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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi realizar uma Caracterização da produção no 
assentamento rural Floriano Magno, localizado no município de Nova Mamoré, 
estado de Rondônia, utilizando entrevistas estruturadas, aplicadas pela equipe de 
ATER/INCRA no ano de 2012, à beneficiários da reforma agrária, obtendo vários 
indicadores sociais e econômicos. Os dados foram sistematizados utilizando 
planilhas do programa “Microsoft Excel” e analisados através da análise descritiva. 
As famílias entrevistadas foram divididas em grupos conforme sua renda verificou-se 
que esta distribuição é equitativa, com famílias conseguindo participar da classe 
média brasileira, outas se encontram na faixa D, e infelizmente pessoas que 
pertencem à classe E, em um percentual muito mais elevado que a média nacional. 
Quando se fala especificamente em renda não agrícola, a maior contribuição vem do 
Programa Bolsa Família e aposentadoria. A origem desses produtores e seus 
cônjuges é muito diversificada, mas já encontramos um percentual significativo de 
pessoas nascidas neste Estado assentadas. Quanto à idade, os chefes de famílias 
são relativamente novos, com grau de instrução muito baixa, os investimentos com 
implementos agrícolas são pequenos ou inexistentes, demonstrando a pouca 
utilização de inovações tecnológicas. A linha de financiamento mais acessada foi o 
PRONAF A.  

 

Palavras-chave:Reforma agrária.Assentamentos rurais.Agricultura familiar.  
Rondônia. 
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INTRODUÇÃO 

Com a crise de 1.929, o Brasil, que tinha uma economia de base 
agroexportadora, se volta para o setor urbano-industrial elegendo-o como centro de 
seus investimentos. Até este momento, o papel do Governo era limitado, com crédito 
esporádico e pontual, agindo principalmente na política cambial, favorecendo as 
culturas de exportação, estas sendo alavancadas pelo café. Neste modelo de 
desenvolvimento, as culturas destinadas ao mercado interno eram vistas como 
secundárias pelo sistema, que não lhes amparava. Com a mudança de estratégia de 
investimentos, as culturas destinadas ao mercado interno passaram, então, a ter 
destaque na economia, pois era preciso produzir alimentos para o contingente cada 
vez maior de trabalhadores urbanos, contribuindo para a diminuição do valor da 
cesta básica e consequentemente o baixo salário pago aos trabalhadores da 
indústria. 

No pós-guerra, os dois saltos industriais registrados no governo de Juscelino 
Kubitschek (1956-1961) e nos anos do chamado "milagre brasileiro" (1968-1973) 
transformaram a economia, consagrando a supremacia do setor urbano-industrial 
sobre o setor agrícola. 

A urbanização e a industrialização do país não apenas reduziram a 
importância do setor agrícola, esse processo de modernização subordinou a 
agropecuária às necessidades do capital urbano-industrial, definindo novas funções 
para a economia rural no interior da economia nacional. Atualmente, a agricultura 
funciona como retaguarda do crescimento do setor industrial e financeiro, 
contribuindo decisivamente para que a balança comercial do país fique positiva. 

Indo contra todos os prognósticos, a economia rural transformou-se em 
fornecedora de matérias primas para as indústrias. As culturas agrícolas que 
conheceram um maior desenvolvimento foram justamente aquelas voltadas para a 
produção de insumos industriais, enquanto as culturas tradicionais de alimentos 
básicos viveram um longo período de estagnação. A alta lucratividade da produção 
de insumos agroindustriais atraiu capital e investimentos para culturas como as da 
laranja (cítricos), soja (óleos vegetais) e cana (açúcar e álcool combustível). 

GRAZIANO DA SILVA (2003) diz que a partir de meados dos anos 60 do 
século passado a agricultura passa a operar como se fosse ela mesma uma 
indústria de um ramo qualquer da produção, ela não apenas compra a força de 
trabalho e os insumos que necessita de certas indústrias como também vende seus 
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produtos, os quais se converteram, em sua grande maioria, em matérias primas para 
outras indústrias. 

A economia rural tornou-se, além de fornecedora de insumos industriais, 
consumidora de mercadorias do setor industrial. À medida que se voltava para as 
necessidades da economia urbana, a agricultura modernizava a sua base técnica, 
incorporando tratores, arados mecânicos, colheitadeiras e semeadeiras, adubos, 
fertilizantes e pesticidas. Com isso, ela alargou o mercado de consumo dos produtos 
fabricados pelas indústrias de máquinas agrícolas e pelas indústrias químicas. Nas 
duas pontas - na saída e na entrada de mercadorias - a economia agrícola integrou-
se à economia industrial (MOREIRA, 2001). 

A modernização da base técnica indica um processo de capitalização da 
agricultura que diferencia cada vez mais os produtores rurais empresariais dos 
produtores rurais familiares (MOREIRA, 2001). Assim, os primeiros ingressam em 
um nível de produtividade e lucros mais elevados, enquanto os segundos continuam 
atolados no círculo vicioso que conduz das técnicas arcaicas à baixa produtividade, 
desta aos baixos lucros e destes à ausência de capital para a aquisição de 
tecnologias. 

Porém, com todos os desafios e provando sua força e resistência, a 
agricultura familiar firma-se na economia e hoje é responsável pela oferta 
considerável dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros todos os dias. Este 
setor corresponde a 74% de todas as pessoas que estão empregadas no campo, 
totalizando mais de três milhões de trabalhadores. Os pequenos agricultores 
produzem, no país, 41,3% do arroz, 58,9% do feijão, 82,8% de mandioca, 43,1% do 
milho, 28,4% da soja, 55,4% da pecuária de leite, 59% dos suínos e 47,9% de aves 
e ovos. (PERFEITO, 2008) 

Por outro lado, temos hoje 16,2 milhões de pessoas vivendo em extrema 
pobreza, destes, 46,7% moram na zona rural; as regiões Nordeste e Norte são as 
mais afetadas, pois juntas tem 75% dos brasileiros vivendo em pobreza extrema. 
(IBGE, 2011). 

