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"E, assim, no exercício dos direitos 
e na cobrança dos deveres é que 
se dá o processo de cidadania ... " 

Belisário dos Santos .Ir. 

O compromisso com os direitos sociais 

Para a consolidação da democracia é fundamental o exercicio 
de um dos mais importantes direitos do cidadão: o acesso à informação 
produzida pelos órgãos públicos. 

Esse direito tem como reverso o dever do Poder Público de 
democratizar a informação. É o compromisso estabelecido entre Governo 
e sociedade na elaboração do Programa Estadual de Direitos Humanos. 

Dentro desse esnírito. o Instituto de Terras do Estado de São 
Paulo torna público o conhecimento acumulado, ao longo desses anos, 
na execução da política agrária da política agrária efundiária no Estado. 

O Perfil Sócio-econômico dos Assentamentos do Estado de " 

São Paulo retrata o avanço da reforma agrária e da política de assen- 
tamentos no Estado, apontando a elevação do bem estar social alcançado 
pelas famílias de trabalhadores rurais assentadas. Retrato da Terra dá 
conta do processo de transição dos trabalhadores da condição de vítimas 
da falta de destino para o momento de resgate da dignidade, na assunção 
do papel de atores sociais. 

O Retrato da Terra vai além. Lembra que o resgate da cidadania 
no campo é um processo. Houve avanços, muitos dos quais se devem à 
vontade política do atual Governo do Estado de São Paulo. Mas, é um 



processo em desenvolvimento. Para o avanço desse processo, é que se 
pede o retomo da contribuição do leito>; do pesquisador; do interessado 
na informação divulgada. Retomo por nós visto e querido como autêntico 
dever da cidadania. 

E, assim, no exercício dos direitos e na cobrança dos deveres é 
que se dá oprocesso de cidadania, possibilitando e exigindo aparticipa- 
ção da sociedade em um atuar parceiro com o Estado, posturarfunda- 
mento da democracia moderna, visão imprescindivel para a sociedade 
justa e fraterna que queremos. 

Belisário dos Santos Jr. 
Secretário da Jusitca e da Defesa da Cidadanra 



É com orgulho que apresentamos o Retrato da Terra: Perfil S6cia- 
econdmico dos Assentamentos do Estado de São Paulo. É oprimeiro resultado 
do Projeto Caderneta de Campo, que tem como objetivo acompanha>; de.forma 
mais, 7 dos beneficiários dos projetos de asst próxima, I 
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famílias oenejlciaaaspennanecem em seus lotes desde o início do assentamento. 
As demais, foram substituídas por famílias que passafi zrmente, pelo 
processo de seleção. Os poucos lotes que estão desoc~ ocupados de 
forma irregular representam2,5% do total. Nestes casoh, KJIUU hendo adorados 
os procedimentos administrativos ou judiciais pertinentes. 

Mas isso é só um exemplo. Este levantamento permite desmistificar 
outras opiniões correntes sobre o processo de reforma agrária. Aprese 
indicadores sobre quem são as famílias beneficiadas. como produzem e qr 
são suas condiçóes de vida. Demonstra avanços e também os pontos em 
os projetos de 6 nto precisam melhora>: issentame 

ltamos qu  Ressa ie este Perfil representa uma determin '. O 
assentamentb é u,,,~,uL.~so através do qual as famílias de trabalhuuurc~ r =rais 
adquirem condiçóes para se viabilizarem enquanto produtores agrícolas 
familiares. De forma gradativa, são alcançadas as conquistas. No próximo 
Perfil, que abrangerá a safra 1997198, teremos uma idéia da evolução dos 
assentamentos. O número de famílias aumentará no volu te; não foram 
levantados os dados das famílias que foram assentada lentemente. 
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tblicação. Esse esforço envoli fissionais de campo que levantaram 
informaçóes básicas em c a d ~  7tes até o Grupo de Sócio Economia, 

.de coordenou o trabalho e sistt.,.,..,,~ .)s resultados. Ressaltamos também o 
papel da diretoria da DAE que priorizou um trabalho dessa envergadura e 
importância. 

