 

distribuídos por seus técnicos, bibliografia disponível sobre o assunto, nas mais 

diversas formas, e dados obtidos, através das observações. Bruyne (2001) descreve 

o estudo de caso como 

 
Um grande número de pesquisa está fundada no estudo em        
profundidade de casos particulares, isto é, numa análise intensiva, 
empreendida numa única ou em algumas organizações reais. O estudo de 
caso reúne informações tão numerosas e tão detalhadas quanto possível 
com vistas a apreender a totalidade da situação. 

 

Para Godoy (2001): 

 
O estudo de caso é um tipo de metodologia de pesquisa de caráter 
qualitativo e é uma importância estratégica quando o foco de interesse é 
sobre fenômenos atuais, que só poderão ser analisados dentro de um 
contexto da vida real. É considerado de caráter exploratório e descritivo e o 
pesquisador deve estar aberto às suas descobertas. 

 

Os dados foram coletados aleatoriamente, através de entrevistas 

padronizadas, estruturadas e direcionadas ao público específico de agricultores 

familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária e que receberam 

crédito rural pelo PRONAF categoria “A”. 

 

As entrevistas foram realizadas nos Projetos de Assentamentos, de 

acordo com a Tabela 5. Foram escolhidos pela ordem, os assentamentos mais 

populosos, com maior numero de agricultores que receberam o crédito, ficando com 

o total de dezessete (17) entre os trinta e quatro (34) instalados na região.  

 

Para definir a amostragem dos agricultores a serem entrevistados, 

verificou-se através de informações da Fundação Sócio Ambiental do Nordeste 

Paraense -FANEP, entidade que presta assessoria técnica nos projetos de 

assentamentos visitados, que 350 famílias haviam recebido crédito de investimentos 

no período de 2001 e 2002 sendo portanto, que o período de carência expirava em 
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janeiro de 2005 e 2006, quando o agricultor deveria começar a realizar os 

pagamentos.  

 

Para calcular o tamanho da amostra, recorremos a Barbetta (2002), 

quanto à utilização da fórmula, a seguir:  

 

 
 
onde:  

 
n0 = é a primeira aproximação do tamanho da amostra.  

E0 é o erro amostral tolerável (6% = 0,06)  

 

onde:  

 

N é o número de elementos da população  

n é o tamanho da amostra 

 

Nesse caso aplicação deu-se da seguinte forma: 

  

Em um universo que contém 350 famílias de agricultores familiares 

assentadas no Programa Nacional de Reforma Agrária, que receberam crédito 

agrícola nos anos de 2001 e 2002, deseja-se fazer uma pesquisa referente ao nível 

de inadimplência da população estudada e depois verificar quais os fatores que 

contribuem para essa situação: 

 

Aplicação prática: 

 

N = 350 famílias 
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Definindo o erro amostral tolerável em 6%  

 

                 E0 = 0,06 

n0 = 1 / (E0)2  

                 n0 = 1 / (0,06)2  

                 n0 = 278  

n = (N . n0) / (N + n0)  

                 n = (350.278) / (350 + 278)  

                 n = 155 agricultores familiares, deveriam ser entrevistados.  

 

A amostra foi determinada de acordo com a amplitude do universo 

pesquisado, nível de confiabilidade que se deseja, o erro estimado/adotado e a 

proporção conhecida das características do universo a ser pesquisado. Devido a 

problemas operacionais, foram aplicados 137 questionários. Para Gil (1995), os 

fatores que determinam o tamanho de uma amostra:  

 
Para que uma amostra represente com fidedignidade as características do 
universo, deve ser composta por um número suficiente de casos. Este 
número, por sua vez, depende dos seguintes fatores: extensão do universo, 
nível de confiança estabelecido, erro máximo permitido e percentagem com 
a qual o fenômeno se verifica. 

 

Nesse sentido, os agricultores eram abordados em seus lotes agrícolas, 

onde o pesquisador, indagava ao assentado sobre a sua disponibilidade de 

responder algumas perguntas e que a mesma tinha objetivos acadêmicos e as 

sugestões seriam encaminhadas ao INCRA e Banco do Brasil e demais prestadoras 

de serviço de assistência técnica, após análise dos dados. Assim sendo, ficou assim 

distribuídos os entrevistados, de acordo com a Tabela 5: 

 
Tabela 5 – Número de agricultores entrevistados por Projeto de Assentamento 

Projeto de 
Assentamento(PA) 

Nº de 
Entrevistados 

N° de famílias 
que receberam 

crédito 
Localização/ 

Município 
Percentual 

(%) 

Arapuá-Simeira/ N.Esp. do 
Piriá 9 31 N.Esp. Do 

Piriá 6,6

Canaã  7 29 Capitão Poço 5,1
Candiru 7 28 Ipixuna 5,1

Cidapar II  9 22 Cachoeira do 
Piriá 6,6

Del Rey 7 21 Paragominas 5,1
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Projeto de 
Assentamento(PA) 

Nº de 
Entrevistados 

N° de famílias 
que receberam 

crédito 
Localização/ 

Município 
Percentual 

(%) 

Enalco                   7             20 Ipixuna             5,1
Floresta 9             19 Ulianópolis             6,6
Itabocal  10             17 Mãe do Rio 7,3
Manoel Sousa – Aurora  9             20 Aurora 6,6
Minas Pará – Ipixuna 7             21 Ipixuna            5,1
Paragonorte-Paragominas 9             26 Paragominas             6,6
Paranoá – Capitão Poço 8             18 Capitão Poço             5,8
S. Pedro - Irituia 8              22 Irituia             5,8
Taperussú – S.D.Capim 8             18 S. D. do Capim             5,8
Timborana - Capitão Poço 7             21 Capitão Poço              5,1
União – Ipixuna 7             22 Ipixuna              5,1
Vale Bacaba – C. Poço 9 19 Capitão Poço          6,6

Total 137 352          100,0
Fonte: FANEP, 2006 

       

Foram definidos para esta pesquisa cerca de 137 questionários (ver 

modelo em anexos) aplicados no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 

2006. 

                      

4.2 Mapeando a Inadimplência  
 
Para mapear a inadimplência, torna-se necessário realizar uma breve 

apresentação dos Projetos de Assentamentos pesquisados com relação aos 

aspectos históricos, sociais, fundiários e ambientais bem como dados de crédito 

PRONAF, tais como: área dos estabelecimentos financiados, atividades financiadas, 

desdobramentos das unidades de produção e valor financiado entre as atividades de 

agricultura e pecuária. Assim, os Quadros 7 e 8 apresentam os detalhes e a Figura 6 

apresenta o Fluxograma de concessão de crédito.  

 
Projeto de 

Assentamento-
PA 

Aspectos 
Históricos 

Aspectos 
Sociais 

Aspectos 
Fundiários 

Aspectos 
Ambientais 

PA Manoel C. de 
Sousa 

Imóvel: Fazenda 
S. Mateus.  
Ocupação: 
dez/1989 
Desapropriação: 
11.11.1994 
Entidade de 
classe: Fetagri 

Ass. dos 
Produtores do 
PA Manoel 
Cordeiro de 
Sousa - APROM 
que congrega 
112 famílias 
associadas. 
 

Capacidade de 
assentamento: 
465 famílias. 
Titulados: 142. 
Não Titulados: 
225.  
Total: 367. 
Tamanho da 
área: 
17.398,8000 de 
hectares. 

Solos: 75% 
latossolo amarelo, 
textura média.   
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira baixa e 
floresta 
secundária.   
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Projeto de 
Assentamento-

PA 
Aspectos 
Históricos 

Aspectos 
Sociais 

Aspectos 
Fundiários 

Aspectos 
Ambientais 

PA Canaã 

Nome do Imóvel: 
Fazenda Santa 
Uliana.  
Ocupação: 
jun/1996. 
Desapropriação: 
01.10.2001 
Entidade de 
classe: Fetagri 

Associação dos 
Trabalhadores 
Rurais Nova 
Conquista que 
congrega 96 
famílias 
associadas. 
Associação Bola 
Preta, com 63 
sócios.  

Capacidade de 
assentamento: 
376 famílias. 
Titulados: 140. 
Não Titulados: 
201.  
Total: 341. 
Tamanho da 
área: 3.925,2620 
de hectares. 

Solos: 85% latos 
solo amarelo, 
textura de alta para 
média. (argiloso).   
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira alta e 
floresta primária.  

PA S. Pedro  

Nome do Imóvel: 
Fazenda São 
Pedro.  
Ocupação: 
agosto/1997. 
Desapropriação: 
13.09.2000 
Entidade de 
classe: Fetagri 

Associação dos 
Trabalhadores 
Rurais de 
S.Pedro que 
congrega 105 
famílias 
associadas. 
 

Capacidade de 
assentamento: 
261 famílias. 
Titulados: 20. 
Não Titulados: 
161.  
Total: 181. 
Tamanho da 
área: 9.876,0000 
de hectares. 

Solos: 90% latos 
solo amarelo, 
textura média. 5% 
Concrecionário 
laterítitico, outros 
5%. Predominância 
de pasto, seguido 
de capoeira alta e 
floresta primária 

PA Vale do 
Bacaba 

Nome do Imóvel: 
Fazenda Vale do 
Capim  
Ocupação: 
março/1995. 
Desapropriação: 
09.05.1996 
Entidade de 
classe: Fetagri 

Associação dos 
Trabalhadores 
Rurais do Vale 
do Bacaba que 
congrega 85 
famílias 
associadas. 
 

Capacidade de 
assentamento: 
522 famílias. 
Titulados: 99. 
Não Titulados: 
419.  
Total: 518. 
Tamanho da 
área: 
13.065,0000 de 
hectares. 

Solos: 85% latos 
solo amarelo, 
textura média. 5% 
Concrecionário 
laterítitico, outros 
5%. Predominância 
de pasto, seguido 
de capoeira alta e 
floresta primária 

PA Timborana 

Nome do Imóvel: 
Fazenda 
Timborana. 
Ocupação: 
junho/1995. 
Desapropriação: 
21.11.1996 
Entidade de 
classe: MST 

Associação dos 
Produtores 
Rurais da Vila 
Timborana com 
103 sócios. 
Associação 
Cristo Rei com 
68 sócios. 

Capacidade de 
assentamento: 
200 famílias. 
Titulados: 56. 
Não Titulados: 
109.  
Total: 165. 
Tamanho da 
área: 3.280,0000 
de hectares. 

Solos: 85% latos 
solo amarelo, 
textura média. 10% 
latossolo amarelo 
textura grossa e 
5% de solos tipo 
Concrecionário 
laterítitico. 
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira alta e 
floresta primária 

PA Floresta 
Gurupi 

Nome do Imóvel: 
Fazenda 
Reunidas Gurupi   
Ocupação: 
maio/1997. 
Desapropriação: 
13.12.1997 
Entidade de 
classe: 
Fetagri/MST 

Associação dos 
Trabalhadores 
Rurais da Vila 
Nossa Senhora 
do  Gurupi com 
116 sócios.  

Capacidade de 
assentamento: 
521 famílias. 
Titulados: 9.  
Não Titulados: 
24.  
Total: 33. 
Tamanho da 
área: 
41.897,0000 de 
hectares. 

Solos: 90% latos 
solo amarelo, 
textura 
baixa/média/grossa 
10% de solos tipo 
Concrecionário 
laterítitico. 
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira alta e 
floresta primária 

PA ITABOCAL  
Nome do Imóvel: 
Fazenda Itabocal 
Ocupação: 

Associação dos 
Trabalhadores 
Rurais da PA 

Capacidade de 
assentamento: 
422 famílias. 

Solos: 90% latos 
solo amarelo, 
textura 
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Projeto de 
Assentamento-

PA 
Aspectos 
Históricos 

Aspectos 
Sociais 

Aspectos 
Fundiários 

Aspectos 
Ambientais 

abril/1996. 
Desapropriação: 
12.01.1997 
Entidade de 
classe: Fetagri 

Itabocal com 
117 associados 
e Clube de 
Mães com 90 
sócias.  

Titulados: 63. 
Não Titulados: 
24.  
Total: 59. 
Tamanho da 
área: 
26.192,0000 de 
hectares. 

média/grossa e 
10% de solos tipo 
Concrecionário 
laterítitico. 
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira alta e 
floresta primária 

PA Minas Pará  

Nome do Imóvel: 
Agropecuária 
Minas Pará 
Ocupação: 
março/1997. 
Desapropriação: 
11.01.1998 
Entidade de 
classe: MST 

Associação 
Produtores e 
Moradores do 
PA Minas Pará 
com 96 
associados. 

Capacidade de 
assentamento: 
288 famílias. 
Titulados: 58. 
Não Titulados: 
230.  
Total: 288. 
Tamanho da 
área: 
10.432,6300 de 
hectares. 

Solos: 85% latos 
solo amarelo, 
textura 
média/grossa e 
15% de solos tipo 
Concrecionário 
laterítitico. 
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira alta e 
floresta primária 

PA União  

Nome do Imóvel: 
Fazenda Santo 
Ângelo   
Ocupação: 
nov/1997. 
Desapropriação: 
03.12.1998 
Entidade de 
classe: MST 

Associação dos 
Produtores e 
Moradores da 
Vila União I e 
Associação dos 
Produtores e 
Moradores da 
Vila União II 
com 106 
associados. 

Capacidade de 
assentamento: 
406 famílias. 
Titulados: 79. 
Não Titulados: 
166.  
Total: 245. 
Tamanho da 
área: 
13.357,8330 de 
hectares. 

Solos: 75% latos 
solo amarelo, 
textura média e 
20% latossolo 
amarelo textura 
baixa e 5% de 
solos tipo 
Concrecionário 
laterítitico. 
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira alta e 
floresta primária 

PA Enalco  

Nome do Imóvel: 
Enalco Rio do Sul 
Agropecuária 
Ocupação: 
abril/1997. 
Desapropriação: 
14.06.1998 
Entidade de 
classe: Fetagri 

Associação dos 
Trabalhadores 
da Vila Rio Sul 
com 111 sócios.  