Ainda segundo o IBGE (2011), dos brasileiros residentes no campo, um em 
cada quatro encontra-se em extrema pobreza, 30,3% das pessoas com 15 anos ou 
mais que ganham até R$ 70,00 por mês e que vivem na zona rural, são analfabetas. 
Na área urbana, este índice cai para de 22%. 

Percebemos então que, apesar da expressiva produção no contexto nacional, 
a agricultura familiar encontra-se, em muitos casos, empobrecida, fato agravado 
pelos baixos níveis de escolaridade apresentados, o que dificulta a adoção de novas 
tecnologias e influencia diretamente na baixa produtividade do setor. Infelizmente, 
depois de todo esforço dos agricultores pela conquista e manutenção da posse da 
terra, e de todo o trabalho para dela extraírem dignamente seu sustento, nem todos 
os beneficiários conseguem ter o mesmo nível de desenvolvimento socioeconômico. 

De fato, o que se vê no campo é a vulnerabilidade social, econômica e 
ambiental dos pequenos produtores. Nas discussões sobre a temática surgem 
algumas questões que devem ser apuradas como: o beneficiário tem perfil para 
trabalhar na agricultura? A estrutura do lote e as tecnologias adotadas são 
suficientes para que se produza satisfatoriamente? Qual a renda desta família e 
como esta é composta?  
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Para responder a estas perguntas algumas hipóteses foram adotadas. a) O 
beneficiário tem perfil para trabalhar na agricultura; b) Os sistemas produtivos 
encontrados são viáveis economicamente; c) Os sistemas produtivos não são 
diversificados; d) Os sistemas produtivos não garantem a segurança alimentar das 
famílias assentadas.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral realizar a caracterização dos sistemas 
de produção do projeto de Assentamento Rural Floriano Magno, localizado no 
município de Nova Mamoré no estado de Rondônia. Tendo como objetivos 
específicos caracterizar: a) Os diferentes níveis de capitalização dos agricultores do 
referido Projeto de Assentamento; b) A estrutura das suas propriedades rurais; c) Os 
sistemas produtivos e sua dinâmica; d) As inovações tecnológicas praticadas, e 
ainda; e) A viabilidade dos sistemas de produção dos assentados. 

A apresentação desta pesquisa está dividida em dois capítulos, além da 
introdução, conclusão e referências. O primeiro capítulo trata dos conceitos sobre 
agricultura familiar e sua relação com as políticas públicas a ela destinada, além de 
reforma agrária, auto consumo e segurança alimentar, renda e crédito. No capítulo 
dois foi delimitada a área pesquisada e os indicadores utilizados. O último capítulo 
analisa os dados obtidos pela pesquisa. Na continuidade estão disponíveis as 
conclusões a partir do estudo realizado, seguida pela relação das fontes utilizadas 
enquanto referência. 

 
1 – AGRICULTURA FAMILIAR E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
1.1 – AgriculturaFamiliar 

No Brasil a agricultura familiar foi, historicamente, um setor impossibilitado de 
desenvolver plenamente suas possibilidades enquanto forma social específica de 
produção, num contexto em que a grande propriedade rural se impôs como modelo 
socialmente reconhecido (PINTO, 2009). 

Agricultura familiar não é propriamente um termo novo, mas seu uso recente, 
com ampla penetração nos meios acadêmicos, nas políticas de governo e nos 
movimentos sociais, adquire novas significações (ALTAFIN, 2007). Embora não seja 
uma categoria social recente, nem a ela cabe uma categoria nova na sociologia 
rural, fala-se dela como um novo personagem.  

De um modo bem simplificado este segmento da sociedade é singular porque 
o núcleo das decisões, gerência, trabalho e capital é controlado pela família. Em 
geral, são agricultores com baixo nível de escolaridade que diversificam os produtos 
cultivados para diluir custos, aumentar a renda e aproveitar as oportunidades de 
oferta ambiental e disponibilidade de mão de obra (ABRAMOVAY et al, 1996). 

Os conceitos e definições de agricultura familiar variam bastante de acordo 
com a necessidade e com a disponibilidade de dados. Para a FAO, agricultura 
familiar é aquela que se utiliza de um empregado permanente. Para o PRONAF, é a 
que possui até dois empregados permanentes, cultivando área inferior a quatro 
módulos rurais. Para a CONTAG, a agricultura familiar cultiva em menos de quatro 
módulos rurais e não contrata força de trabalho permanente. E em estudos mais 
acadêmicos, considera-se o tipo de força de trabalho, a mão de obra contratada ou 
familiar sem dar importância à área (GIPAF, 2003). 

Esta pesquisa adota o conceito apresentado na Lei 11.326, de 24/07/2006. 
Onde o agricultor ou empreendedor familiar rural é aquele que pratica atividade 
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rural, e não detém, a qualquer título, área maior que 4 (quatro) módulos fiscais, 
utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento e que o estabelecimento 
seja dirigido diretamente pela família. 

Estamos falando de um amplo e numeroso grupo de pessoas com um grau de 
ambiguidade elevado para colocar, em um único rótulo, grupos sociais bastantes 
heterogêneos. São exemplos de agricultores familiares os aquicultores, silvicultores, 
extrativistas, pescadores, povos indígenas, quilombolas e demais povos e 
comunidades tradicionais, desde que atendam aos requisitos previstos na 
legislação. 

 
1.2 – Reforma Agrária 

Conforme dados apresentados pelo SIPRA, no Brasil, apesar do significativo 
número de famílias assentadas, somente uma pequena parte está em processo de 
consolidação (18%), apenas 8% já ultrapassaram esta fase e se encontram aptas a 
serem tituladas. 

A demanda por terra ainda é expressiva, mesmo com a diminuição da 
população rural, as falhas e as demoras na implementação do programa vêm 
acarretando o acirramento dos conflitos sociais no campo, dificultando a 
democratização do acesso à terra e, consequentemente, os benefícios econômicos, 
sociais e políticos a ele associados. 

A desconstrução do conceito e da política de reforma agrária tem-se mostrado 
mais efetiva do que nunca, na medida em que está cada vez menos presente na 
agenda governamental. A atuação do governo nessa área, em anos recentes, tem-
se dado basicamente via incorporação de terras públicas para a criação de 
assentamentos (regularização fundiária), enquanto as desapropriações, estas sim, 
com impacto positivo sobre a estrutura fundiária, vêm diminuindo. 