Esperamos que este Retrato & Terra contribua para as discussües a 
respeito da reforma agrária. Retrata o esforço das famílias assentadas para 
pmduzir mais e melhor; oferecendo condiçcies de vida dignas para seusfillzos. 
E também o trabalho deste Instituto, parceiro dessasfumílias, que está sempre 
procurando se aprimorar; para cumprir melhor sua missüo. 
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O Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" 
foi criado pelo Decreto Estadual n." 33.133, de 15 de março de 1991, reunindo 
órgãos já existentes com atuação nas questões agrária e fundiária do Estado de 
São Paulo. Recebeu recentemente o nome de José Gomes da Silva, em home- 
nagem aquele que, grande defensor da reforma agrária, iniciou a participação 
estadual sistemática nessa área, criando o embrião do que hoje é o Itesp. 

Hoje, o Instituto de Terras é o responsável pela execução da política 
agrária e fundiária do Estado, vinculado à Secretaria da Justiça e Defesa da 
Cidadania. Tem em sua estrutura cinco áreas técnicas, cuja atuação engloba 
diversas atividades envolvendo as terras públicas do Estado. 

O Centro de Soluçáo de Conflitos Fundiários atua na mediação de 
todos os conflitos pela terra no Estado, intermediando as negociações entre as 
famílias sem-terra e os órgãos competentes em cada caso, cadastrando e anali- 
sando o perfil sócio-econômico das famílias, suas necessidades básicas e reivin- 
dicações, estabelecendo um banco de dados sobre a situação jurídica, agronô- 
mica e social das áreas em litígio. Tem como filosofia o respeito às diferentes 
organizações sociais, a identificação das demandas e a buuca de possíveis solu- 
ções para os conflitos, de modo a evitar a violência. 

O Departamento de Regularização Fundiária realiza os trabalhos 
técnicos de regularização de terras estaduais e municipais, identificando e 
demarcando terras devolutas, elaborando os planos de legitimação das posses 
até 100 hectares e propiciando a arrecadação de áreas para assentamento. Tem 
como fundamento contribuir para fixar o homem ao campo através da segurança 
dominial e da adequada destinação de terras públicas, utilizando a regularização 
fundiária como instrumento de desenvolvimento regional. 
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O Centro de  Capacitação Técnico-Agrária atua na formarão e 
capacitação de assentados e técnicos do Itesp, através de cursos organizados 
em parceria com universidades e organizações não governamentais, ministrados 
diretamente nos assentamentos, além de outros eventos e atividades ligadas à 
discussão da política agrária a ao aperfeiçoamento profissional. 
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O Departamento de  Assentamento Fundiário é o responsável pela 
im da polític incluindo a administraçáo 
e a técnica ac :derais. além dodesenvol- 
vimento de diversos programas de apoio aos assentamentos, visando a diversi- 
ficação da produção e o fortalecimento da agricultura familiar. Tem como filoso- 
fia o modelo de construção participativa da nova comunidade de agricultores 
agora assentados, buscando torná-los produtores autônomos e viáveis, resga- 
tando-lhes a cidadania. 

É através do DAF que se viabilizam, além da orientação técnica, a 
elaboração de projetos de financiamento para investimentos e custeio; o fomento 
para a implantação de culturas mediante empréstimo de sementes, doação de 
mudas e fornecimento de caicário; aconsewação dos solos e aberturadeestradas 
através de máquinas contratadas; construçáo de obras de infra-estmtura; o 
planejamento dos módulos de produção e localização de áreas de proteção 
ambiental; o apoio à organização social e comercialização de produtos e outras 
atividades de suporte ao desenvolvimento sócio-econômico dvJ aaaciir<rdos. 
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Cadastro e seleção das famílias a serem assentadas, conforme a lei 
4.957185; 

Levantamentos técnicos, estudo do módulo adequado e planeja- 
mento territonal dos projetos; 

Planejamento e execução de serviços públicos básicos: motome- 
canização agrícola (destaca, abertura de estradas, terraceamento, 
etc.); obras de infra-estrutura no núcleo de serviços (escola, abas- 
tecimento de água, eletrificação, etc.); obras de apoio à produção 
(galpões, armazéns, etc.); 

Assistência tkcnica agronômica e veterinária aos assentados, procu- 
rando manter em média 1 técnico para cada grupo de 50 familias, 
com elaboração de projetos técnicos de financiamento e custeio, 
inclusive pelo Procera; 