Capacidade de 
assentamento: 
390 famílias. 
Titulados: 90. 
Não Titulados: 
300.  
Total: 390. 
Tamanho da 
área: 
14.316,0000 de 
hectares. 

Solos: 65% latos 
solo amarelo, 
textura média e 
30% latossolo 
amarelo textura 
baixa e 5% de 
solos tipo 
Concrecionário 
laterítitico. 
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira alta e 
floresta primária 

PA Candiru 

Nome do Imóvel: 
Fazenda Candiru 
do Norte. 
Ocupação: 
maio/1996. 
Desapropriação: 
11.04.1997 
Entidade de 
classe: Fetagri 

Associação dos 
Trabalhadores 
da Vila do 
Cristal com 102 
sócios e 
Associação 
Candiru de 
Agricultores 
Familiares com 
66 sócios. Clube 
de Mães com 56 
mulheres.   

Capacidade de 
assentamento: 
400 famílias. 
Titulados: 68. 
Não Titulados: 
198. 
Total: 266. 
Tamanho da 
área: 9.951,0000 
de hectares. 

Solos: 55% latos 
solo amarelo, 
textura média e 
30% latossolo 
amarelo textura 
baixa e 15% de 
solos tipo 
Concrecionário 
laterítitico. 
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira alta e 
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Projeto de 
Assentamento-

PA 
Aspectos 
Históricos 

Aspectos 
Sociais 

Aspectos 
Fundiários 

Aspectos 
Ambientais 

floresta primária 

PA CIDAPAR II 

Nome do Imóvel: 
Companhia de 
Desenvolvimento 
Agropecuário do 
Pará.  
Ocupação: 
junho/1996. 
Desapropriação: 
16.07.1997 
Entidade de 
classe: Fetagri 

Associação dos 
Trabalhadores 
da Vila Sete 
Voltas com 102 
sócios e 
Associação dos 
Trabalhadores 
Rurais de Pitoró 
com 78 sócios. 
Clube de Mães 
com 37 
mulheres.   

Capacidade de 
assentamento: 
513 famílias. 
Titulados: 40. 
Não Titulados: 
323. 
Total: 363. 
Tamanho da 
área:    
35.081,0000 de 
hectares. 

Solos: 80% latos 
solo amarelo, 
textura leve a 
média 10% de 
podzólico 
hidromórfico  e 
10% de solos tipo  
Concrecionário 
laterítitico. 
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira alta e 
floresta primária 

PA A. Simeira 

Nome do Imóvel: 
Fazenda Arapuã-
Simeira 
Ocupação: 
setembro/1996. 
Desapropriação: 
02.09.1997 
Entidade de 
classe: Fetagri 

Associação dos 
Trabalhadores 
da Vila Santo 
Antonio do 
Guamá Sete 
Voltas com 102 
sócios  

Capacidade de 
assentamento: 
990 famílias. 
Titulados: 100. 
Não Titulados: 
154. 
Total: 254. 
Tamanho da 
área:    
74.452,0000 de 
hectares. 

Solos: 80% latos 
solo amarelo, 
textura leve a 
média 10% de 
podzólico 
hidromórfico  e 
10% de solos tipo  
Concrecionário 
laterítitico. 
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira alta e 
floresta primária 

PA Del Rey  

Nome do Imóvel: 
Agropecuária Del 
Rey  
Ocupação: 
novembro/1996. 
Desapropriação: 
17.12.1997 
Entidade de 
classe: Fetagri 

Associação dos 
Produtores 
Familiares da 
Comunidade 
Santa Luzia 
Sete Voltas com 
102 sócios  

Capacidade de 
assentamento: 
256 famílias. 
Titulados: 9.  
Não Titulados: 
118. 
Total: 127. 
Tamanho da 
área:    
7.922,0000 de 
hectares. 

Solos: 70% latos 
solo amarelo, 
textura leve a 
média 20% de 
podzólico 
hidromórfico  e 
10% de solos tipo  
Concrecionário 
laterítitico. 
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira alta e 
floresta primária 

PA Paragonorte  

Nome do Imóvel: 
Agropecuária 
Paragonorte. 
Desapropriação: 
10.06.1996 
Entidade de 
classe: Fetagri 

Associação dos 
Produtores 
Rurais do PA 
Paragonorte 
com 71 sócios  

Capacidade de 
assentamento: 
325 famílias. 
Titulados: 9.  
Não Titulados: 
119. 
Total: 128. 
Tamanho da 
área:    
32.095,0000 de 
hectares. 

Solos: 75% latos 
solo amarelo, 
textura leve a 
média  10% de 
podzólico 
hidromórfico  e 
15% de solos tipo  
Concrecionário 
laterítitico. 
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira alta e 
floresta primária 

PA Tapesussú 
Nome do Imóvel: 
Fazenda 
Tapesussú. 
Ocupação: 

Associação dos 
Trabalhadores 
Rurais do Vale 
do Taperussú 

Capacidade de 
assentamento: 
122 famílias. 
Titulados: 22. 

Solos: 75% latos 
solo amarelo, 
textura média. 20% 
latossolo amarelo 
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Projeto de 
Assentamento-

PA 
Aspectos 
Históricos 

Aspectos 
Sociais 

Aspectos 
Fundiários 

Aspectos 
Ambientais 

maio/2001. 
Desapropriação: 
26.02.2003 
Entidade de 
classe: Fetagri 

com 122 sócios. Não Titulados: 
100.  
Total: 122. 
Tamanho da 
área: 3.283,1660 
de hectares. 

textura grossa e 
5% de solos tipo 
Concrecionário 
laterítitico. 
Predominância de 
pasto, seguido de 
capoeira alta e 
floresta primária 

Quadro 7 – Aspectos históricos, sociais, fundiários e ambientais dos PA’s pesquisados 
Fonte: INCRA-SR-01 

 

Observa-se que quase na sua totalidade, os imóveis desapropriados eram 

fazendas pertencentes a grandes empresas que se instalaram na região, 

principalmente a partir da década de 1970. Os agricultores, como pré-requisito para 

obtenção do crédito, se associam a uma entidade criada entre os assentados com o 

objetivo de conseguir crédito, sendo essa uma exigência bancária.   

 

Nem todos os agricultores são titulados, ou seja, possuem documentos de 

posse dos lotes. Geralmente constitui-se de um processo demorado para que o 

agricultor faça parte de uma RB-relação de beneficiários. Com relação aos aspectos 

ambientais, a predominância de pasto é uma constante nos projetos desenvolvidos, 

na qual o incentivo para um processo de pecuarização dos assentamentos é uma 

realidade. De acordo com o Quadro 7, observa-se esta tendência, tendo em vista a 

presença de financiamento de gado em praticamente todos os projetos de 

assentamentos. Observa-se que os valores financiados dos contratos se repetem 

tanto para pecuária quanto para agricultura, devido ao valor de financiamento para 

os anos de 2001 e 2002. Hoje o teto máximo chega a R$ 16.000,00. Os tamanhos 

das lavouras financiadas também é o mesmo para todos os assentados, sendo em 

torno de 1 (um) hectare. O excedente da lavoura financiada geralmente é ocupado 

com a implantação das culturas alimentares. Os lotes agrícolas correspondem a 100 

hectares.  
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Projeto de 
Assentamento 

–PA 

N° de 
agricultores 

entrevistados, n° 
de adimplentes e 

n° de 
inadimplentes 

Atividades 
financiadas/n° 
agricultores 

Desdobramentos 
das unidades de 

produção 

Valor 
financiado/n° de 

agricultores 
financiados 

PA Manoel C. 
de Sousa 

Agricultores 
entrevistados: 9 
Adimplentes: 4 
Inadimplentes: 5 
Área dos 
agricultores:  
100ha x 9= 900ha 

Gado e caju: 04  
Gado e pimenta-
do-reino: 04 
Plantio de açaí e 
gado: 01 

Pasto: 390 ha de 
pasto, 325 ha de 
capoeira, 9 
hectares de 
lavoura, 176 de 
mata.  

AGRICULTURA: 
5.605,00 x 9 
agricultores = 
50.445,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 9 
agricultores = 
57.555,00 

PA Canaã 

Agricultores 
entrevistados: 7 
Adimplentes: 2 
Inadimplentes: 5 
Área dos 
agricultores:  
100ha x 7= 700ha 

Gado e caju: 01  
Gado e pimenta-
do-reino: 05 
Plantio de açaí e 
gado: 01 

Pasto: 278 ha de 
pasto, 405 ha de 
capoeira, 7 
hectares de 
lavoura, 10 ha de 
mata.  

AGRICULTURA: 
5.605,00 x 7 
agricultores =  
39.235,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 7 
agricultores = 
44.765,00 

PA S. Pedro  

Agricultores 
entrevistados: 8 
Adimplentes: 5 
Inadimplentes: 3 
Área dos 
agricultores: 
100ha x 8= 800ha 

Gado e caju: 01  
Gado e pimenta-
do-reino: 03 
Plantio de açaí e 
gado: 01 
Manejo de açaí: 
03 

Pasto: 402 ha de 
pasto, 290 ha de 
capoeira, 8 
hectares de 
lavoura, 100 ha 
de mata. 
(incluindo área de 
manejo de açaí). 

AGRICULTURA: 
5.605,00 x 8 
agricultores = 
44.840,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 8 
agricultores = 
51.160,00 

PA Vale do 
Bacaba 

Agricultores 
entrevistados: 9 
Adimplentes: 4 
Inadimplentes: 5 
Área dos 
agricultores:  
100ha x 9= 900ha 

Gado e caju: 02  
Gado e pimenta-
do-reino: 04 
Plantio de açaí e 
gado: 02 
Manejo de açaí: 
01 

Pasto: 418 ha de 
pasto, 311 ha de 
capoeira, 9 
hectares de 
lavoura, 162 ha 
de mata. 
(incluindo área de 
manejo de açaí). 

AGRICULTURA: 
5.605,00 x 9 
agricultores =  
50.445,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 9 
agricultores = 
57.555,00 

PA Paranoá  

Agricultores 
entrevistados: 8 
Adimplentes: 7 
Inadimplentes: 1 
Área dos 
agricultores:  
100ha x 8= 800ha 

Gado e caju: 01  
Gado e pimenta-
do-reino: 04 
Apicultura e 
manejo de açaí: 1 
Manejo de açaí e 
gado: 02 

Pasto: 273 ha de 
pasto, 345 ha de 
capoeira, 8 
hectares de 
lavoura, 174 ha 
de mata. 
(incluindo área de 
manejo de açaí). 

AGRICULTURA:  
5.605,00 x 8 
agricultores =  
44.840,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 8 
agricultores = 
51.160,00 

PA Timborana 

Agricultores 
entrevistados: 7 
Adimplentes: 5 
Inadimplentes: 2 
Área dos 
agricultores:  
100ha x 7= 700ha 

Gado e caju: 03  
Gado e pimenta-
do-reino: 04 

Pasto: 482 ha de 
pasto, 145 ha de 
capoeira, 
7hectares de 
lavoura, 66 ha de 
mata. (incluindo 
área de manejo 
de açaí). 

AGRICULTURA:  
5.605,00 x 7 
agricultores =  
39.235,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 7 
agricultores = 
44.765,00 

PA Floresta 
Gurupi 

Agricultores 
entrevistados: 9 
Adimplentes: 6 
Inadimplentes: 3 
Área dos 
agricultores:  

Gado e caju: 02  
Gado e pimenta-
do-reino: 07 

Pasto: 522 ha de 
pasto, 169 ha de 
capoeira, 
9hectares de 
lavoura, 200 ha 
de mata.  

AGRICULTURA:  
5.605,00 x 9 
agricultores =  
50.445,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 9 
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Projeto de 
Assentamento 

–PA 

N° de 
agricultores 

entrevistados, n° 
de adimplentes e 

n° de 
inadimplentes 

Atividades 
financiadas/n° 
agricultores 

Desdobramentos 
das unidades de 

produção 

Valor 
financiado/n° de 

agricultores 
financiados 

100ha x 9= 900ha agricultores =  
57.555,00 

PA Itabocal 

Agricultores 
entrevistados: 10 
Adimplentes: 6 
Inadimplentes: 4 
Área dos 
agricultores:  
100hax10=1000ha

Gado e caju: 03  
Gado e pimenta-
do-reino: 04 
Apicultura e 
manejo de açaí: 1 
Manejo de açaí e 
gado: 1 
Plantio de açaí e 
gado: 1 

Pasto: 572 ha de 
pasto, 201 ha de 
capoeira, 10 
hectares de 
lavoura, 217 ha 
de mata.  

AGRICULTURA:  
5.605,00 x 10 
agricultores =  
56.050,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 10 
agricultores = 
63.950,00 

PA Minas Pará  

Agricultores 
entrevistados: 07 
Adimplentes: 4 
Inadimplentes: 3 
Área dos 
agricultores:  
100ha x 7= 700ha 

 Gado e pimenta-
do-reino: 02 
Manejo de açaí e 
gado: 4 
Plantio de açaí e 
gado: 1 

Pasto: 285 ha de 
pasto, 298 ha de 
capoeira, 07 
hectares de 
lavoura, 110 ha 
de mata. 
(incluindo as 
áreas destinadas 
ao manejo de 
açaí).   

AGRICULTURA:  
5.605,00 x 7 
agricultores =  
39.235,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 7 
agricultores = 
44.765,00 

PA União  

Agricultores 
entrevistados: 07 
Adimplentes: 4 
Inadimplentes: 3 
Área dos 
agricultores:  
100ha x 7= 700ha 

 Gado e pimenta-
do-reino: 3 
Manejo de açaí e 
gado: 2 
Gado e plantio de 
caju: 2 

Pasto: 218 ha de 
pasto, 299 ha de 
capoeira, 07 
hectares de 
lavoura, 176 ha 
de mata. 
(incluindo as 
áreas destinadas 
ao manejo de 
açaí).   