As dificuldades enfrentadas pelo Estado na introdução de correções na 
estrutura fundiária são crescentes: seja por conta de restrições orçamentárias; seja 
como consequência da atuação do judiciário, que atrasa e dificulta a posse de áreas 
desapropriadas por parte do INCRA, mesmo com a legislação sendo clara neste 
aspecto; ou, ainda, em razão de dificuldades técnicas e operacionais enfrentadas 
por este órgão. Mas, sobretudo, a dificuldade também reside no fato de a reforma 
agrária vir perdendo o pequeno espaço que ocupava na agenda governamental. 

A importância do programa, tanto na geração e garantia direta e indireta de 
emprego e renda como para a segurança e soberania alimentar e territorial, não tem 
tido o respaldo orçamentário necessário. A redução dos recursos tem tido impacto 
negativo nos seus resultados. As dificuldades que têm sido enfrentadas na execução 
desses programas, culminando na diminuição de famílias assentadas, bem como a 
continuidade dos acampamentos de trabalhadores rurais sem-terra, potencializam a 
eclosão de conflitos rurais, na medida em que travam o processo de democratização 
do acesso à terra, impossibilitando àquelas famílias os benefícios econômicos, 
sociais e políticos decorrentes do programa de reforma agrária. 
 
1.3 – Projetos de Assentamento Rural 

Os assentamentos rurais podem ser definidos como a criação de novas 
unidades de produção agrícola gerados pelo surgimento de novas formas de 
organização, por meio de políticas governamentais visando o reordenamento do uso 



7 

 

da terra em benefício de trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra 
(BERGAMASCO e NORDER, 1996). Como o seu significado remete à fixação do 
trabalhador na agricultura, envolve também a disponibilidade de condições 
adequadas para o uso da terra e o incentivo à organização social e à vida 
comunitária. Aliado a isto, está o fortalecimento e ampliação da agricultura familiar, 
que consiste na exploração de uma parcela de terra tendo como trabalho direto a 
mão-de-obra familiar. 

Embora com número limitado e com uma grande população ainda 
demandante por terra, os assentamentos são centros estratégicos no quadro das 
transformações da questão agrária brasileira desde os anos 60. Fazem parte de 
uma nova forma de integraçãoda população rural, num contexto de redistribuição da 
propriedade fundiária partindo da transferência da população beneficiária, e 
consequentemente, sua readaptação num novo espaço de vida e trabalho 
(BERGAMASCO; BLANC-PAMARD; CHONCHOL, 1997). 

O termo assentamento está relacionado a um espaço preciso em que a 
população será instalada é, portanto, uma transformação do espaço físico, cujo 
objetivo é a sua exploração agrícola (BERGAMASCO; BLANC-PAMARD; 
CHONCHOL, 1997). Podem ser pouco rentáveis em termos contábeis de empresas 
capitalistas, mas diante de todas as vantagens apresentadas pelos mesmos 
defendemos que são perfeitamente rentáveis em termos de economia familiar dos 
agricultores.  

Para que alcance seus objetivos é necessário a disponibilidade de condições 
adequadas para o uso da terra, o incentivo à organização social e á vida 
comunitária. Infelizmente não é o que ocorre na prática, pois na ânsia de cumprir 
metas apenas quantitativas são assentadas cada vez mais famílias sem a mínima 
preocupação com a qualidade dos locais em que estas irão viver a partir de então, 
assim há casos em que algumas estradas, infraestrutura básica para o trânsito de 
pessoas e para o escoamento da produção, são construídas muito tempo depois da 
criação do PA, sendo um dos motivos elencados quando se fala na desistência dos 
lotes por parte dos beneficiados.  

Dado o potencial e a contribuição deste setor na criação de empregos e 
diminuição do êxodo rural, no aumento da oferta de alimentos, no incremento da 
produção agrícola e elevação do nível de renda e a consequente melhoria na 
qualidade de vida dos trabalhadores rurais, os assentamentos de reforma agrária 
ocupam um espaço crescente no debate social, forçando o governo a criar 
programas para melhorar a produção agrícola buscando desenvolvimento para as 
famílias rurais. 
 
1.4 – Renda 

Segundo FONSECA (2009) O agricultor familiar pode ser classificado em três 
tipos, conforme o nível de capitalização: produtores familiares capitalizados ou 
consolidados, produtores familiares em vias de capitalização ou em transição e 
produtores familiares descapitalizados ou periféricos. Os primeiros são detentores 
dos meios de produção e estão inseridos no processo de acumulação capitalista. Os 
segundos possuem certo capital a ser investido, mas este não garante a sua 
sustentabilidade. Os últimos possuem uma renda que não assegura a sua 
reprodução.  
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O desenvolvimento de atividades não-agrícolas como estratégia de 
reprodução social da agricultura familiar depende do que LAMARCHE (1997) 
chamou de “capacidade de adaptação do agricultor familiar” frente às imposições da 
sociedade e da economia. Que nada mais é do que a capacidade ou habilidade do 
agricultor familiar em elaborar diferentes estratégias de sobrevivência além da 
agricultura. Estas habilidades fazem parte do patrimônio sociocultural construído e 
elaborado historicamente, fruto de suas relações com outros atores sociais e do 
conhecimento que detém do ambiente em que vive (PINTO, 2009).  

Trata-se do habitusda família rural, isto é, de corpos de conhecimentos que 
são continuamente elaborados ao longo da história, enquanto seus membros 
valorizarem o patrimônio sociocultural herdado (BOURDIEU, 1983), e é o que 
permitirá à família elaborar estratégias que garantam sua reprodução enquanto 
categoria social. Portanto, em primeira instância é este habitus o responsável pelas 
condições internas à família rural que permitirá a realização da pluriatividade 
enquanto estratégia de reprodução social.  

Com relação aos agricultores familiares, a análise de renda é mais complexa, 
tendo em vista a heterogeneidade desse estrato social, os agricultores estritamente 
familiares, em seu conjunto, têm tido dificuldades em alcançar uma participação 
mais elevada na renda gerada no setor (ROCHA, 2011).  