Implementação de programas de fomento e desenvolvimento dos 
assentamentos, estimulando a tecnificação e diversificação da 
produção, tais como: empréstimo de sementes certificadas, fruti- 
cultura, desenvolvimento da pecuária leiteira, calagem e recupe- 
ração dos solos, sencicultura, essências florestais, etc.; 

Fiscalização e acompanhamento dos beneficiários quanto ao cum- 
primento das normas jurídicas, com notificação e encaminhamento 
para regularização das infrações cometidas; 

Acompanhamento sistemático do desenvolvimento sócio-econô- 
mico dos assentamentos, desenvolvendo instrumentos de análise 
dos resultados dos programas implantados e buscando soluções 
para os problemas encontrados. 

O presente trabalho, dentro dos objetivos desta última ação, foi coleta- 
do diretamente junto à população assentada, vem no sentido de contribuir para 
o conhecimento da realidade dos assentamentos, ao mesmo tempo em que for- 
nece aos agentes cotidianos da reforma agrária - assentados, técnicos do Itesp, 
militantes e pesquisadores - os elementos de análise dessa mesma realidade, 
possibilitando um esforço coletivo de pensar as soluções necessárias para fazê- 
Ia avançar. 



- 2. -O PROJETO CADERNETA DE CAMPO 

O Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva", 
ao decidir através de seu Departamento de Assentamento Fundiário, pela implan- 
tação de um instrumental de acompanhamento permanente da evolução dos 
beneficiários dos projetos de assentamento, denominou-o Caderneta de Campo, 
expressando a vontade de tomá-lo uma ferramenta sempre presente no dia-a-dia 
de seus técnicos de campo. 

Em um trabalho de narceria com os assentados. o extensionista estaria 
registrando, em formulário padronizado para todos projetos, os fatos significativos 
relativos as condições sociais e econômicas das famílias assentadas. 

A novidade da proposta trouxe inicialmente muitas dúvidas e incertezas 
a respeito das possibilidades do instrumento "Caderneta de Campo"captarefeti- 
vamente a complexa e diversificada realidade da população e, ao mesmo tempo, 
tomar-se uma ferramenta útil e adequada na relação técnico-assentado, que pudes- 
se fazer avançar o processo educativo nos trabalhos da extensão rural. 

A priorização de questões a serem abordadas com os assentados e sua 
mais adequada formulação envolveu o corpo técnico de campo e os grupos de 
assessoria técnica da sede, estabelecendo-se uma profícua criação coletiva', 
que resultou no formulário utilizado na safra 96/97. Estava claro para todos que 
possivelmente existiriam imperfeições que só poderiam ser sanadas na experiência 
prática de sua aplicação. 

Buscando a homogeneização do entendimento das quest0es e da maneira 
de explicá-las aos assentados, o G m p  de Sócio-Economia do ItespIDAF percorreu 
as Regionais, esclarecendo aos técnicos de campo a respeito do novo instrumental. 

- 
' Modelos iniciais foram testadas em campo, junto aos assentados e sugest&s de aperfeiçoamento foram 
incorporadas a versão final da Caderneta de Campo. 



A aplicação nos assentamentos começou entre fins de 1996 e início de 
1997, já em meio à safra, o que eventualmente pode ter provocado algum prejuízo 
na coleta de dados, mas sem comprometer os resultados finais de maneira 
significante. 

A Caderneta de Campo se constitui num projeto permanente da 
extensão rural do ItesplDAF e pretende formular análises para cada ano agrícola 
vivido nos assentamentos. 

Desta forma, adotou-se o ciclo que se inicia em agosto de cada ano e 
que se conclui em julho do outro ano, como referência para coleta de dados de 
uma determinada safra agrícola. 

Apesar de haver atualmente uma grande diversidade de cultivos nos 
diversos assentamentos localizados por todo o Estado, com colheitas nas mais 
variadas épocas do ano, a adoção do mês de julho como fechamento da coleta 
de dados de produção e procedimento da tabulação contempla a grande maioria 
das culturas, concentradas principalmente no verão. As cultura? que iniciaram 
seu ciclo antes de agosto de 1996 e foram colhidas após agosto de 1997, tiveram 
seus dados coletados e incluídos na safra 96/97. 