AGRICULTURA:  
5.605,00 x 7 
agricultores =  
39.235,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 7 
agricultores = 
44.765,00 

PA Enalco  

Agricultores 
entrevistados: 07 
Adimplentes: 4 
Inadimplentes: 3 
Área dos 
agricultores:  
100ha x 7= 700ha 

 Gado e pimenta-
do-reino: 4 
Manejo de açaí e 
gado: 1 
Gado e plantio de 
caju: 1 
Apicultura e 
manejo de açaí: 1 

Pasto: 309 ha de 
pasto, 228 ha de 
capoeira, 07 
hectares de 
lavoura, 156 ha 
de mata. 
(incluindo as 
áreas destinadas 
ao manejo de 
açaí).   

AGRICULTURA:  
5.605,00 x 7 
agricultores =  
39.235,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 7 
agricultores = 
44.765,00 

PA Candiru 

Agricultores 
entrevistados: 09 
Adimplentes: 6 
Inadimplentes: 1 
Área dos 
agricultores:  
100ha x 9= 900ha 

 Gado e pimenta-
do-reino: 3 
Manejo de açaí e 
gado: 1 
Gado e plantio de 
caju: 1 
Plantio de açaí e 
gado: 2 

Pasto: 509 ha de 
pasto, 288 ha de 
capoeira, 09 
hectares de 
lavoura, 94 ha de 
mata. (incluindo 
as áreas 
destinadas ao 
manejo de açaí).  

AGRICULTURA:  
5.605,00 x 9 
agricultores =  
50.445,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 9 
agricultores = 
57.555,00 

PA CIDAPAR II 
Agricultores 
entrevistados: 09 
Adimplentes: 4 
Inadimplentes: 5 

 Gado e pimenta-
do-reino: 6 
Manejo de açaí e 
gado: 1 

Pasto: 302 ha de 
pasto, 249 ha de 
capoeira, 07 
hectares de 

AGRICULTURA:  
5.605,00 x 9 
agricultores =  
50.445,00 
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Projeto de 
Assentamento 

–PA 

N° de 
agricultores 

entrevistados, n° 
de adimplentes e 

n° de 
inadimplentes 

Atividades 
financiadas/n° 
agricultores 

Desdobramentos 
das unidades de 

produção 

Valor 
financiado/n° de 

agricultores 
financiados 

Área dos 
agricultores:  
100ha x 7= 700ha 

Plantio de açaí e 
gado: 2 

lavoura, 142 ha 
de mata. 
(incluindo as 
áreas destinadas 
ao manejo de 
açaí).   

PECUÁRIA: 
6.395,00 x 9 
agricultores = 
57.555,00 

PA A. Simeira 

Agricultores 
entrevistados: 09 
Adimplentes: 5 
Inadimplentes: 4 
Área dos 
agricultores: 
100ha x 9= 900ha 

Gado e pimenta-
do-reino: 3 
Manejo de açaí e 
gado: 1 
Plantio de açaí e 
gado: 2 
Gado e caju: 3 

Pasto: 518 ha de 
pasto, 249 ha de 
capoeira, 07 
hectares de 
lavoura, 126 ha 
de mata. 
(incluindo as 
áreas destinadas 
ao manejo de 
açaí).   

AGRICULTURA:  
5.605,00 x 9 
agricultores =  
50.445,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 9 
agricultores = 
57.555,00 

PA Del Rey  

Agricultores 
entrevistados: 07 
Adimplentes: 5 
Inadimplentes: 4 
Área dos 
agricultores:  
100ha x 9= 900ha 

Gado e pimenta-
do-reino: 3 
Manejo de açaí e 
gado: 2 
Gado e caju: 2 

Pasto: 316 ha de 
pasto, 292 ha de 
capoeira, 07 
hectares de 
lavoura, 92 ha de 
mata. (incluindo 
as áreas 
destinadas ao 
manejo de açaí).   

AGRICULTURA:  
5.605,00 x 7 
agricultores =  
39.235,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 7 
agricultores = 
44.765,00 

PA Paragonorte  

Agricultores 
entrevistados: 09 
Adimplentes: 6 
Inadimplentes: 3 
Área dos 
agricultores:  
100ha x 9= 900ha 

Gado e pimenta-
do-reino: 3 
Manejo de açaí e 
gado: 1 
Gado e caju: 3 
Apicultura e 
manejo de açaí: 2 

Pasto: 582 ha de 
pasto, 266 ha de 
capoeira, 09 
hectares de 
lavoura, 43 ha de 
mata. (incluindo 
as áreas 
destinadas ao 
manejo de açaí).   

AGRICULTURA:  
5.605,00 x 9 
agricultores =  
50.445,00 
PECUÁRIA: 
6.395,00 x 9 
agricultores = 
57.555,00 

Quadro 8 – Dados de crédito PRONAF dos PA’s pesquisados 
Fonte: Banco do Brasil / INCRA-SR-01 

                                                                                                                                     
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

86

5. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

 
  

Neste Capitulo estarão demonstrados os resultados da pesquisa de 

campo e a análise descritiva dos dados obtidos. 

 

Richardson (1989) sugere que o resultado da investigação não fique 

somente em páginas de texto. 

  
O volume de dados, em pesquisa, costuma ser considerável. Organizar e 
agrupar dados e informações em quadros, gráficos e tabelas é uma maneira 
de poder dispor dos mesmos e apresentá-los de modo mais funcional, claro 
e imediato. 

          

 A análise dos resultados, nesse primeiro momento, será feita de uma 

forma descritiva, baseada nos dados estatísticos, retirados da pesquisa de campo e 

em documentos disponibilizados ao pesquisador; a mesma estará disposta logo 

após os gráficos. Em seguida será feita a análise econométrica utilizando-se o 

modelo de regressão logística ou modelo logit.  

 

5.1 Análise Descritiva dos Resultados 

 

Quanto ao gráfico 4 demonstra que cerca de 64% dos entrevistados são 

paraenses de nascimento. O Estado do Ceará vem em seguida com 15% dos 

entrevistados ficando os Estados do Maranhão, com 7% e o Estado do Piauí com 

4%. Ressalta-se que a Região do NE paraense, recebeu grande influência da cultura 

nordestina, mais precisamente dos Estados citados, tendo em vista o fluxo 

migratório na década de 1970, a partir da construção da estrada Belém–Brasília (BR 

010) e da Pará - Maranhão (BR – 316). Grande parte dos entrevistados paraenses, 

são filhos(as) ou mantém laços familiares com pessoas de origem nordestina. É 

possível verificar essa influência na culinária (fabricação caseira de doces, o modo 

de assar a castanha de caju e o prato típico baião-de-dois), na criação de animais 

(bodes e cabras, ainda que em pequena escala) ou no plantio no quintal de espécies 

para o auto-consumo da família, tais como caju e cana-de-açúcar. Hoje a cultura do 

caju está tão enraizados na região que faz parte da composição dos projetos de 

financiamento, ora analisados. Os assentamentos da região também recebem 
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migrações dos estados da região centro-oeste, estados de Goiás e Matogrosso, da 

região sudeste, São Paulo e Espírito Santo e região sul, oriundos do Estado do 

Paraná. Ver Gráfico 4: 

  

2% 1%
15%

3%
7%

1%
2%

4%
64%

1%

Bahia Espírito Santo Ceará Goiás Maranhão
Matogrosso Paraná São Paulo Piauí Pará

 
Gráfico 4 – Estado de Origem dos agricultores entrevistados    
Fonte: Dados de campo.  
 

De acordo com o Gráfico 5, cerca de 70% dos entrevistados são casados 

e 20% estão em união estável com a (o) companheira(o). Isso demonstra a unidade 

da família mesmo nas adversidades do cotidiano do assentamento. As atividades 

produtivas também são divididas com todos os membros da família, como será 

demonstrado a seguir. 

                                                                                                                                        

2%
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Solteiro Casado Separado Junto Viúvo

  
Gráfico 5 – Estado Civil dos agricultores (as) entrevistados (as) 
Fonte: Dados de campo. 
 
Quando questionados sobre a idade, de acordo com o Gráfico 6, mais da 

metade dos agricultores, além de responder a pergunta completaram,  através dos 
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seus relatos, que dedicaram todo uma vida à prática agrícola. Assim, 47% dos 

entrevistados (as), têm entre 41 e 53 anos, os agricultores entre 28 e 40 anos 

representam 33% e os agricultores entre 54 e 68 anos representam 20%.  Observa-

se que esses dados revelam um número considerável de mão-de-obra acima de 40 

anos, sendo 67% do total, ou seja, a ausência de agricultores jovens, (nenhum 

citado com menos de 28 anos) e certo envelhecimento populacional entre os 

agricultores assentados entrevistados. 

 

33%

47%

20%

Entre 28-40 anos Entre 41-53 anos Entre 54-68 anos
 

Gráfico 6 – Faixa de idade dos entrevistados            
Fonte: Dados de campo.  
 

O gráfico 7 ilustra a distribuição do grau de escolaridade de nossa 

amostra, onde 46% dos entrevistados responderam que possuem o ensino 

fundamental incompleto de 1ª a 4ª série e 29% encontram-se atualmente com o 

ensino fundamental incompleto de 5ª a 8ª série. Cerca de 15%  só sabem assinar o 

nome, onde considera-se alfabetizado e somente 10% possuem o ensino 

fundamental completo. Isso demonstra uma baixa escolaridade dos agricultores (as) 

nos projetos de assentamento. Inicialmente, fica evidente a elevada participação de 

agricultores (as) com nível de escolaridade com ensino fundamental incompleto, com 

cerca de 75%, um indício bastante relevante de que o programa de reforma agrária, 

está se concentrando em direção ao público-alvo com baixo grau de escolaridade. 

Essa baixa escolaridade foi justificada pelos entrevistados mais velhos pela 

necessidade de ajudar os pais na unidade de produção na infância e na juventude e 

mesmo pela pouca valorização que era dada então aos estudos. Entretanto, entre os 

mais jovens percebe-se que os agricultores mais jovens ou estão estudando ou 

mantêm os filhos na Escola, até certo tempo. Ressalta-se, também a presença de 
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agricultores (as) analfabetos (os), que eram abordados, todavia, não entraram na 

pesquisa, pois para obter crédito o agricultor precisa estar alfabetizado, pelo menos 

assinar o nome, de acordo com as normas bancárias.     

 

Um dos grandes problemas encontrados é que em todos os Projetos de 

Assentamentos Rurais pesquisados, as escolas só oferecem o ensino fundamental, 

ainda sim até a 4ª série. Observou-se outro agravante que são as classes 

multiseriadas, ou seja, crianças e jovens na mesma sala de aula, de 1ª a 4ª série. 

Quase todos os assentamentos rurais visitados ficam em comunidades distantes, 

onde a grande maioria dos municípios só oferece nesses assentamentos a 

educação infantil e o ensino fundamental, até a 4ª série. Quando os alunos, filhos de 

agricultores, desejam continuar os estudos precisam se deslocar até a sede do 

município, para completar o ensino fundamental e iniciar o nível médio, este de 

responsabilidade do Estado.  

                         

13%

42%26%

19%

Só sabe assinar o nome Sabe ler e escrever
1° graus incompleto 1° grau completo

 
Gráfico 7 – Grau de escolaridade entre os entrevistados  
Fonte: Dados primários 
 

Embora o tema da pesquisa em questão seja estudar a inadimplência em 

áreas de assentamentos rurais e seus fatores motivadores, torna-se pertinente uma 

reflexão sobre os níveis de escolaridade dos assentados.  

 

Segundo a Lei n° 9394 de 20 de dezembro de 1996, que trata das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB, não fica bem claro as competências 

entre estados e municípios com relação à responsabilidade de cada um com relação 

ao ensino fundamental. Vejamos o que trata na referida lei, o título IV, que refere-se 
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a organização da Educação Nacional, artigo 10, inciso VI, que trata da incumbência 

dos estados: 

 
“Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino 

médio”.   

 

Ainda com relação a LDB, em seu artigo 11, inciso V, que trata da 

incumbência dos municípios: 

 
Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, 
o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis d ensino 
somente quando atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e  desenvolvimento do ensino.    

 

Observa-se, portanto, que pela referida Lei os estados e os municípios 

devem prover o ensino fundamental, daí uma esfera administrativa aguarda a 

iniciativa de uma e vice-versa, ficando os jovens das comunidades rurais distantes 

das políticas educacionais. Prova disso é a constante ausência de transporte escolar 

dos assentamentos para a sede do município para o aluno continuar os estudos.  

 

De acordo com o gráfico 8 a grande maioria das famílias entrevistadas 

tem entre 4 a 6 filhos, seguido pelas famílias com faixa entre 7 a 9 filhos. Pelo 

número de filhos por família acima da média da população urbana, a grande maioria 

dos filhos (as) ajudam os pais nas atividades de preparo de área, plantio, 

beneficiamento e colheita, sendo, portanto, um importante recurso de mão-de-obra 

no lote agrícola. Quando se verifica com relação ao número de filhos na escola, esse 

número cai bastante pelos motivos já expostos (ver gráfico 8). 
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Gráfico 8 – N° de filhos por família de agricultores assentados   
Fonte: Dados de campo. 

 
Quando se verifica com relação ao número de filhos na escola, esse 

número cai bastante. Na maior parte, verificou-se entre as famílias na faixa de 1 a 3 

filhos, a presença de filhos na escola aparece com mais freqüência.  As famílias que 

mantinham de 4 a 6 filhos representa um número baixo de filhos na escola e assim 

para os outros casos.  
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Gráfico 9 – N° de pessoas que trabalham na família 
Fonte: Dados de campo. 
 