A predominância das atividades agrícolas quanto à ocupação e renda da PEA 
domiciliadas no meio rural vem diminuindo, com intensidade desigual, em todo o 
Brasil. Em termos gerais, essa transformação tem contado com o contínuo declínio 
da capacidade da agropecuária de reter postos de trabalho e com ascensão recente, 
de atividades geradoras de ocupações rurais não agrícolas.  

LEITE et al (2004) consideram que projetos de reforma agrária provocam a 
dinamização da vida econômica dos vários municípios onde se inserem, tendo como 
base um processo produtivo mais diversificado, quando comparado à estrutura 
produtiva prevalecente nos estabelecimentos agropecuários da região. 

A expansão das atividades rurais não agrícolas é um componente importante 
da atual fase de desenvolvimento da economia rural. Ela tem criado novas 
oportunidades de trabalho para a população residente no campo e alternativas de se 
obter ganhos superiores aos das atividades agrícolas, constituindo parcela crescente 
da renda rural (NEY&HOFFMANN, 2007). 

Dentre as diferentes estratégias adotadas pelas famílias destacam-se a luta 
de acesso à terra, o desenvolvimento de diferentes atividades produtivas agrícolas e 
não-agrícolas, a intensificação das atividades na propriedade, a venda da força de 
trabalho familiar, as rendas advindas de aposentadorias e pensões, diversas formas 
de organização interna do trabalho, dentre tantas outras formas que possibilitem sua 
reprodução como categoria social. Estas estratégias são discutidas por diversos 
autores como SILVA (2005), LAMARCHE (1997), CARNEIRO (1999), FERRANTEet 
al. (2004). 
 
1.5 – Autoconsumo e Segurança Alimentar 

A política de implantação de assentamentos rurais  deve ser vista tanto pelos 
impactos econômicos tais como: a criação direta e indireta de empregos a baixo 
custo, aumento da oferta de alimentos e matéria-prima para o mercado interno, 
aumento da arrecadação tributária; quanto pelos impactos sociais com melhoria da 
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qualidade de vida para os assentados, redução da migração rural-urbana, entre 
outros. 

Neste sentido, a existência de políticas públicas e ações do Estado que 
efetivamente apoiem a produção dos assentados, como por exemplo, oferta de 
linhas de crédito, subsídios para as primeiras plantações, trabalho qualificado de 
assitência técnica e extensão rural, política de preços mínimos e garantia de 
comercialização da produção, são fundamentais para que a segurança alimetar das 
famílias efetivamente aconteça. É desejável que o assentado produza para o auto 
consumo, porém entendemos que ele não deveria entrar para seu lote e se isolar do 
mundo comercial, pensando apenas em seu auto consumo, mesmo porque isto seria 
praticamente impossível de acontecer hoje em dia. 

No importante e pioneiro trabalho organizado por GUANZIROLI et al (1994) já 
se apontava a importancia do auto consumo na renda do assentado. A produção de 
auto consumo tende contribuir inclusive na segurança econômica que o agricultor 
necessita, por vezes, para se lançar em novos projetos e aumentar sua produção 
comercial, podendo funcionar como uma verdadeira poupança para a família, seja 
pela venda de animais ou excedentes, seja por produzir seu próprio alimento ao 
invés de comprá-lo. Além do que o produtor, efetivamente, aumenta sua capacidade 
de resisitir ás adversidades tais como preços baixos, dificuldades na 
comercialização e frustação de safra. 

O autoconsumo aparece, portanto, como parte de uma estratégia diferenciada 
dos assentados em busca de permanecer no lote, pois não se pensa na venda para 
o mercado propriamente dito. O autoconsumo tem o papel essencial no sistema de 
produção, já que garante a estabilidade do produtor frente aos resultados oscilantes 
das culturas comerciais. Tem um papel de reserva de segurança para momentos 
difíceis, além de produzir eventuais excedentes, as vezes bastante significativos 
para o mercado local. 

A criação de pequenos animais e o cultivo de pomares e hortas caseiras, 
além da produção de arroz, feijão, milho, mandioca e leite no meio rural, podem 
contribuir para diminuir ou minimizar a insegurança alimenar, porém não é raro 
verificar que este tipo de produção é colocado a margem de cultura principal, ou 
ainda, serem tratados como trabalho feminino, de fato, normalmente estas 
produções se concretizam com maior facilidade pela presença e trabalho das 
mulheres. 

Em contra partida à previsão de Thomas Malthus, no século XIX, de crises de 
fome que resultariam da tendência de crescimento mais acelerado da população em 
relação a capacidade de produção de alimentos, o avanço tecnológico veio 
minimizar o risco de escassez, porém colocou em pauta a pressão da produção 
extensiva sobre os recursos naturais e sobre o êxodo rural. O diagnóstico 
malthusiano foca apenas na disponibilidade de alimento em vez de se preocupar 
com as restrições de acesso a esses bens por insuficiência de renda ou por 
incapacidade de produzir o próprio alimento. No que diz respeito ao acesso aos 
alimentos, a abordagem de segurança alimentar e a produção de autoconsumo, 
permite-nos compreender porque junto com o crescimento da capacidade de 
produção de alimentos, cresceu também a dificuldade de um número significativo de 
pessoas e grupos sociais de os acessarem, algo que também deve ser melhor 
analisado e estudado. 
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A sociedade brasileira é caracterizada por uma elevada concentração de 
renda, em que boa parte da população não tem acesso a segurança alimentar, onde 
preços mais altos de alimentos contribuem para agravar as desigualdades sociais. A 
agricultura tem como uma das suas característias mais importantes a geração de 
emprego e renda, em especial para empregar mão-de-obra pouco qualificada, fato 
concreto de grande parte das pequenas  e médias cidades de nosso país (GRISA, 
GAZOLLA, SCHNEIDER, 2010). 

Entendemos que o autoconsumo deve ser interpretado como uma estratégia 
que é utilizada pelas unidades familiares visando garantir a autonomia sobre uma 
dimensão vital, a alimentação. Com efeito, a produção para autoconsumo possibilita 
o acesso direto aos alimentos. Estes seguem direto da unidade de produção para a 
unidade de consumo, sem nenhum processo de intermediação que a torne valor de 
troca. 
 