Assim sendo, os dados de produçio foram tabulados em julho/agosto 
de 1997 e os dados sociais e de infra-estrutura totalizados em setemhro/outubro 
do mesmo ano, 

Os resultados do ano agrícola 96/97 estão consolidados no "Balanço 
da Produção Agropecuáia dos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo", 
já disponível na biblioteca do Instituto de Terras. 

O trabalho ora apresentado, "Retrato da Terra: Perfil Sócio-eco- 
nômico dos Assentamentos do Estado de São Paulo", completa a publicação 
dos dados obtidos e os disponibiliza para o debate interno e externo, a respeito 
dos resultados que vem alcançando a reforma agrária no Estado. 

Esta primeira análise das informações obtidas, sob responsabilidade 
do Grupo de Sócio-Economia, incorporou inúmeras opiniões, comentários e 
críticas coletadas na avaliação desta experiência inicial, junto aos técnicos das 
regionais e da sede. Trata-se de um primeiro esforço de entender em maior 
profundidade a realidade com que trabalhamos, avançando para além do rico e 
respeitável conhecimento empírico, que já vimos adquirindo em nossa prática 
de campo. 



São apresentados aqui o perfil de nosso público, sua experiência de 
trabalho anterior ao assentamento, sua faixa de idade, seu nível de escolaridade, 
seu envolvimento no trabalho do lote, sua eventual complementação de renda 
com trabalhos externos de membros da família, sua persistência no projeto, as 
condições de moradia das famílias, as formas de organização social que adotam, 
a caracterização física dos lotes em que trabalham e vivem, a infra-estrutura 
produtiva disponível para alavancar seu possível desenvolvimento, a tecnologia 
empregada , seu acesso ao crédito rural e o acompanhamento da evolução de 
sua produção agropecuária. 

As considerações deste Retrato da Terra contemplam uma análise 
global dos dados obtidos através da Caderneta de Campo, envolvendo a totali- 
dade dos 70 assentamentos rurais estudados que representam 92% dos assen- 
tamentos de São Paulo em produção na época. Não foram consideradas portanto, 
especificidades regionais ou locais, onde situações de antiguidade dos projetos, 
potencial de produtividade das terras, ou ainda localização em relação ao 
mercado, pudessem explicar resultados diferenciados. 

No entanto, trabalhamos a partir dos Quadros expostos no Anexo deste 
estudo os quais contêm, além dos dados gerais, informações específicas de cada 
Coordenação Regional. O leitor poderá assim comparar as realidades particulares 
com as situações gerais expostas no texto. Um trabalho mais completo, dispo- 
nibilizando todas as planilhas de dados de cada assentamento está em preparação 
e será apresentado para publicação ainda neste ano de 1998. 

Espera-se, porém, que este estudo sirva de estímulo a iniciativas regio- 
nais e locais, no sentido de promover interpretações mais detalhadas e mais 
próximas da realidade de cada situação específica. 

Importância expressiva deverá assumir este projeto, tendo em vista a 
implantação da nova metodologia de assistência técnica adotada pelo Itespl 
DAF, a partir de abril de 1998, que exigirá a realização de diagnósticos perió- 
dicas a serem diqcutidos com a população beneficiária, visando à identificação 
de obstáculos e potencialidades, contribuindo assim no planejamento participa- 
tivo de ações para superação dos problemas existentes. 

Neste sentido, a tahulação e análise dos dados gerados permitirão devol- 
ver à população diretamente interessada um retrato do conjunto do assentamento, 
construído a partir da sistematização de informações por ela mesma fornecida. 

O prosseguimento do trabalho com a Caderneta de Campo, com os 
devidos aperfeiçoamentos, gerará instrumentos eficazes aoItesp/DAF para aferir 



periodicamente o desenvolvimento de cada família, de cada assentamento e do 
conjunto de assentamentos do Estado. 

A riqueza de dados obtida certamente despertará novas análises, seja 
através do próprio órgão, seja através de programas de cooperação técnico - 
científica com a comunidade acadêmica. 

Concluindo, devemos dizer que este marco histórico só foi possível 
de ser concretizado pelo empenho coletivo de todo o Departamento, através de 
seus funcionários técnicos e administrativos, nas regionais e na sede. 

Cabe agora aperfeiçoar e consolidar a obra iniciada. 