De acordo com o Gráfico 9, na maioria das famílias abordadas o número 

de pessoas que trabalham variam na maior parte entre 4 a 6 pessoas, esse número 

reforça, que a mão-de-obra é estritamente familiar, somente ocorrendo troca de 

serviços entre as famílias no período de grande acumulo de atividades. A troca de 

serviços corresponde a um “reforço” na mão-de-obra, nos momentos críticos do ciclo 

da atividade agrícola, notadamente no período de preparo de área e colheita.  
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Nesse número pode ser englobado a presença da esposa e dos filhos 

(as) maiores confirmados pelo Gráfico 10:  

 

 

2% 2%
13%

2%

79%

2%

Filhos(as) Filhos(as), Genros ou noras Filhos(as) e maridos
Filhos(as) e sobrinhos(as) Filhos e esposa Irmãos e primos

 
Gráfico 10 – Identificação da mão-de-obra utilizada pelas famílias    
Fonte: Dados de campo 
 

Ressalta-se o trabalho da mulher, seja como esposa ou titular do projeto 

de financiamento. Das famílias entrevistadas, cerca de aproximadamente 13% eram 

mulheres como responsáveis pelos projetos de financiamento mesmo com o marido 

presente nas atividades agrícolas.  

 

No caso do marido como titular do projeto contemplado pelo crédito 

agrícola, a mulher desempenha importante papel para a unidade familiar, pois as 

tarefas começam com os serviços domésticos, cuidar do quintal, dos filhos. Com 

relação ao ciclo produtivo do lote agrícola a presença da mulher é marcante no 

plantio e colheita.   

 

Com relação ao tempo de residência nos projetos de assentamentos a 

grande maioria possuí entre 8-9 anos. Verificou-se uma relação sólida de 

proximidade entre os assentados, principalmente com relação à participação aos 

trabalhos coletivos ou de troca de serviços entre os assentados. Outro vínculo 

importante é o religioso, onde cerca de 87% dos entrevistados freqüentam a Igreja.   

 

As comunidades recebem a cada 15 dias a visita de membros da Igreja 

Católica para celebração de missas. Entre os protestantes, o pastor geralmente 
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reside no próprio assentamento, o que facilita a freqüência de realização de cultos, 

sendo este semanal. Outro vínculo importante se concretiza, pelo batismo de 

crianças pelos padrinhos e madrinhas. Estes passam a fazer parte do núcleo 

familiar, mesmo que distante, pelo tratamento de “comadre” e “compadre”. Essa 

ligação sem dúvida, se dá pelos anos de convivência entre as famílias. É rara a 

ocorrência de desentendimentos, apesar da origem diversificada dos moradores nos 

Projetos de Assentamentos.  

 

1% 7%
7%

11%

2% 7%

65%

Crédito, Plantar e Produzir Terra, Crédto e Moradia
Melhorar a vida da família Possibilidades de Crescer
Terra e Crédito Trabalhar de forma aorganizada
Trabalho, Terra e Crédito

    
Gráfico 11 – Fatores motivadores para mudança dos entrevistados para o PA   
Fonte: Dados de campo 
 
De acordo com o Gráfico 11, quando indagados o que motivou a 

mudança da família para o Projeto de Assentamento, a grande maioria, cerca de 

65% entre os assentados, responderam que “terra e crédito” era o motivo mais forte 

para a mudança até o assentamento. Das sete (7) diferentes respostas registradas 

verificou-se que a palavra “crédito” parece em quatro (4) delas. Segundo dados dos 

Diagnósticos Rápidos Participativos (DRP’s) aplicados nas comunidades 

pesquisadas, o crédito rural é considerado como fator primordial para resolver 

“todos” os problemas dos assentamentos.  
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Gráfico 12 – Se o titular do projeto tem outra atividade, além do projeto financiado  
Fonte: Dados de campo 
 

O gráfico 12 ilustra que a grande maioria dos entrevistados não está 

trabalhando atualmente em outra atividade, sendo, portanto, um dado importante 

pois os assentados entrevistados demonstram acreditam na viabilidade dos seus 

projetos e levam diante, apesar de todas as dificuldades encontradas,  aguardando 

os desdobramentos que poderão ocorrer.  

 
Pelo gráfico 13, observam-se as experiências agrícolas e não agrícolas 

entre os entrevistados. Pela experiência dos assentados, praticamente todos já 

possuíam experiência com atividades agrícolas, aparecendo, no entanto, em apenas 

2% a atividade de artesanato e marcenaria, como atividade não agrícola, associada 

com a atividade de roça e gado. Grande parte dos agricultores, 38% tem experiência 

com roça e gado. Cerca de 31% dos entrevistados tem experiência com fruticultura, 

roça e gado. 26% com experiência com pimenta-do-reino, principal produto de 

exportação paraense, roça e gado e 3% com experiência com roça e horta.  
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Roça e Gado Frut. Roça e Gado

Pimenta-do-reino, Roça e Gado Roça e Horta

Roça, Gado e Marcenaria Roça, Gado e Artesanato

 
Gráfico 13 – Experiências anteriores entre os assentados 
Fonte: Dados de campo 
 

Convém ressaltar que a atividade agrícola ‘roça’ (plantio de mandioca, 

milho, feijão e arroz) representa uma tradição na região, pois retrata as principais 

culturas plantadas entre as famílias, não só nos assentamentos como também nas 

comunidades rurais próximas, utilizadas tanto para o auto consumo, quanto 

primordial para composição da renda familiar. Ainda com relação a esse subsistema 

familiar de produção, origina-se daí a matéria prima para a fabricação de farinha de 

mandioca.  

                                      

4%

53%21%

15%

7%

Apicultura e manejo de açaí Criação de gado e pimenta-do-reino
Criação de gado e caju Manejo de açaí e gado
Plantio de açaí e gado

 
Gráfico 14 – Atividades financiadas entre os assentados  
Fonte: pesquisa de campo 
 

Entre as atividades financiadas, a atividade envolvendo criação de gado 
e plantio de pimenta-do-reino, representa 53%, pela preferência entre os 

entrevistados. Tais atividades, segundo os agricultores, foram escolhidas, pois o 
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retorno financeiro seria garantido, uma vez que a pimenta do reino, no ano de 2002, 

representava uma esperança de melhora na renda do produtor, sendo que o preço 

correspondia a R$ 11,00/kg. Com o aparecimento de doenças na cultura e a queda 

de preços devido a restrições fitosanitárias e a concorrência no mercado 

internacional, os preços chegaram a ser comercializado no mercado interno a R$ 

2,50 em 2005 e a R$2,00 em 2006. Em alguns casos os preços baixaram ainda mais 

quando se trata de venda para o atravessador.  

 

O gado chega a R$ 1,70/kg do animal vivo, o que garante uma certa 

renda ao agricultor, diante do fracasso da pimenta-do-reino. Dessa forma, Uma das 

alternativas mais utilizadas na seqüência de uso da terra por pequenos agricultores 

inclui a plantação de pastos, pois o gado representa a forma mais fácil de se 

capitalizar. Além disso, o processo de "pecuarização" significa que as possibilidades 

de diversificar a produção se tornam menores à medida que na maior proporção da 

propriedade é transformada em pastos.  

 

No entanto, o produtor tem poucas opções, pois não possui o capital para 

os investimentos necessários à transformação tecnológica que possibilite a transição 

à produção diversificada. Notadamente essa produção diversificada, justifica a 

presença de fruteiras, tais como o açaí e o caju, nos projetos de financiamentos.   

 

Outra atividade financiada entre os assentados, representando 26% dos 

entrevistados, corresponde à criação de gado e plantio de caju. A cultura do caju 

foi trazida por imigrantes nordestinos, a princípio como cultura permanente de 

quintal. Hoje merece destaque pela qualidade do caju produzido, no entanto, precisa 

de um empenho maior da pesquisa agronômica, visando o aumento dos níveis de 

produtividade se comparada com a produção nordestina e, principalmente, para o 

aproveitamento do pseudo-fruto, além  da castanha, como já vem sendo feito. O 

preço da castanha era cotado em dezembro/2006 em 1,80/kg.   

 

O sistema de produção manejo de açaí e criação de gado representou 

15% entre os entrevistados. Evidentemente, que esse sistema só foi financiado nos 

lotes agrícolas que apresentasse uma área de açaí nativo e pasto suficiente para 

receber o gado. Normalmente o subsistema açaí é comercializado em forma de rasa 
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- espécie de paneiro fabricado com fibras vegetais da região - de aproximadamente 

10 kg, sendo vendido a R$ 30,00/rasa.  

 

Pelo preço do açaí e pelas características agronômicas da palmeira 

(euterpe oleracaea), nativa da região, buscou-se alternativas para a produção em 

regime de sequeiro, sendo incentivado o plantio de espécies da palmeira próprias 

justamente para esse tipo de terreno. Assim sendo, foram financiados 7% dos 

agricultores entrevistados, para o sistema de produção plantio de açaí e criação de 
gado.  

 

Quanto ao sistema de produção apicultura e manejo de açaí, observa-se 

uma inovação tendo em vista da ausência da tradição de criação de abelhas nos 

assentamentos da região. Outro fator importante é a ausência do subsistema criação 

de gado e a presença do subsistema manejo de açaí. Um ponto importante nesse 

financiamento é que o produtor precisa estar bastante capacitado para lidar com a 

atividade apícola.  
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Gráfico 15 – Visita do serviço de apoio técnico (agrônomos e veterinários)   
Fonte: Dados de campo. 
   
Indagados sobre a presença de serviços de assistência técnica, de 

acordo com o gráfico 15, a grande maioria respondeu que vem recebendo 

sistematicamente visitas de técnicos da região nos projetos de assentamento.  

Outros, responderam que às vezes os técnicos visitaram os seus lotes agrícolas e 

outros assentados em menor número responderam que os técnicos não 

compareceram aos seus lotes.  
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A idéia da assessoria técnica específica para áreas de assentamento do 

INCRA, seria promover de fato a viabilidade econômica e a sustentabilidade 

ambiental das áreas de assentamento, tendo em vista a efetivação dos direitos 

fundamentais dos agricultores(as), na perspectiva do desenvolvimento regional 

integrado, mediante a adequação das ações de reforma agrária às especificidades 

de cada região. O INCRA iniciou esse modelo de assistência técnica, mesmo não 

sendo sua competência, a partir do Projeto Lumiar em 1997. Pretendeu-se com o 

mencionado projeto, estabelecer mecanismos e modelos de gestão capazes de 

monitorar, avaliar e promover as devidas correções das ações técnicas com a 

participação efetiva dos assentados em suas diferentes maneiras de produzir como 

forma de concretizar as decisões, contribuindo para a sustentabilidade dos projetos 

de financiamento e do processo de controle social dos recursos envolvidos. 

 

Até os dias de hoje está muito longe dos Projetos de Assentamento uma 

assistência técnica integral para os assentados. Muitas das vezes a equipe técnica 

formada pela sua maioria por técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos e médicos 

veterinários, não disponibilizam de tempo suficiente para realizar treinamentos 

suficientes para lidar com esse público especifico. Os órgãos de pesquisa 

agronômica estão ausentes dessas áreas, uma vez que deveriam ser um parceiro da 

equipe técnica. O serviço de assistência técnica ofertado nos assentamentos, 

mesmo que se apresente na forma adequada, ou seja, a partir relação um (1) 

técnico para cada cem (100) agricultores, não é suficiente par atender a demanda 

dos assentamentos, uma vez que as distâncias entre as comunidades e as péssimas 

condições das estradas são também um complicador para a realização dos 

trabalhos, além da crônica falta de recursos para a contratação de mais equipes. 

Com tudo isso, há ainda certa dificuldade na internalização, tanto por parte de 

técnicos como de agricultores (as), sobre o novo paradigma de produção que é a 

superação do modelo atual, que desmata, queima e agride os ecossistemas, num 

processo de transição para a agroecologia, em que são consideradas as 

necessidades atuais e futuras: alternativas de produção em sintonias com a questão 

ambiental sem derrubar, nem queimar, numa relação de respeito com os 

ecossistemas.  
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Gráfico 16 – Realização de treinamentos entre os assentados 
Fonte: Dados de campo. 
 
Nesse sentido, fazendo uma análise a partir do gráfico 16, embora a 

grande maioria dos assentados tenham recebidos treinamentos sobre as atividades 

realizadas, torna-se necessário adequar algumas distorções tais como: realização de 

treinamentos nos assentamentos inseridos na própria realidade do produtor 

assentado, abordar junto aos agricultores conteúdos sobre organização da 

produção, com base nas informações sobre preços no mercado, controle efetivo de 

pragas e doenças, gestão do crédito na propriedade e comercialização da produção. 

 

Outro importante aspecto dos relatos dos agricultores entrevistados é a 

questão da comercialização produção e os rendimentos advindos dela. Observou-se 

que esse é um fator que preocupa e desagrada o agricultor familiar, pois ela é 

fundamental para eles possam continuar e mesmo planejar suas atividades, bem 

como satisfazer as necessidades de suas famílias. A comercialização da produção 

ocorre, de acordo com o gráfico 17, na sua maior parte para destinados aos 

intermediários ou atravessadores, de acordo com 76% dos entrevistados. Em 

contrapartida, um número bastante reduzido, 17% responderam que comercializam 

na cooperativa da região e 7% responderam que comercializam sua produção na 

feira produtores. Essa realidade aponta que os assentamentos da região ainda não 

contam com uma boa rede de comercialização para sua produção agropecuária. 

Distorções à parte, a lei da oferta e da procura é que regula o comércio. Alguns 

produtos, tradicionais também sofrem as influências de cotações internacionais, 

como é o caso da pimenta-do-reino. 
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Gráfico 17 – Meios de Comercialização da produção  
Fonte: Dados de campo. 
 