1.6 – Classes Sociais 

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as classes 
sociais são classificadas consoantes às faixas salariais e são representadas pelas 
letras: A, B, C, D e E. O instituto contabiliza as classes de acordo com o número de 
salários mínimos que entram na renda, na época da pesquisa o valor do salário 
mínimo vigente era de R$ 622,00, sendo este o modelo por nós adotado. 
 
 TABELA 1 – Classes sociais conforme o IBGE. 

Classe 
Salários Mínimos 

(s.m.) 
Renda Familiar 

(R$) 

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

12.440 

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

12.440 

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

6.220 

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

2.488 
 E  Até 2s.m. De R$ 0 a R$ 1.244 

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

Somente 5% da população brasileira pertence à classe A1, temos 24% de 
brasileiros na classe social B, na Classe C temos 43% dos brasileiros que seria a 
chamada “classe média”, e por fim temos 25% de  pessoas na classe D também 
conhecida como classe média baixa e uma minoria de 3% que são classificadas 
como classe E que são as pessoas mais pobres da lista. 

Entre os assentados acreditamos que a diferença de renda apresentada hoje, 
é a consequência das opções de desenvolvimento da parcela feitas no passado, ou 
seja, o diferencial se dá na adoção de estratégias de produção feitas nos primeiros 
anos, pois no início do assentamento as oportunidades são iguais, já que as 
políticas de desenvolvimento são oferecidas a todos.  
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2 –MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1 –PA Floriano Magno 

A porção de terra hoje ocupada por 12 assentamentos, dos quais 10 
encontram-se dentro dos limites do município de Nova Mamoré, era da empresa Boa 
Esperança da Guaporé Agroindustrial Ltda – Gainsa e foi adquirida do Governo 
Federal por vencer licitação pública. Por não cumprir as cláusulas do contrato, o 
imóvel, com 192.522,4300 ha, foi declarado de interesse social para fins de reforma 
agrária em abril de 1988.  

Entretanto, por força da 1ª aproximação do ZSEE, a área não pode ser 
destinada à criação de assentamentos, o que só foi resolvido com a 2ª aproximação 
do Zoneamento por força daLei Complementar 233, de 06/06/2000. O imóvel 
encontra-se inserido na zona 1, subzona 1.2 do ZSEE, dentro da faixa de fronteira e 
fora de reserva indígena. O PA Floriano Magno foi criado pela Portaria/INCRA/SR-
17/RO/Nº. 091, de 31/07/2000, com área total 16.463,2973 ha,tem capacidade para 
257 parcela com área média é de 92 há. 

O referido projeto foi escolhido pelos seguintes motivos: a) integra uma das 
áreas mais extensas de assentamentos rurais no estado de Rondônia; b) o 
município pertence ao Território da Cidadania Madeira-Mamoré e é coberto pela 
operação Arco Verde; c) o assentamento foi atendido pelo programa ATER entre 
2010 e 2013; d) conhecimento da área por fiscalizar o contrato de prestação de 
serviço de ATER no âmbito do INCRA. 

 
2.2 – Pesquisa 

Esta pesquisa aproveitou os dados primários coletados pela equipe de ATER 
do escritório local de Palmeiras, distrito do município de Nova Mamoré, distante 40 
km da sede, por ocasião do cadastramento das unidades familiares presentes no 
assentamento, no período de fevereiro a abril de 2012. Para o estudo foram 
aproveitados apenas os questionários aplicados nos lotes ocupados por famílias 
beneficiadas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária, assim dos 133 
questionários aplicados, apenas 89 foram utilizados na pesquisa. 
 Os dados foram sistematizados utilizando planilhas do programa “Microsoft 
Excel” para obtenção das informações de interesse para o estudo, assim como para 
o cálculo de seus indicadores e suas médias, para depois usar essas médias na 
análise do desempenho socioeconômico. 

Utilizou-se a análise descritiva, como fez LOPES (2009) na sua dissertação 
Avaliação Socioeconômica dos Sistemas de Produção em Assentamentos rurais no 
Estado de Roraima: o caso do assentamento Rural PAD Anauá, 2009.  

 
2.3 –Indicadores Sociais 

Para JANNUZZI, (2002) um indicador social é uma medida em geral quantitativa 
dotada de significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou 
operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico. Para a pesquisa 
acadêmica, o indicador social é, pois, o elo entre os modelos explicativos da Teoria 
Social e a evidência empírica dos fenômenos sociais observados. Os indicadores 
sociais considerados nesta proposta foram:  
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a) Características dos agricultores familiares: Origem, Sexo, Faixa Etária, 
Composição Familiar, Nível de Escolaridade. 
b) Características das propriedades – Infraestrutura da propriedade, Tipo de 
Residência, Área de Cultivo, Uso de Inovação Tecnológica 
c) Sistemas de produção: Tipo de sistema e Destino da Produção. 

 
2.4 –Indicadores Econômicos 

A obtenção dos indicadores econômicos esteve diretamente ligada à obtenção 
das receitas e custos dos sistemas de produção, os custos de instalação, 
acompanhamento e execução dos sistemas de produção. Como segue: 

 
Cálculo da Renda Total da propriedade: 

 
 
 
Sendo: RT – Renda Total da Propriedade 
  RTA - Renda Total Agrícola 
            RNA – Renda Não Agrícola, onde: 
 
 
Cálculo da Receita Total agrícola 
 
 
 
 
Sendo: RTA – Receita Total agrícola (reais/propriedade/ano) 
     RE – Receita do Excedente (reais/propriedade/ano) 
     RAC – Receita do autoconsumo (reais/propriedade/ano) 
 
 
Cálculo da Receita do excedente da produção 
 
 
 
 
Onde: RE – Receita do excedente da produção (reais/propriedae/ano) 
Qv – Quantidade vendida pelo agricultor em cada sistema de produção 
Pv – Preço do produto comercializado pelo agricultor 
 
 
Cálculo da Receita do Autoconsumo 
 
 
 
 
Onde: RAC – Receita do Autoconsumo (reais/propriedade/ano) 
Qc – Quantidade consumida pelo agricultor em cada sistema de produção 

RE=Qv*Pv 

RAC=Qc*Pm 

RTA = RE + RAC 

RT = RTA + RNA 
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Pm – Preço médio dos produtos agropecuários 
 
 
Cálculo da Renda Não Agrícola 
 
 
 
Onde: RNA – Renda Não Agrícola 
TA – Trabalho Assalariado        
           S – Serviços 
            C – Comércio 
            A – Aposentadoria 
            P – Pensão 
            RP – Remessa de Parente 
O – Outros 
 
3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
3.1 – Renda Total 

As famílias pesquisadas no PA Floriano Magno distribuem-se uniformemente 
em três das cinco categorias da classificação de renda proposta pelo IBGE.  

O grupo com melhor desempenho chega apenas a alcançar a classe C, aqui 
estão 30 famílias, correspondendo a 37% do total com Renda Total Anual R$ 
1.367.002,00 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil e dois reais), assim 
distribuída:  

a) Renda Não Agrícola – R$ 213.600,00 (duzentos e treze mil e 
seiscentos reais), correspondendo a 16% do total; 
b) Renda Agrícola – R$ 1.153.402,00 (um milhão cento e cinquenta e três 
mil quatrocentos e dois reais), ou seja, 84% da renda; 
c) Renda Média Mensal – R$ 45.566,73 (quarenta e cinco mil quinhentos 
e sessenta e seis reais e setenta e três centavos). 

No intervalo que corresponde à classe D, estão 27 famílias, ou seja, 33% do 
total, que juntas somam R$ 601.064,00 (seiscentos e um mil e sessenta e quatro 
reais) de Renda Total Anual, assim formada: 

a) Renda Não Agrícola – R$ 108.924,00 (cento e oito mil novecentos e 
vinte e quatro reais), o que equivale a 18%; 
b) Renda Agrícola – R$ 492.140,00 (quatrocentos e noventa e dois mil 
cento e quarenta reais), 82%; 
c) Renda Média Mensal – R$ 22.261,63 (vinte e dois mil duzentos e 
sessenta e um reais e sessenta e três centavos).  

Com 30% das famílias estudadas, o grupo que corresponde à classe E, 
apresenta Renda Total Anual R$ 240.502,00 (duzentos e quarenta mil quinhentos e 
dois reais), com a seguinte composição: 

a) Renda Não Agrícola – R$ 71.532,00 (setenta e um mil quinhentos e 
trinta e dois reais), correspondendo a 30% da renda total; 

RNA = TA + S + C + A + P + RP + O 
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b) Renda Agrícola – R$ 168.970,00 (cento e sessenta e oito mil 
novecentos e setenta reais), o que equivale a 70%; 
c) Renda Média Mensal – R$ 7.040,42 (sete mil quarenta reais e quarenta 
e dois centavos). 

Um dos grandes problemas encontrados na aplicação dos questionários foi o 
entendimento errôneo dos agricultores de que a produção que eles consumiram não 
representa renda, eles ainda não perceberam que ao consumirem sua produção, 
além de estarem consumindo um produto com mais qualidade, diminuem os gastos, 
gerando uma economia que poderá ser investida no próprio lote. 

Nota-se que, quanto menor a renda da família, mas dependente esta fica da 
Renda não Agrícola, a porcentagem de participação na renda no grupo em que esta 
é baixa praticamente dobrou em relação às famílias com renda alta. 

 

3.2 – Renda Não Agrícola 
O grupo com famílias de melhor renda foi o mais beneficiado com o Programa 

Bolsa Família, os maiores índices de recebimento de aposentadoria foram 
apresentados pelas famílias com renda média, que não tem renda por pensão nem 
auxílio doença no período da pesquisa. Nenhuma família de renda baixa tem algum 
de seus integrantes com emprego fora do lote; este item é mais significante no meio 
das famílias com renda alta, sendo, talvez, um dos principais motivos dessas 
famílias estarem neste grupo, já que a construção da hidroelétrica de Jirau absorveu 
muita mão de obra do Assentamento estudado. 

O grupo das famílias de renda alta tem representantes em todos os itens que 
compõem a Renda não agrícola no assentamento, por outro lado é o grupo com 
menor representatividade desta renda. É interessante salientar que o Programa 
Bolsa Família atende a mais de 35% das famílias com maior renda, contra 33% de 
famílias com renda baixa, levando-se em consideração que a renda do primeiro 
grupo é praticamente seis vezes maior que a renda do segundo grupo, e tomando 
por base os objetivos do Programa, entendemos que a seleção das famílias aptas a 
acessarem o Programa precisa ser mais criterioso. Por outro lado, a pesquisa não 
conseguiu mostrar se as famílias com maior renda conseguem acessar o Bolsa 
Família por terem mais acesso a informação e serem pró ativas na busca de seus 
direitos, enquanto as demais famílias não tiveram o mesmo êxito. 

O beneficiário das políticas que objetivam reduzir a probeza no campo, não 
conseguem bons resultados, no que se refere a capitalização do empreendimento 
produtivo, a competitividade em relação ao agronegócio e mesmo sua 
independência, demonstrando que as políticas sociais não estão alinhadas com as 
políticas produtivas. As políticas hoje implementadas, não influenciam na melhoria 
dos níveis salariais pagos aos trabalhadores rurais, ou na inversão necessária para 
dar as condições diferenciadas em qualidade na educação, saúde, infraestrutura, 
água potável e saneamento, e as reais necessidades alimentares e de consumo da 
famílias rurais (FABRE; BURTE, 2007). 
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3.3 – Caracterização das Famílias Pesquisadas 
 

Entendendo que as decisões tomadas no seio familiar partem do chefe de 
família, resolvemos analisá-lo e quanto à origem, idade e escolaridade, 
considerando-o como o titular constante na Relação de Beneficiários - RB; 

Observamos que há assentados de todas as regiões do Brasil, sendo o 
Sudeste a região com a maior participação – 43%, o Sul com 23%, o Norte, tendo 
apenas o estado de Rondônia, com 20%, e empatadas com 7% dos assentados 
estão as regiões Nordeste e Centro-Oeste. Dentre os chefes de famílias 79% são 
homens, muito próximo ao índice encontrado por Lopes (2009) no PAD Anauá em 
Roraima, que foi 81,4%. Essa diferença vem se arrastando ao longo dos anos, pois 
BERGAMASCO (1997), analisando o I Censo da Reforma Agrária no Brasil acorrido 
no mesmo ano, demonstrou que 85,6% dos assentados em nosso país eram 
homens. 
 