Essa realidade aponta que os assentamentos da região ainda não contam 

com uma boa rede de comercialização para sua produção agropecuária. Distorções 

à parte, a lei da oferta e da procura é que regula o comércio. Alguns produtos, 

tradicionais também sofrem as influências de cotações internacionais, como é o caso 

da pimenta-do-reino. 

 

Na produção familiar a questão reside mais na falta de conhecimento dos 

mercados consumidores, na desorganização da produção por parte dos agricultores 

(as), sujeitos à intermediação que absorve grande parte da receita que os deveria 

beneficiar. 

 

Em alguns municípios, mais precisamente em Ourém e Paragominas 

existem as chamadas “feiras do produtor”, onde os agricultores(as) de base familiar 

negociam, diretamente com os consumidores e também com os atravessadores, os 

produtos de suas lavouras. Ipixuna do Pará iniciou o processo de implantação da 

feira local no mês de maio/2007 e está em processo de consolidação. Aurora do 

Pará realizou um Seminário em junho/2007 para discutir o processo para a criação 

da feira local do produtor rural, por enquanto e os agricultores familiares continuam 

levando sua produção para a feira do Município de Mãe do Rio que fica a dez (10) 

quilômetros de distância. 

 



 

 

101

Ainda assim a produção familiar dos assentamentos, além de ser utilizada 

para o consumo familiar, circula, apesar das dificuldades, nos diversos municípios da 

região e é vendida para municípios vizinhos como Castanhal, Rondon do Pará, 

Marabá, Capanema, Bragança, Santa Izabel, Icoaraci, Mosqueiro, a capital do 

estado, Belém e para cidades de outros estados e regiões: Macapá, Manaus, 

Imperatriz, Fortaleza e São Paulo, na maioria das vezes através da atividade de 

atravessadores que compram a baixo custo dos agricultores (as) e obtém elevados 

lucros. 

 

A CEASA é outra alternativa para a venda da produção, já que lá é 

possível vender uma quantidade maior do que nos municípios vizinhos aos 

assentamentos. Ficou evidente nos relatos que os produtores (as) gostariam de 

poder contar com outra forma de comercialização, bem como de poder pôr o preço 

na sua produção. A incerteza quanto ao pagamento por parte do comprador é outro 

fator que preocupa o agricultor familiar no momento da comercialização. Como é 

possível perceber essa é uma etapa complicada, pois o agricultor não confia no 

comprador, entretanto, há uma rede de comunicação entre eles no sentido de se 

proteger contra outros possíveis maus pagadores.  

 

Segundo relatos de alguns agricultores, o intermediário é um “mal 

necessário” para a comercialização da produção nos assentamentos. O 

intermediário, com freqüência, é quem determina o preço da produção, dependendo 

da oferta ou escassez do produto, demonstrando a importância que ele tem nos 

processos de escoamento da produção. Nesse sentido, nota-se com relação a essa 

questão um sentimento por parte dos agricultores abordados de resignação e 

conformismo. Esse posicionamento denota a inexistência de uma organização social 

sólida nos assentamentos, dessa forma existe dificuldade para criação de uma rede 

que ao mesmo tempo ofereça vantagens sociais e econômicas que os protejam.  

 

As associações presentes nos assentamentos existem apenas para que o 

agricultor receba o crédito agrícola, sendo essa uma das exigências bancárias. 

Mesmo os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais - STR’s, presentes nos quinze 

municípios da região não aborda com freqüência o assunto, limitando-se a realizar 

reivindicações por novos assentamentos, mais crédito para os assentados, 
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assistência técnica e realizar encaminhamentos de aposentadorias. Deve-se 

ressaltar, também, que a fraca atuação do Estado e das políticas públicas existentes 

frente e essas questões que, caso fossem tratadas com mais seriedade, poderiam 

mudar a situação dos preços e da comercialização para este setor produtivo.  

 

A seguir, os Quadro 09, 10, 11 e 12 apresentam o resumo dos principais 

produtos produzidos nos assentamentos da região: 

 

PRODUTO MERCADO PREÇO R$ PRINCIPAIS DIFICULDADES/ 
SITUAÇÃO ATUAL 

Em todo a região 28,00 a 45,00 

Mandioca 
Raiz (caixa) 
E seus 
derivados 
(Farinha em 
saca) 

Capanema; Viseu 
Mosqueiro; Icoaraci 
Castanhal; Belém 
Nordeste;     
Macapá 

6,00 (caixa) 
 

500,00 a tarefa 

-Baixo preço;        
-Infra-estrutura inadequada 
- Alto custo do frete                 
- Atravessador 
- Baixa qualidade                      
- Saturamento do mercado 
- Mercado fraco que não absorve 
(preferência pelo produto industrializado) 
- Desorganização da cadeia produtiva 
- Falta de transporte e estradas mal 
conservadas 

Em todo o 
Território 
Consumo/ Família 

10 a 15,00 
(em meia nas 

usinas) 
Arroz Imperatriz; Belém 

Rondon; Marabá 
Capanema; 
Bragança 

25,00 a 35,00 
Até 60,00 

- Baixa produtividade                
- Preço baixo 
- Atravessadores                       
- Falta de transporte 
- Estrada                                    
- Mercado local fraco 
- Desorganização da comercialização 

No Território 
Consumo/ Família 20,00 - 25,00 

Milho 
 

Santa Izabel; 
Belém 
Castanhal; 
Capanema 

25,00 a 30,00 
Chegando à 

30,00 

- Baixa produtividade             
- Baixo preço 
- Atravessadores                    
- Estrada 
-Transporte                            
- Mercado local fraco 

Na região 
Consumo/ Família 

50,00 – 80,00 
90,00 

(carioquinha) Feijão 

Nordeste 55 – 65,00 

- Baixa produção;  
- Concorrência externa barateia o local;  
- Estrada/ Transporte;  
- Mercado local fraco 
- Armazenamento;  
- Atravessadores 

Na região 

Malva 
(Fibra e 
Semente) 

Manaus, Castanhal 
Capanema 

0,70 (kg) 
2,50 

- Atravessador;  
- Baixo preço 
- Escassez de água;  
- Estrada 
- Transporte;  
- Mercado local fraco 

Na região 
Consumo/ Família 0,25 – 0,40 (kg) 

Melancia 
Ceasa/ Belém 
Castanhal 

0,15 Kg 
500,00 (ton) 

- Baixa produção 
- Qualidade do produto/ Tamanho 
- Atravessador 

Quadro 9 – Mercado, preços e principais dificuldades de comercialização das culturas temporárias 
nos assentamentos da região do NE Paraense 
Fonte: FANEP, 2005                  
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PRODUTOS MERCADO ESTRUTURAS 
EXISTENTES PREÇO 

PRINCIPAIS 
DIFICULDADES/ 

SITUAÇÃO ATUAL 

Bovino de 
corte Toda a região 

- Mercado 
municipal 
- açougues 

1,70 (kg vivo) 
4,00 (abatido) 

Mercado garantido 
Ausência de 
matadouro 
municipal 

Queijo 

Capitão Poço, Irituia, 
Mãe do Rio, 
Paragominas, Dom 
Eliseu, Ulianópolis 

- Pequenos 
estabelecimentos;
- venda 
ambulante. 

5,00 (kg) Ausência de um 
laticínio 

Leite - Em todo o Território 
- Laticínio 

- Laticínio 
Manacá (Mãe do 
Rio) 

0,35 (L) Ausência de um 
laticínio 

Galinhas Em toda a região - Somente as 
particulares 10,00 (bico) 

Falta de 
investimentos para 
subsidiar a criação 

Suínos Em todo o Território - Somente as 
particulares 

2,50 (vivo) 
5,00 (abatido) Falta de estrutura 

Quadro 10 – Mercado, preços e principais dificuldades de comercialização da pecuária na região do 
NE Paraense  
Fonte: FANEP, 2005 

 

PRODUTOS MERCADO ESTRUTURAS 
EXISTENTES PREÇO 

PRINCIPAIS 
DIFICULDADES/ 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

Coco da Bahia No Território e 
Belém Barracas 0,30 (uni) Falta de estrutura 

própria 

Laranja No Território Comércios e 
barracas 20,00 (milheiro) Mercado garantido 

Banana No Território Comércios e 
barracas 30,00 (milheiro) 

Falta de 
organização dos 
produtores 

Pimenta do reino 

Irituia, São 
Miguel, 
Capanema, 
Castanhal e 
exportação 

Armazéns 2,00 (kg) 
Baixo preço 
Roubo de cargas 
Transporte 

 
Castanha de 
Caju 
 

Atravessadores: 
Capanema, 
Fortaleza 
imperatriz, 
Nordeste 

Armazéns 0,50 (kg) 

Atravessador 
Ausência de 
indústria para 
beneficiamento do 
pseudo-fruto 

 
Cupuaçu 
 

 Mercado local/ 
capital/ Maranhão 
Irituia 

Barracas e 
lanchonetes 2,00 (unidade) 

Atravessador 
Produção em 
escala não 
comercial 

 
Pupunha 
 

No Território 
Em Belém Feira livre 3,00 (cacho) 

Atravessador 
Produção em 
escala não 
comercial 
Preço baixo do 
produto 

Quadro 11 – Mercado, preços e principais dificuldades de comercialização das Culturas Permanente 
na região do NE Paraense 
Fonte: FANEP, 2005 
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PRODUTOS MERCADO ESTRUTURAS 
EXISTENTES VALOR 

PRINCIPAIS 
DIFICULDADES/ 

SITUAÇÃO ATUAL 
Açaí No Território Pontos de 

venda 
30,00/rasa 

Carvão No Território Fornos 6,00 (saca) 
Lenha No Território Olarias 3,00 (m) 
Madeira Atravessador, 

madeireiros 
 15,00 

(madeira 
branca) 

- Degradação ambiental;
- Ausência de manejo; 
- Não cumprimento da 
legislação ambiental. 

Quadro 12 – Mercado, preços e principais dificuldades de comercialização dos produtos extrativistas  
na região do NE Paraense 
Fonte: FANEP, 2005 

 
De acordo com as tabelas apresentadas acima fica aclaro a necessidade 

de aprimorar o que os agricultores já produzem, chamando atenção para a baixa 

produtividade para as culturas temporárias. Quanto a culturas permanentes, a 

banana e a laranja apresentam boas alternativas de mercado para os agricultores da 

região. Quanto à pecuária, na ausência de outra opção, apesar do potencial da 

região para atividade apícola, a criação de gado continua se sobressaindo. 
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Gráfico 18 – Percentual de Inadimplentes e Adimplentes nos PA’s pesquisados 
Fonte: Dados de campo. 
 

No gráfico 18, observa-se o número de adimplentes e inadimplentes nos 

Projetos de Assentamentos pesquisados. A questão do crédito merece atenção 

especial já que, dadas as condições da maioria dos produtores da região, que não 

contam com nenhuma forma de capital acumulado, a única maneira de se 

estabelecer em atividades produtivas diversificadas depende da possibilidade de 

obter o capital para os investimentos necessários. Todavia, em uma análise mais 

aprofundada da questão, verificou-se que 59,12%, (cerca de 81 agricultores 
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entrevistados), vem realizando  normalmente o pagamento do financiamento 

enquanto que 40,88%, (cerca de 56 agricultores entrevistados) não efetuaram os 

pagamentos, ou fizeram o pagamento de uma única parcela, voltando a condição de 

inadimplente, quando não consegue continuar os pagamentos.  

 

Fazendo uma análise comparativa, observa-se os dados da Fundação 

Agrária Tocantins-Araguaia - FATA, entidade responsável pelos serviços de 

assessoria técnica, social e ambiental, nos Projetos de Assentamento  na região sul 

do estado do Pará,  na qual compreende 16 municípios, observa-se  no período de  

2001 a 2006 um crescimento da  inadimplência de 31,2%  para 43,8% e o aumento 

das famílias que receberam crédito passando de 396 em 2001/2002 para 456 em 

2005/2006.  

 
Tabela 6 – Percentual de Inadimplência e N° de famílias que receberam crédito da região Sul do Pará 

Anos (%) Inadimplência N° de Famílias que receberam 
crédito 

2001/2002 31,2 396
2002/2003 38,3 398
2003/2004 41,8 445
2004/2005 43,1 493
2005/2006 43,8 456

Fonte: FATA e Banco do Brasil  
 

Considerando o período de análise da pesquisa no nordeste paraense, ou 

seja, agricultores tomadores de empréstimos nos anos 2001 e 2002, com contratos 

vencendo em 2005 e 2006, é possível fazer uma comparação com relação a este 

período:   

 
Tabela 7 – Quadro Comparativo da inadimplência na região nordeste e sul do Pará 

Anos 
(%) 

Inadimplência 
Região Sul do 

Pará 

N° de Famílias 
que receberam 

crédito na região 
sul do Pará 

(%) Inadimplência 
Região Nordeste 

do Pará 

N° de Famílias 
que receberam 

crédito na região 
nordeste do Pará 

2001/2002 31,2 396 - 350
2002/2003 38,3 398 - -
2003/2004 41,8 445 - -
2004/2005 43,1 493 - -
2005/2006 43,8 456 40,88 496

Fonte: FATA, FANEP e Banco do Brasil  
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Para os anos de 2001 e 2002, 396 famílias tomaram empréstimos na 

região sul paraense enquanto que 350 fizeram o mesmo na região pesquisada. A 

inadimplência na região nordeste do estado ficou em 40,88% para um universo de 

350 famílias, próximo da taxa de inadimplência para a região sul que foi de 43,8%. 

Mesmo existindo inadimplência, o número de famílias aumentou na região do 

nordeste paraense, passando de 350 para 496 famílias em 2005/2006.  