3.3.1 – Origem 

Os dados coletados na pesquisa mostram que entre os chefes de famílias 
com maior renda, Paraná e Minas Gerais são os estados que detém a maior 
representação com 30% cada, esse resultado vem de encontro a outras pesquisas 
que mostram que 40% de todos os migrantes que vieram para Rondônia na época 
de sua colonização eram paranaenses.Rondônia e Espírito Santo empatados em 
14%. Sergipe, Santa Catarina, Goiás e Bahia completam o quadro cada um com 3% 
dos chefes de família. 

No grupo intermediário a origem continua diversificada, os estados com 
maior número de representantes é Rondônia, Paraná e Minas Gerais, respondendo 
juntos por mais da metade desta população. 

O fato de encontrarmos muitos rondonienses chefes de famílias, se deu pois 
alguns beneficiários dos projetos de colonização, com solos e localização melhores, 
e com isso bem mais valorizados, buscando aumentar as suas terras, venderam 
seus lotes e vieram para a região Oeste do Estado, onde se encontra o PA Floriano 
Magno, por já terem sido contemplados com parcelas pela União, estão impedidos 
de serem regularizados na unidade de produção, assim eles optam em regularizar o 
lote em nome dos filhos e filhas, muitas vezes nascidos aqui em Rondônia. 

Segundo a pesquisa, nas famílias com renda mais baixa, a maioria dos 
chefes de família são de Rondônia, Paraná e Espírito Santo, juntos com 78% da 
população. Minas Gerais aparecem com 13%, Ceará com 5% e São Paulo com 4%.  
 
3.3.2 – Idade 

A maioria dos chefes de família está com idade entre 30 e 49 anos, seguida 
pelo grupo com idade entre 50 e 69 anos, a ocorrência de jovens é ligeiramente 
superior ao índice de idosos, dentre os jovens o grupo de renda média é o que 
apresenta a maior porcentagem. 

Em 1997, 48,4% dos titulares dos lotes de assentamentos, no Brasil, 
possuíam entre 36 e 57 anos. Somados aos titulares com idade entre 23 e 35 anos, 
a população assentada em idade ativa (23 a 57 anos) era de 76,9% 
(BERGAMASCO, 1977). Em 2012, no estado de Sergipe, 43% dos assentados 
tinham entre 18 a 40 anos, 25% na faixa de 40 a 60 anos e 32% estavam com idade 
acima de 60 anos (DALMORA et al, 2012). 
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3.3.3 – Escolaridade 

De todo o grupo pesquisado apenas 4% ainda estuda, nota-se que a maioria 
dos produtores não conseguiu completar o ensino fundamental e a maior 
porcentagem apresentada neste item é do grupo de renda média, ao tempo em que 
o menor índice constatado nesta categoria é de produtores com baixa renda, este 
dado é compensado pelo índice de produtores não alfabetizados neste segmento. 
Ser adulto, viver na zona rural, pertencer aos extratos sociais de baixa renda, é uma 
condição social que amplia a probabilidade de pertencer ao analfabetismo (DI 
PIERRO, 2006). 

Chama a atenção que os chefes das famílias de renda alta foram os únicos 
que conseguiram seguir com os estudos, com representantes em praticamente 
todos os níveis de escolaridade.Segundo CASTRO (1999), analisando a pesquisa 
MST/Unesp, a taxa de analfabetismo em assentamentos rurais girava em torno de 
30% no ano de 1995. O Censo de 2000 registrou que 28,33% dos jovens e adultos 
brasileiros que viviam na zona rural eram analfabetos. Ao lado das determinações 
socioeconômicas, as pesquisas explicam o baixo perfil educacional da população 
rural pela oferta limitada e precária de ensino público (DI PIERRO, 2006). 
 
3.4 – infra estrutura 

 
3.4.1 – Tipos de Residência 

A maioria das residências do PA Floriano Magno, cerca de 60%, é feita 
exclusivamente de madeira e o maior índice deste tipo de construção, é apresentado 
entre as famílias com renda baixa. As casas construídas com mais de um material, 
conhecidas como mistas, são a maioria entre as famílias de renda média. Dentre as 
casas de alvenaria as famílias com rendas média e alta apresentam porcentagem 
iguais (4%), já 17% das famílias com baixa renda tem casa construída com este 
material, isso acontece em decorrência da aplicação do crédito apoio, modalidade 
aquisição de material de construção, onde são priorizadas as famílias que possuem 
as moradias em piores condições, quase sempre as de baixa renda, demonstrando 
que esta política, de alguma forma, vem conseguido alterar positivamente no bem 
estar destas famílias. 

 
3.4.2 – Bens presentes na propriedade 

Os bens com maior incidência nas casas do PA Floriano Magno são 
motocicleta, televisão e antena parabólica, com índices próximos a 90% nos grupo 
com rendas alta e média. O item liquidificador está mais presente nas famílias com 
maior renda, e está mais presente nas casas com baixa renda do que no grupo com 
renda mediana. Os itens forno elétrico, ferro elétrico e batedeira aparecem mais 
vezes nas famílias com renda alta, com porcentagens bem superiores aos outros 
grupos, nenhuma família de baixa renda possui forno microondas, telefone celular 
ou computador, este último aparece somente nas famílias de alta renda, não há 
disponibilidade do serviço de internet no assentamento. 

90% das famílias de maior renda possuem fogão a gás e bomba d’água, mas 
ainda é muito usado, neste assentamento, o fogão a lenha, chegando a estar 
presente em mais de 70% dos lares com renda média, pois além de deixar um sabor 
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característico na comida, diminui consideravelmente o uso do gás de cozinha, que 
apresenta alto custo e dificuldade de transporte. 