 

Observa-se, no entanto, que a grande maioria dos assentados reconhece 

a dívida e desejam realizar os pagamentos, para isso contam com o possível apoio 

de órgãos governamentais na busca de preços mais justos para a comercialização 

da produção. Pelo lado político, a organização dos agricultores busca apoio para 

renegociação dos contratos.  

 

A renegociação de contratos de débito tem sido amplamente analisada na 

literatura. Arraes e Teles (1999), citam o trabalho de Ladman e Tinnermeier (1981), 

onde desenvolveram um estudo acerca dos impactos do processo de renegociação 

de contratos na agricultura sobre a inadimplência rural em países em 

desenvolvimento, onde foi analisada a possibilidade da renegociação significar uma 

transferência adicional de renda ao emprestador. Nesse sentido foi considerada a 

hipótese de o agente governamental, no papel de emprestador, agir de forma 

conivente à inadimplência por meio de renegociações contratuais. De acordo com 

esse estudo, foi considerado, como motivo dessa conivência, a possibilidade de 

angariar elementos atrativos a uma possível barganha de suporte político.  

 

61%21%

7%
11%

Preços baixos da produção
Dificuldades p/ escoar a produção 
Falta uma Cooperativa no Assentamento
Biaxa Produtividade

 
Gráfico 19 – Dificuldades encontradas para pagamentos dos créditos  
Fonte: Dados de campo 
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Com isso, de acordo com o Gráfico 19, cerca de 61% dos entrevistados 

afirmam que os preços baixos dos produtos agrícolas é a principal dificuldade 

encontrada para o não pagamento do credito agrícola PRONAF. Isso reflete 

notadamente a situação atual de preços de comercialização da pimenta-do-reino. 

21% afirmam que as dificuldades encontradas para o escoamento da produção 

representam outra situação para o não pagamento do crédito agrícola. Cerca de 7% 

afirma que a falta de uma cooperativa é um fator limitante para realizar os 

pagamentos, pois essa organização seria importante para eliminar a figura do 

atravessador. 11% consideram que a baixa produtividade prejudica a oferta da 

produção para a comercialização.   

 

Observando as Tabelas 6 e 7 e fazendo uma análise entre os sistemas de 

produção financiados entre os agricultores entrevistados inadimplentes e 

adimplentes, verifica-se que o sistema gado e pimenta-do-reino representa cerca 

de 64% entre os produtores inadimplentes e 38% entre os agricultores adimplentes. 

Desses 56 agricultores inadimplentes, observou-se que 41 – cerca de 64% - optaram 

pelo financiamento do sistema de produção criação de gado e pimenta-do-reino, 

portanto um número bastante significativo.  

 

Com relação a esses dados, notadamente nesse sistema de produção, 

bastante comum na região, pelo relato dos agricultores entrevistados, em 

decorrência da queda do preço da pimenta-do-reino, o subsistema de produção 

gado, praticamente sustenta a manutenção da família, pois sempre que o agricultor 

necessita, vende uma cabeça de gado para equilibrar o orçamento doméstico ou 

para saldar outros compromissos. Em conseqüência disso, o rebanho bovino da 

família não evolui satisfatoriamente e com isso, acaba tornando-se um fator limitante 

na propriedade. Isso acaba provocando o fenômeno da pecuarização intensa dos 

financiamentos, forçando o agricultor a procurar novas áreas de pastagens, pois 

como as pastagens são bastante suscetíveis ao ataque de plantas invasoras, a 

chamada “juquira”, ocorre intensas áreas de pastagens degradadas e o agricultor 

não consegue limpar as áreas de “juquira” dada a velocidade com que essas plantas 

cobrem o pasto e a qualidade do capim decai bastante. Isso ocorre em solos fracos, 

com adubação deficiente, daí só as plantas invasoras, de maior tolerância e 

rusticidade, aparecem no solo. Notadamente, diversos autores, afirmam que a 



 

 

108

presença dessas plantas aponta como sinalização para solos desgastados, 

necessitando de uma reposição nutricional, via adubação. 

 

Com relação à cultura da pimenta-do-reino, presente em grande número 

dos créditos dos assentamentos rurais pesquisados, recorremos aos trabalhos de 

Homma & Ferreira (2005), onde afirmam que a expansão da lavoura da pimenta-do-

reino aconteceu seu ápice  nos anos de 1980, quando o Brasil liderou a produção 

mundial de pimenta-do-reino, quando o país alcançou a posição de maior exportador 

mundial, graças a produção paraense. Em apenas cinqüenta anos após a sua re-

introdução, a produção do Brasil ultrapassou os milenares produtores dessa 

especiaria, como a Índia, a Indonésia e a Malásia. Em 1991, o Brasil alcançou a 

máxima produção de pimenta-do-reino, com mais de 83 mil toneladas e em 1994, 

exportou a quantidade máxima, com quase 47 mil toneladas. Em 2002, a área 

plantada no estado paraense foi de 20.962 ha, correspondendo a 85% do total 

nacional; a área colhida foi de 19.856 hectares, 85% do total; e, a produção foi de 

51.688 t, 88% do total produzido no país. A quase totalidade da pimenta-do-reino 

produzida no país destina-se ao mercado externo, sendo que em 2003, 86% da 

produção foi exportada, principalmente, para os Estados Unidos, Alemanha, Países 

Baixos e Argentina. 

 

Segundo Homma & Duarte (2005), no final de 2000, houve euforia no 

plantio da pimenta-do-reino no Estado do Pará contagiados pelos preços que 

alcançaram até R$ 11,00/kg, preço esse que motivou o plantio em larga escala 

também nos assentamentos rurais. Recorremos novamente a Homma & Ferreira, 

2005, quando afirmam, que este preço tornou-se insustentável, motivado por 

circunstâncias momentâneas e associado à desvalorização cambial de 14 de janeiro 

de 1999. O perigo é que ao seguir a moda dominante, sempre se corre o risco de 

todos os agricultores serem prejudicados. A cultura da pimenta sofreu essa 

conseqüência durante as décadas de 1980 e 1990, por ser um produto inelástico, 

como o sal de cozinha, não se consegue aumentar seu consumo reduzindo seus 

preços, ao contrário obtém-se maiores lucros mantendo-se seus preços elevados e 

produzindo em quantidade reduzida. 
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Recorremos novamente aos autores Homma e Ferreira (2005), onde 

afirmam que a outra conseqüência dessa febre de plantio foi a inflação nos preços 

de insumos para a implantação dos pimentais. Em face da dificuldade de obter-se 

adubo orgânico (os produtores estão transportando esterco de aves e torta de 

mamona do Nordeste), da escassez de estacões, do interesse no setor de venda de 

mudas e as próprias restrições ambientais, a tendência é a limitação da expansão 

dos pimentais, em termos de novas áreas e da obtenção de estacões.  

 

Homma (2006) afirma que como o ciclo de vida da pimenta-do-reino está 

na faixa de 8 a 10 anos, nesse sentido a taxa ideal de expansão não deveria 

ultrapassar 10 a 12% da área colhida, para cobrir a depreciação dos pimentais. No 

caso paraense, a taxa ideal de plantio anual deveria estar entre 1.100 a 1.700 

hectares/ano. Esse ritmo asseguraria uma contínua renovação, o controle da 

produção e de preços. Em vez de promover uma expansão desenfreada, o aumento 

da produtividade deveria ser incentivado, pela heterogeneidade tecnológica que 

essa cultura apresenta, com produtividade variando entre 600 kg/ha até 3.200 

kg/ha/ano, redução nos custos de produção e, privilegiando pequenos produtores, 

uma vez que constitui em excelente opção para capitalização, de emprego de mão-

de-obra familiar, com maior capacidade de suportar crises futuras de preços e de 

reinvestimentos dos lucros obtidos no próprio local.  

 

De acordo com o Quadro 12, a produção de pimenta-do-reino no Brasil 

concentra-se nos meses de setembro a novembro, coincidindo em parte com a safra 

da Indonésia que se estende de agosto a outubro. A safra indiana tem início em 

janeiro e se estende até março, vindo logo após a safra brasileira. No Vietnã a safra 

coincide com a indiana uma vez que se estende de fevereiro a abril. Na Malásia, a 

safra é logo após a do Vietnã, estendendo-se no período de maio a julho. 

 
Períodos/Safra PAISES PRODUTORES 
Jan Índia     
Fev Índia  Vietnã   
Mar Índia  Vietnã   
Abr   Vietnã   
Mai    Malásia  
Jun    Malásia  
Jul    Malásia  
Ago  Indonésia    
Set  Indonésia   Brasil 
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Períodos/Safra PAISES PRODUTORES 
Out  Indonésia   Brasil 
Nov     Brasil 
Dez      

Quadro 13 – Época da colheita de pimenta-do-reino nos principais países produtores 
Fonte: Homma, 2004. 

 

Dessa forma, a comercialização da safra brasileira tem sempre a 

concorrência da safra da Indonésia e das safras futuras da Índia, do Vietnã e da 

Malásia. 
 

Ainda com relação às Tabelas 6 e 7, O sistema de produção criação de 
gado e plantio de caju representa 9% entre os inadimplentes e 30% entre os 

adimplentes.  

 

O sistema de produção manejo de açaí e criação de gado aponta 13% 

entre os inadimplentes e 16% entre os adimplentes. O sistema plantio de açaí e 
gado mostra que 14% dos entrevistados ficaram inadimplentes e 10% estão 

adimplentes. Um dos fatores observados nesse sistema demonstra que os lotes 

agrícolas que receberam as mudas da palmeira açaí, apresentaram problemas de 

adaptação a região, além disso, não foram colocados plantas para o sombreamento 

do açaí quando estava ainda em idade jovem no campo, de acordo com suas 

características agronômicas.  

 

Outro fator observado aponta que o açaí manejado, já disponível na 

natureza, rende mais que o açaí plantado nas condições observadas nos 

assentamentos.  

 

O sistema de produção apicultura e manejo de açaí aparecem somente 

entre os adimplentes, demonstrando bons resultados entre os poucos assentados 

que escolheram esta atividade. Notadamente que a principal finalidade da utilização 

do açaizeiro ainda é para extração do açaí, embora nos últimos anos tenha surgido 

um grande leque de alternativas para a cultura, em face do interesse despertado, 

após estudos demonstrando excelentes oportunidades para o aproveitamento 

integral dessa palmeira pelas indústrias alimentícias, de corantes naturais, de 

cosméticos, de fármacos, de celulose e papel, entre outras. 
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Um dos grandes problemas do comércio do açaí é a sua característica de 

alta perecibilidade, mesmo sob refrigeração. Nas indústrias de sorvetes da região é 

comum submeter o açaí concentrado à temperatura de -40o C, preservando grande 

parte de suas propriedades. (MELO et al., 1988).  

 
Tabela 8 – Sistema de Produção Financiado entre os Inadimplentes                    

Sistema de Produção Produtores % 
Gado e pimenta-do-reino 36 64
Plantio de açaí e gado 05 14
Manejo de açaí e gado 07 13
Gado e caju 08 09
Totais  56 100

Fonte: Dados de campo 
 

Tabela 9 – Sistema de Produção Financiado entre os Adimplentes                    
Sistema de Produção Produtores % 

Gado e pimenta-do-reino 31 38
Plantio de açaí e gado 08 10
Manejo de açaí e gado 13 16
Gado e caju 24 30
Apicultura e manejo de açaí  05 06
Totais 81 100

Fonte: Dados de campo 
              

3%

7%

19%
71%

Ter confiança do banco
P/ manter o crédito
Receber outros créditos
Ter confiança do banco e dos técnicos de ATER

 
Gráfico 20 – Importância dos pagamentos dos empréstimos 
Fonte: Dados de campo 
 

Quando perguntados sobre porque é importante pagar o crédito agrícola, 

71% responderam “para manter o crédito”, 19% respondeu que “ter confiança do 

banco e dos técnicos da assistência técnica”. Cerca 7% respondeu “para receber 

outros créditos”, numa clara referência ao crédito fomento e habitação distribuída 

nas primeiras etapas de consolidação dos assentamentos, enquanto que 3% 



 

 

112

responderam “ter confiança do banco”. Observa-se que a preocupação em manter o 

crédito junto ao sistema bancário é um objetivo nas respostas dos entrevistados. 

(Ver gráfico 20). 

  

Para exercer uma atividade econômica é preciso investimento e dessa 

maneira o produtor familiar, para desenvolver seu trabalho, precisa de recursos 

financeiros devido às características de cada cultura ou de cada atividade escolhida. 

Dessa forma, muitas vezes, da possibilidade de acesso as formas de financiamento 

da produção, poderá depender a continuidade ou não dos produtores na atividade 

agropecuária. No entanto, os agricultores reconhecem que os financiamentos têm 

dois lados: um, que os possibilita obter recursos para dinamizar suas atividades; e, 

outro que pode torná-los reféns do banco que exige mais e mais garantias a eles. E 

mesmo se sujeitando as garantias exigidas pelo banco o produtor não terá a 

segurança de que o volume e o preço alcançados por sua safra poderão quitar o 

empréstimo tomado por ele.  

 

No entanto, convém lembrar que dessa maneira o produtor familiar 

assentado em programas de reforma agrária, tem opções mais facilitadas que os 

demais agricultores familiares tendo em vista a própria natureza da reforma agrária, 

ou seja, da expectativa de emancipação dos assentamentos após 10 anos de 

atuação do INCRA. No entanto, observa-se que falta uma preparação, tanto da 

organização da produção nas propriedades agrícolas quanto na organização social 

dos agricultores, no sentido da própria gestão do crédito agrícola entre os 

assentados.  

 

Perguntou-se aos agricultores inadimplentes sobre as condições de 

negociações que o banco oferece se contempla ou não suas expectativas, na qual a 

grande maioria respondeu que sim, o banco oferece boas condições de negociação. 

Essa negociação representa a própria atuação dos movimentos sociais e dos 

deputados e senadores congressistas e até por membros do Governo, em facilitar ao 

máximo as condições de pagamento entre os inadimplentes. Essa negociação ou 

renegociação, quando o agricultor não consegue consolidar as parcelas já 

negociadas, representa uma possibilidade do retorno do agricultor às fileiras para 

alcançar novo financiamento ou pode evitar que o programa deixe de arrecadar 
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dificultando a entrada de novos agricultores, reduzindo as chances de sucesso tanto 

do programa de reforma agrária quanto do programa de financiamento. Geralmente 

o agricultor conseguindo pagar uma parcela anual no banco, (geralmente em torno 

de R$ 1.000,00) ele saí da condição de inadimplente, pois em alguns casos, ele 

poderá requerer o crédito habitação ou fomento. No entanto se, no ano seguinte não 

realizar nenhum pagamento, ele volta à condição de inadimplente.    

                                                  

64%
17%

19%

1 Salário Mínimo Mais de 1 Salário Mínimo 2 Salários Mínimos

 
Gráfico 21: Renda da família 
Fonte: Dados de campo  
 

Com relação à renda familiar, de acordo com o gráfico 21, os produtores 

entrevistados relataram que a maior parte dela vem da agricultura, onde a maioria 

64% afirmam receber um salário mínimo por mês. Cerca de 19% dos entrevistados 

afirmam receber dois salários mínimos por mês enquanto que 17% recebem mais de 

um salário mínimo. Existem ainda as contribuições daqueles que recebem 

aposentadorias, ou algum filho, que receba salário em outras propriedades de maior 

porte fora dos assentamentos.  

 

É comum verificar, apesar das desapropriações, ex-empregados das 

fazendas indenizadas, estarem ocupando espaços recebidos pelos direitos 

trabalhistas de até 500 hectares, no entorno dos assentamentos, geralmente coma 

atividade de gado de corte, onde na oportunidade a maioria emprega filhos de 

agricultores assentados. Com relação a contribuição da companheira, essa se dá 

pela venda de doces e refrescos na vila, fabricação caseira de pães e bolos e 

atividades de bordados, corte e costura. No caso dos companheiros, essa 
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contribuição se dá através de serviços de pedreiro e carpintaria. Um pequeno 

número dedica-se ao artesanato, utilizando recursos naturais – fibras – da região.   

   

Com relação à contribuição para a renda familiar, a (o) companheira (o), 

apresenta como grande contribuinte da renda familiar, correspondendo a 82%. Os 

filhos correspondem a 9% enquanto que pai e/ou mãe do assentado corresponde 

6% enquanto que o avô (ò) corresponde a 3% dos entrevistados.  

 
5.2 Análise Econométrica 

 
Para verificar a influência das variáveis estudadas na probabilidade do 

agricultor estar ou não inadimplente, foi especificado o modelo em que a variável 

dependente admite valores discretos, zero e um – variável binária. Um dos principais 

objetivos dos modelos de resposta binária é calcular a probabilidade de um 

indivíduo, verificar se apresenta ou não a característica estudada. 

 

Assim sendo a probabilidade de ocorrência de cada resposta binária é 

decorrente de um conjunto de atributos dos indivíduos, tais como: nível educacional, 

renda, idade do agricultor, sexo etc. (GUJARATI, 2000).  

 

Para realizar o presente estudo recorreu-se a análise Logit ou Regressão 

Logística Múltipla (ver Hosmer e Lemeshow, 1989 e McCullagh e Nelder, 1989) para 

uma resposta binária. Sendo a técnica mais utilizada no desenvolvimento de 

Modelos de “Credit Scoring”.  

 

Assim sendo considere o modelo de regressão linear simples: 

 

iii XY εββ ++= 10                                         (1) 

 

onde: 

 

Yi =   é a variável resposta. 

0β  e 1β   = São  os parâmetros.  
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 Xi = Conjunto de variáveis explicativas  

εi   = é o erro aleatório.  

 

Onde a variável resposta Yi é binária. Ou seja, assume os valores 0 (zero) 

e 1 (um), na ausência ou presença da característica em estudo, respectivamente. O 

valor esperado E(Yi) tem uma significação especial, pois sendo E(ε ) = 0; temos: 

 

iii XYE ββ += 0)(                                          (2) 

                                                  

 Considerando que Yi é uma variável aleatória de Bernoulli, é possível 

afirmar que sua distribuição de probabilidades segue: 

 

Ou seja: 

Probabilidade              Yi  

P(Yi = 1) = p                  1 

P(Yi = 0) = 1- p              0 

 

Pela definição do valor esperado de uma variável aleatória, tem-se: 

 

pYE i =)(                                                   (3) 

 

Igualando as equações (2) e (3), encontra-se: 

 

pXYE i =+= 110)( ββ                                          (4) 
 

A resposta média é a probabilidade de Y = 1; quando o nível da variável 

preditora for Xi. 

 

O objetivo da regressão logística é modelar uma resposta média (variável 

aleatória), como função de uma ou mais variáveis preditoras (ver Neter - 1996). 
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Função Resposta Logística Simples 
 
Considerações técnicas e empíricas sugerem que quando a variável 

resposta for binária, o formato da função resposta logística será, comumente, 

curvilínea. Essa função resposta tem forma de S ou S invertido e é 

aproximadamente linear, com exceção dos finais, formando uma curva. Essas 

funções respostas são chamadas de funções resposta logística e são da forma: 
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O modelo (4) pode ser estendido para ‘n’ variáveis preditoras, ou seja: 
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Diagnóstico do Modelo Logístico 

 

Para decidir qual modelo de regressão logística será utilizado, é preciso 

aplicar alguns testes de validação desse modelo, é necessário verificar se há pontos 

influentes (a presença de outliers), se a função resposta é monotônica e em forma 

de S (sigmoidal), e se o modelo logístico ajustado é adequado. 

 
Teste de Wald 

 

Após a estimação dos parâmetros deve-se investigar a significância 

estatística dos mesmos no modelo. O teste de Wald é utilizado para avaliar se o 

parâmetro é significante estatisticamente, a estatística deste teste é obtida pela 

razão do coeficiente pelo seu respectivo erro padrão: 
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Ajuste do Modelo 

 

A estimação dos coeficientes da regressão será feita pelo método da 

máxima verossimilhança, OGLIARI, (2004). Após o ajuste obtêm-se alguns testes 

Qui-Quadrado de qualidade de ajuste: Pearson, Deviance e Hosmer-Lemeshow.  

 
Categorização das Variáveis 

 

Categorizar uma variável consiste em separá-la em grupos que possuam 

comportamento semelhante em relação à variável qualidade de crédito. Assim, o 

processo de categorização consiste em uma análise individual de cada variável do 

banco de dados, de cada produto, com o objetivo de detectar, para cada uma, quais 

são os grupos internos de respostas que podem ser formados com base na 

homogeneidade de comportamento em relação ao comportamento de inadimplência. 

 

Por exemplo, supondo a análise da variável salário líquido e que os 

valores preenchidos nos cadastros dos clientes (respostas originais) possam variar 

de R$ 380,00 a R$ 760,00, o procedimento de categorização procurará determinar 

grupos de faixas salariais homogêneas em relação à qualidade de crédito. O 

resultado será de n grupos (classes/categorias), dependendo da variável e da linha 

de crédito, hipoteticamente: 

 

 Categoria 1: inclui clientes com salário médio de R$ 380,00, por 

mostrarem comportamento semelhante de inadimplência, mas diferente 

do comportamento verificado nas demais categorias; 

 

 Categoria 2: inclui clientes com salário de R$ 380,01 a R$ 570,00, por 

mostrarem comportamento semelhante de inadimplência, mas diferente 

do comportamento verificado nas demais categorias; 
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 Categoria 3: inclui clientes com salário de R$ 570,01 a R$ 760,00, por 

mostrarem comportamento semelhante de inadimplência, mas diferente 

do comportamento verificado nas demais categorias; 

 

 Categoria 4: inclui clientes com salário de R$ 760,01 ou mais, por 

mostrarem comportamento semelhante de inadimplência, mas diferente 

do comportamento verificado nas demais categorias. 

 

Na construção de modelos de Regressão Logística Múltipla, as 

variáveis são divididas em categorias de comportamento semelhante quanto ao risco 

de crédito. Tanto as variáveis do tipo qualitativas (ordinais e nominais) quanto às 

variáveis quantitativas (discretas e contínuas) podem ser categorizadas. A 

metodologia utilizada na categorização de variáveis tem algumas variações, de 

acordo com o tipo de variável. Essa metodologia é denominada CHAID e se baseia 

em testes de hipóteses Qui-quadrado. O teste qui-quadrado testa a homogeneidade 

entre duas ou mais categorias de uma variável (Manual do SPSS, 1993). 

 

Estimativa do Modelo 
 

Uma vez estruturado, organizado e analisado o banco de dados, definida 

a qualidade de crédito, realizada a categorização de todas as variáveis e sorteada a 

amostra para a modelagem, o passo seguinte é a estimativa do modelo, ou seja, a 

determinação das variáveis explicativas que influenciam a qualidade de crédito dos 

indivíduos, bem como os coeficientes que expressam essas influências. A variável a 

ser estimada no modelo é a qualidade de crédito (Inadimplência), sendo que o valor 

dessa estimativa, multiplicada por 100, resulta no score do indivíduo. 
 

A Regressão Logística Múltipla é a técnica estatística utilizada para a 

construção do modelo devido ao seu desempenho superior na presença de muitas 

variáveis qualitativas (variáveis categorizadas são variáveis qualitativas, pois 

expressam uma característica através de um código) e ao fato da variável de 

resposta – qualidade de crédito – ser binária, ou seja, assume valores 0 quando 
for Adimplente ou 1 quando for Inadimplente. 
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Inicialmente é obtido um modelo geral através do método Forward 

Stepwise, que é um dos possíveis métodos de seleção de modelos utilizado em 

Regressão Logística. Esse método escolhe, entre todas as variáveis explicativas 

disponíveis (categorizadas ou não), aquelas que resultem em um maior grau de 

acerto do modelo, a partir da tentativa de inclusão e exclusão de variáveis para 

verificar se é possível aumentar cada vez mais o acerto. Esse modelo geral é então 

modificado através da substituição e/ou inclusão forçada de algumas variáveis, de 

forma a tentar sempre aumentar o grau de acerto e ter no modelo pelo menos uma 

variável de cada tipo: cadastral, financeira, da operação, de patrimônio, de restrições 

de crédito etc. Variáveis de interação (formadas pela combinação de duas ou mais 

variáveis) e variáveis numéricas originais (não-categorizadas) também são 

estudadas (Manual do SPSS, 1994). 
 

Devido à existência de associação entre as características dos indivíduos, 

algumas variáveis que aparentemente são boas discriminantes (observando-se suas 

tabelas cruzadas em relação à qualidade de crédito) não são selecionadas no 

modelo final. Isso se deve ao fato de que alguma outra variável que tem efeito 

semelhante podem apresentar maior significância no modelo. 

 

As variáveis categorizadas precisam ser testadas no modelo através de 

variáveis Dummies, visto que, mesmo que a variável seja contínua, como salário 

líquido, o processo de categorização cria grupos de respostas homogêneas e cada 

um desses grupos precisa ser identificado de uma forma codificada. Assim, se uma 

variável categorizada tem 5 categorias, é preciso gerar 4 variáveis dummies 

somente para essa variável e depois verificar sua influência sobre a qualidade de 

crédito.  

 

O software SPSS contém todas as ferramentas de estimativa. A única 

exigência do software é que todas as variáveis estejam no seu banco de dados 

(qualidade de crédito e todas as variáveis explicativas) e que o usuário crie as 

dummies das variáveis explicativas categorizadas, procedimento esse que é feito 

através de programação simples de funções no próprio software, através de uma 

ferramenta denominada Sintaxe. A Tabela 10 é um exemplo de como deve ser 
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escrita a sintaxe para geração das dummies de uma variável salário hipotética, com 

4 categorias (Manual do SPSS, 2003). 

 
Tabela 10 – Exemplo para geração de variáveis dummies da categoria salário com quatro respostas 
diferentes 
Variável Original: Salário Mensal     Nome no SPSS: Sal_Mensal 

Resultado da Categorização Valores Inclusos na Categoria Dummy a Criar 
Categoria 1 Salário médio de R$ 380,00 d1s 
Categoria 2 De R$ 380,01 a R$ 570,00 d2s 
Categoria 3 De R$ 570,01 a R$ 760,00 d3s 
Categoria 4 Acima de R$ 760,00 - 
Quantidade de Dummies a Criar: 3 (categoria 1 – d1s, categoria 2 – d2s, categoria 3 – d3s) 
Sintaxe: 
compute d1s=0. 
compute d2s=0. 
compute d3s=0. 
if (Sal_Mensal>=0.00 & Sal_Mensal<=380.00) d1s=1. 
if (Sal_Mensal>=380.01 & Sal_Mensal<=570.00) d2s=1. 
if (Sal_Mensal>=570.01 & Sal_Mensal<=760.00) d3s=1.  
execute. 

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa 
 

Com todas as variáveis e dummies estruturadas e escolhendo-se a 

ferramenta “Regressão Logística: LR: Forward Stepwise”, o software indica todas as 

variáveis estatisticamente relevantes para o modelo, calculando todos os 

coeficientes pelo Método de Estimação chamado Máxima Verossimilhança e 

também os resultados dos testes de hipóteses de todos os coeficientes, que 

precisam ser interpretados pelo pesquisador. Uma vez observados os testes de 

hipóteses e realizadas as correções no processo, ou seja, excluídas as variáveis 

cujos testes indicaram não significância no modelo, recomeçando o processo de 

estimativa (selecionando novamente a mesma ferramenta), o software fornece os 

coeficientes da equação que determina o score. 