 
3.4.3 – Bens de Produção 

Os dados sobre os bens de produção dizem que as propriedades deste 
assentamento ainda carecem de muita infraestrutura, o bem plantadeira/adubadeira 
é o bem de produção que mais aparece, a carroça de boi, também está presente 
nos 3 grupos, mas com números bem modestos, os itens picadeira de forragem, 
trator e arado de grade tem os mesmos índices e aparece somente no grupo com 
renda alta, o arado de tração animal só aparece no grupo de renda média, e mesmo 
assim, não chega a 10% deste. Não foram encontrados equipamentos de irrigação 
nem carreta agrícola. 

O item cerca aparece em todas as propriedades de renda média, mas em 
geral as famílias de classe alta são as que mais investiram em infra estrutura. Os 
itens recorrentes estão ligados à bovinocultura, demonstrando que a estratégia de 
diversificação na produção está longe de ser uma realidade constante neste 
assentamento. Nota-se uma tímida implantação de experiências com piscicultura, 
que já está presente em 27% das propriedades de renda alta. Já a avicultura está 
presente somente em 4% das famílias com renda mediana. 

Por força da Instrução Normativa 51 do MAPA, que estabelece a 
obrigatoriedade do recebimento do leite refrigerado nos laticínios, o tanque resfriado 
torna-se indispensável em propriedades com produção leiteira. Porém, no PA 
Floriano Magno, este item foi pouco encontrado nas propriedades, apenas em 4% 
de renda alta e 5% de renda média. 

 
3.5 –Acesso ao Crédito 

Todas as famílias enquadradas na renda alta acessaram o PRONAF, sendo 
60% na modalidade A, 13% acessaram PRONAF AF, 7% acessaram a linha Custeio 
e 20% acessaram PRONAF Mais Alimentos. Neste grupo, 13% das famílias estão 
inadimplentes com o crédito rural. Os itens financiados estão sempre ligados à 
bovinocultura. 

No grupo com a renda média 63% acessaram o PRONAF A, 4% acessaram o 
PRONAF B, 15% acessaram PRONAF AF, 4% acessaram PRONAF custeio, 19% 
acessaram PRONAF Mais Alimentos. De todas as famílias concentradas nesta faixa 
de renda 19% estão inadimplentes.  

Das famílias com menor renda 63% acessaram PRONAF e 17% acessaram o 
PRONAF AF. Aqui verificamos que, além de acessarem um número menor de linhas 
de financiamento, a inadimplência é a maior dentre os grupos estudados, 33%. 

A modalidade A, por ser específica para beneficiários da Reforma agrária, 
apresentando facilidades na hora do pagamento, foi a mais acessada por todas as 
faixas de renda, a porcentagem de acesso às outras modalidades cai drasticamente, 
demonstrando que a maioria dos produtores não teve aumento em sua renda, como 
preconiza o Programa. 
 
3.6 – SistemasProdutivos 

A base da economia do assentamento é a pecuária leiteira, entregando o 
produto in natura aos laticínios da região, alguns produtores produzem ainda queijo 
para consumo na Bolívia, todo ele vendido a atravessadores.  
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A piscicultura, uma alternativa de renda aos pequenos produtores, foi 
encontrada somente na propriedade de famílias do grupo de renda alta. O sistema 
produtivo onde apenas a cultura do café e a criação de gado de corte estão 
presentes de forma bem mais incisiva apareceu na porção das famílias com baixa 
renda. 

Nas famílias com renda média, o sistema com o segundo maior índice é a 
pecuária leiteira aliada à produção de café, não foi encontrada, em nenhum dos três 
segmentos, a produção de alimentos para autoconsumo, colocando as famílias em 
situação de risco, principalmente as de baixa renda, no tocante a sua segurança 
alimentar.  

Acreditamos que predominância da pecuária leiteira, com sinais de 
verticalização ou não, dá-se ao fato de que a mesma garante uma renda mensal 
segura, permitindo que a família possa contar com uma renda fixa com poucas 
variações durante o ano, já que no período de seca a produção tende a baixar. 
Somando-se a isso, ainda há a oportunidade de venda de bezerros, o que assegura 
um dinheiro rápido e seguro, caso haja a necessidade de uma renda extra, aqui visto 
como a reserva monetária da família. 

O mais atraente desta atividade para os pequenos produtores, é o baixo 
risco apresentado, sua comercialização é garantida haja vista haver no município um 
laticínio, e mesmo as oscilações de preços apresentam certa previsibilidade, como 
dito acima. É notório que, assim como as propriedades estudadas, como milhares 
propriedades pelo país apresentam problemas com financiamento, falta de pessoal 
capacitado,o que impede a adoção de novas tecnologias, em especial há a 
dificuldade de associação para aquisição de insumos ou comercialização da 
produção. 
 
CONCLUSÕES  
 
a) As famílias com maior renda dentro o PA Floriano Magno chegam apenas à 
classe social C, segundo o IBGE; 
b) 37% das famílias assentadas no PA Floriano Magno tem renda mensal maior 
que 4 salários mínimos, com Renda Média Anual R$45.566,73; 
c) 33% das famílias com questionário válido tem renda mensal entre 2 e 4 
salários mínimos, com Renda Média Anual em R$22.261,63; 
d) 30% das famílias tem renda mensal abaixo de 2 salários mínimos, com Renda 
Média Anual R$7.040,42; 
e) A maioria dos chefes de família está na faixa entre os 30 – 49 anos; 
f) A grande maioria dos assentados e seus cônjuges tem nível fundamental 
incompleto; 
g) As famílias de baixa renda detém a maior porcentagem das casas construídas 
em alvenaria; 
h) A modalidade de crédito mais acessada foi o PRONAF A; 
i) A maior inadimplência está entre as famílias de baixa renda – 33%; 
j) A principal renda vem da pecuária leiteira; 
k) Apenas as famílias com maior renda ousaram diversificar sua produção com a 
inserção da piscicultura e a fabricação de queijo; 
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l) Os sistemas produtivos encontrados no Assentamento Floriano Magno são 
viáveis economicamente, porém não há a estratégia de diversificação por parte dos 
produtores; 
m) Os sistemas produtivos encontrados não garantem a segurança alimentar dos 
produtores rurais do Assentamento Floriano Magno; 
n) Quanto menor a renda familiar, maior dependência da renda não agrícola. 
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