 

Resultados 
 
Nesta seção encontram-se apresentados os resultados finais da 

estimação do modelo de Regressão Logística Múltipla, utilizando-se como variável 

resposta à qualidade de crédito, conforme discutido no capítulo anterior. 
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Esses resultados compreendem a seleção das variáveis explicativas 

significativas no modelo final, coeficientes estimados dessas variáveis e os testes de 

hipóteses realizados para validação deste modelo. 

 
Seleção das Variáveis 

 

Com as variáveis devidamente categorizadas de forma homogênea em 

relação à variável resposta, a utilização da regressão logística binária como o 

método Forward Stepwise de seleção de variáveis explicativas resultou num modelo 

de Regressão Logística Múltipla para a linha de crédito contendo 10 variáveis 

explicativas, cada uma representada por (1 - k) variáveis dummy (k = número de 

categorias da variável explicativas, sendo a ultima representada pela combinação 

linear das demais dummy’s) e, portanto, cada uma com (1 – k) coeficientes 

estimados no modelo final. O modelo final conteve as seguintes variáveis 

explicativas menos o termo referente à constante, sendo definidas a seguir: 

 
a) Gênero - Esta variável deve-se a inclusão de agricultoras no crédito 

rural PRONAF. 

 
b) Escolaridade - Espera-se que quanto menor o nível de escolaridade, 

maior a probabilidade do agricultor estar inadimplente.  

 
c) Renda Mensal - Considera-se que quanto menor a renda do agricultor 

maior a probabilidade de inadimplência.  

 
d) Experiências Anteriores com Plantio e Criação - A explicação para 

esta variável reside no fato que quanto menor a experiência com a 

atividade escolhida maior a probabilidade de estar inadimplente.  

 
e) Comercialziação da Produção - Quanto mais exposto aos 

atravessadores da região o agricultor poderá vender seus produtos por 

um menor preço, contribuindo assim para estar inadmplente. 
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f) Utilização de Maquinário e Equipamentos - Considera-se que 

quando o agricultor menos usar maquinário e equipamentos na 

propriedade, aumentam as probabilidades de inadimplência.   

 
g) Tamanho da Área (Quintal e Roça) - Refere-se à área referente a 

exploração agrícola. Quanto menor a área disponível para diversificar 

outras culturas, aumenta a probabilidade de inadimplência   

 
h) Nº de dependentes - Quanto maior o número de dependentes 

aumenta a probabilidade de inadimplência. 

 

i) Treinamento - Refere-se à aplicação de treinamentos aos assentados. 

Quanto menor número de treinamentos nos projetos, sobre as 

atividades de plantio e criação aumenta a probabilidade de 

inadimplência.  

 
j) Estado Civil - Geralmente observa-se a contribuição das 

companheiras (os) na renda familiar, juntos com os agregados, pai, 

mãe, sogro e sogra.  

 

O modelo foi estimado através do software SPSS 13.0 Windows sendo 

adotados Pi = 0,05 e Pe=0, 10, valores críticos da probabilidade de inclusão e da 

probabilidade de exclusão a cada passo do método de seleção das variáveis. É 

importante ressaltar que foram realizados 8 passos até chegar ao modelo final, o 

procedimento não detectou a necessidade de exclusão de nenhuma variável ao 

longo dos passos, assim, uma variável que foi incluída em determinado passo não 

foi excluída em nenhum dos passos seguintes. Portanto, a cada passo foi incluída 

uma nova variável até a obtenção do modelo final. As variáveis selecionadas no 

modelo, em seu formato categorizado (todas em forma de variável dummy), estão na 

Tabela 9. 

 

Na Tabela 11, são apresentadas as variáveis selecionadas, as 

respectivas estimativas dos parâmetros, os erros padrões, as estatísticas de Wald, 

os graus de liberdade e os níveis descritivos, obtidas por meio do Modelo de 
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Regressão Logística, para os fatores que mais determinam à inadimplência do 

agricultor. As categorias com estimativa igual a zero representam as categorias das 

variáveis que não são representadas por uma única variável “dummy” (categoria de 

referência). Os valores foram acrescidos somente para fins de facilidade de 

visualização da variável por inteiro. 

 
Tabela 11 – Estimativas dos Parâmetros, Erro-Padrão, Teste de Wald, Graus de Liberdade e Nível 
Descritivo para o Modelo de Regressão Logística Final Ajustada 

Variáveis Categorias Coeficientes E.P Teste 
Wald G.L P-Valor 

Feminino*   Gênero** 
Masculino 1.194 0.056 317.123 1 0.000
Solteiro*   
Casado 1.918 0.129 0.045 1 0.965
Separado 1.742 0.302 45.60 1 0.313
Junto 1.464 0.274 36.49 1 0.603

Estado Civil**** 

Viúvo 1.797 0.286 36.31 1 0.669
 0 |--- 3 Dep*   
Nº de Dependentes**** 4 |--- 6 Dep -2.673 0.286 77.46 1 0.178
 7 |--- 9 Dep -2.675 0.289 68.72 1 0.296
 10 |--- 12 Dep -2.645 0.289 78.45 1 0.466

Alfabetizado*   
N.F(1ª a 4ª) Série -0.055 0.096 23.15 1 0.000
N.F(5ª a 8ª) Série -0.487 0.082 22.49 1 0.000

Escolaridade*** 

N.F Completo -0.388 0.093 11.79 1 0.000
Menos de 1 Salário*   
1 Salário Mínimo 1.119 0.078 142.98 1 0.000Renda Mensal*** 
Mais de 1 Salário 
Mínimo 0.745 0.051 145.63 1 0.000

Não*    Treinamento**** Sim -0.233 0.141 6.123 1 0.349
Atravessador*   
Cooperativa 3.048 0.131 149.168 1 0.000Comercialização 

Produção*** 
Feira do Produtor 2.163 0.135 218.29 1 0.000
Roça, Horta*   
Pimenta, Roça, 
Gado. 1.328 0.062 298.112 1 0.000
Fruticultura, Roça, 
Gado. 0.638 0.094 29.127 1 0.000

Experiências Anteriores 
(Plantio/Criação)*** 

Roça, Gado. 0.347 0.089 11.031 1 0.001
De 1|--- 3 Hectares*   
De 4|--- 6 Hectares 0.572 0.113 21.312 1 0.000Tamanho da Área*** 
De 6|--- 8 Hectares 0.339 0.044 29.616 1 0.000
Não*    Utilização de Maquinário 

e Equipamentos*** Sim -0.326 0.106 10.413 1 0.000
Nota: *È a combinação linear das outras categorias das variáveis.  ** Estatisticamente Significativos a 
um nível de significância de 1%.  ***Estatisticamente Significativos a um nível de significância de 5%. 
****Não significativos a um nível de significância de 10%. 
Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa 
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No modelo ajustado foram identificadas sete variáveis estatisticamente 

significativas testadas pelo Método de Wald (teste de significância individual dos 

parâmetros), e comprovado pelo p-valor < 0,005 dessa estatística, a saber: Gênero, 

escolaridade, renda, experiências anteriores com plantio e criação, comercialização 

da produção, utilização de maquinário e equipamentos, tamanho da área (Quintal e 

Roça). Assim, os coeficientes dessas variáveis são estatisticamente diferentes de 

zero, influenciando na probabilidade de inadimplência. As variáveis “número de 

dependentes”, “Treinamento” não foram estatisticamente significativas, ou seja, não 

determinam a inadimplência. 

 

A variável Gênero possui grande efeito sobre a inadimplência, uma vez 

que a maior parte dos mesmos são do sexo masculino, obtendo-se um peso maior 

na probabilidade de inadimplência e sendo estatisticamente significativo a um nível 

de significância de 0,01.  

 

O coeficiente da variável Escolaridade foi estatisticamente significativo a 

um nível de significância de 0,05, ou seja, quanto menor nível de escolaridade dos 

agricultores, menos facilita a compreensão e assimilação de novas técnicas e 

tecnologias e, consequentemente eleva a probabilidade da inadimplência.  

 

No que se refere à variável Renda Mensal, esta se apresentou 

estatisticamente significativa a um nível de significância de 0,05 influenciando 

diretamente no aumento da probabilidade de inadimplência dos produtores rurais, 

devido a maioria não ter uma renda mensal constante e, principalmente muito abaixo 

do esperado pela produção.  

 

Uma das possíveis justificativas seria a variável Comercialização da 
Produção, sendo esta estatisticamente significativa a um nível de significância de 

0,05 e, causando um efeito no aumento da probabilidade de inadimplência por parte 

dos agricultores, devido em sua maioria, seus produtos comercializados com 

atravessadores, obtendo com isso, preços muito abaixo do mercado, tendo assim 

um prejuízo substancial. Em relação às variáveis Experiências Anteriores 
(Plantio/Criação) e Tamanho da Área(hectares), verificou-se que são 

estatisticamente siginificativas a um nível de significância de 0.05 com isso 
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possuindo influência no aumento da probabilidade de inadimplência do produtor 

rural.  

 

Com respeito à variável Utilização de Maquinários e equipamentos, 
esta possui certo efeito sobre a inadimplência, devido à maioria dos agricultores não 

possuírem máquina e equipamento adequados ou mais sofisticados para o 

manuseio em seus lotes e sendo estatisticamente significativo a um nível de 

significância de 0,05. 

 

A variável Treinamento não foi estatisticamente significativa, pois mesmo 

com a aplicação de treinamentos nos Projetos de Assentamento pesquisados, o 

agricultor acaba aplicando sua própria forma de plantar ou criar, tendo dificuldade de 

colocar em prática o que foi abordado nos treinamentos.  

 

Com relação às variáveis Estados Civil e Número de Dependentes, 
essas não foram estatisticamente significativas no modelo a um nível de significância 

de 10%. 

 
Tabela 12 – Testes de Bondade de Ajuste de Pearson, Deviance e Hosmer-Lemeshow. 

Método Qui-Quadrado G.L P-valor 
Pearson 12226,63 135 0,942
Deviance 1318,23 135 0,965
Hosmer-Lemeshow 7,56 2 0,867
Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa 

  

Na Tabela 13 há o resultado de testes Qui-Quadrado de qualidade de 

ajustamento para o modelo de regressão logística estimado. Considerando os testes 

Qui-Quadrado de Pearson, Deviance e Hosmer-Lmeshow, é possível aceitar o 

modelo, pois as estatísticas de bondade de ajuste são unânimes, apresentaram um 

P-valor = 0, 989, 0,992 e 0,897 respectivamente, bem maiores que o nível 

significância de 0.05, que há evidências suficientes para aceitação do modelo com 

suas respectivas variáveis. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 
Os resultados obtidos são perfeitamente aderentes ao marco teórico 

escolhido, tendo em vista que nortearam com precisão a conduta seguida na 

condução da pesquisa de campo, tratando adequadamente os dados obtidos e 

sinalizando o rumo a ser seguido na interpretação dos resultados econométricos. Tal 

modelo externou precisamente os principais fatores determinantes da inadimplência 

do crédito rural na área sob estudo, objetivo geral desta pesquisa.  

 

Nas hipóteses consideradas foram ratificadas como principais fatores 

determinantes da inadimplência a baixa renda familiar, o baixo nível de escolaridade, 

gênero, bem como fatores referentes a preços dos produtos, tais como meios de 

comercialização da produção. Estes fatores atuam diretamente na determinação do 

nível de inadimplência, além destes, outros importantes foram identificados, tais 

como, a utilização de maquinários e equipamentos, experiências anteriores 

(plantio/criação) e tamanho da área (hectares). 

 

A pesquisa alcançou seu objetivo na medida em que possibilita elementos 

para subsidiar a formulação de políticas públicas e de gestão do crédito agrícola em 

assentamentos pontuando os aspectos mais relevantes do tema e de que forma 

estes se relacionam.  

 

A criação de um programa adequado de assistência técnica integral que 

considere as peculiaridades sócio-econômicas dos agricultores familiares 

assentados em projetos de reforma agrária poderia reduzir substancialmente a 

inadimplência, pois em seu bojo pode ser inserida toda sorte de informação técnica e 

educacional que no médio prazo poderia aumentar a produtividade e melhorar 

sensivelmente a gestão dos assentamentos.   

 

Um melhor nível educacional permitiria aos agricultores compreender 

melhor a composição de seus custos e a formação de seu preço possibilitando uma 

definição mais vantajosa e realista do ponto de vista econômico-financeiro no 

planejamento da produção e destinação de suas receitas, conduzindo a uma 
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melhora na qualidade de vida e renda dos assentados e alavancando sua ascensão 

social, bem como, o exercício de uma cidadania mais plena. 

 

Durante a pesquisa foi detectada uma carência de pesquisas 

agronômicas em sistemas produtivos característicos da pequena produção familiar 

em áreas de assentamentos, isto se deve principalmente a sua diferenciação em 

relação aos sistemas produtivos tradicionais. Recomendamos que este campo deva 

ser mais bem estudado pelos órgãos governamentais afetos. 

 

Outro elemento importante a ser trabalhado seria melhora as precárias 

condições estruturais dos assentamentos, como estradas, energia elétrica e 

comunicações que devem receber maiores investimentos por parte do estado visto 

que estes são de primordial importância para o escoamento e gestão da produção, 

bem como são um fator de fixação do homem ao campo, possibilitando o 

crescimento da estrutura social dos assentamentos. 

 

Outro fator a ser lembrado seria com relação a questão da violência pois  

o Estado do Pará, dados alarmantes de assassinatos de lideranças rurais no campo. 

Um dos fatores que possivelmente leve a isso, seria a própria luta pela posse da 

terra e a ação ilegal de madeireiras na região, pois o desmatamento sem controle 

gera conflito no campo. Cabe ao Estado adotar medidas pertinentes para combater 

as injustiças socais reduzindo as desigualdades regionais.    
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