Este levantamento da situação das famílias assentadas no Estado de 
São Paulo abrangeu um total de 4.992 famílias beneficiárias, envolvendo 94,56% 
dos lotes existentes naquele período nos 70 assentamentos pesquisados. Existiam 
à época 76 projetos e 5.683 lotes tendo sido abrangidos portanto, 92,107~ dos 
assentamentos e 87,69% dos lotes (videRelaçãode Assentamentos Pesquisados 
no Anexo). 

A população total encontrada neste estudo alcançou 20.960 pessoas, o 
que estabelece uma média de 4,2 pessoas por família. 

Quanto à idade dos assentamentos, verificou-se a existência de 17 
projetos (24,28%) com mais de 10 anos; 15 projetos (21,43%) entre 6 e 10 anos; 
16 projetos (22,85%) entre 2 e 5 anos e 22 projetos (31,44%) com menos de 2 
anos. Nota-se que mais dametade dos projetos (54,29%) tem no máximo 5 anos. 

Quanto ao móduloz verificou-se que 74,28% dos assentamentos, à 
época do levantamento, eram definitivos (52), 2237% provisórios (16) e 2,85% 
emergenciais (2). 

Em sua esmagadora maioria (91,69%), os titulares de lotes temorigem 
na agricultura, sendo predominantes os assalariados temporários (50.50%) segui- 
dos dos arrendatários (18,69%), assalariados permanentes (12,24%), parceiros 
(7,69%), posseiros (1,7676) e ex-proprietários (0,80%). Entre aqueles que não 
- 

A classificqão dos assentamentos quanto a situa$& modular indica: a) dejiietivos - com lotes de dimensães 
adequadas à manutençao e progresso econômico das famílias; b) emertenciais - com lotes em dimensão 
insuficiente para a desenvolvimento dos beneficiirios, devido ao excesso de famílias em relação à área 
disponivel no local: c) pmvisórios - situação encontrada no Pontal do Paranapanema, com assentamentos de 
famílias em áreas de tutela antecipada obtida atravds de medida liminar junto à Justiça. assegurando posse 
imediata de 30% do total da gleha, enquanto se aguarda a restante da arca para o assentamento definitivo. 



GRAFICO 1. EXPERI~NCIA DE TRABALHO ANTERIOR DOS TITULARES DE LOTES DOS 
PROJETOS DE ASSENTAMENTO RURAL DO ESTADO DE SAO PAULO, 1997. 

(Referente ao Quadro 2 do Anexo) 
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vieram da agricultura (8,31%) temos 2,9470 provenientes da indústria e 5,37% 
do setor de comércio e serviços. Pode-se verificar que os ex-assalariados mrais 
somados alcançam 62,75%. 

Tais números desenham o perfil do público trabalhado pelo Itespl 
DAF nos assentamentos. Embora esta população seja predominantemente origi- 
nária da agricultura, muitos viveram a experiência urbana, como ex-bóias-frias. 
Observou-se no geral, a predominância daqueles que atravessaram um processo 
simultâneo de proletarização, urbanização e marginalização social. 

Com suas identidades de bóias-frias, ex-sitiantes, arrendatários, etc., 
muitas vezes descaracterizadas, eles encontraram através do movimento social 
a possibilidade de construção de uma nova identidade, agora como trabalhadores 
rurais "com terra". Trazem no entanto, para essa nova condição, dificuldades 
advindas da situação de privações anterior como, por exemplo, o baixo nível 
de escolaridade e o fato de terem ficado muito tempo fora do processo de 
gestão da unidade agrícola, pois apenas 28,94% passaram por experiências de 
maior autonomia, como ex-sitiantes, arrendatários, posseiros e parceiros. Atuan- 
do como assalariados em determinadas fases dos ciclos das culturas (carpição, 
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Quanto à idade dos beneficiários constatou-se que mais da metade 
(52,84%) dos titulares de lotes encontram-se entre 3 1 e 50 anos, uma faixa etána 
bastante favorável ao seu desempenho produtivo na agricultura. Um pouco mais 
velhos, mas com possibilidade de apoio de filhos maiores, estão aqueles na faixa 
dos 51 a 60 anos, representando 24,76% dos titulares. Apenas 12,18% encontram- 
se no estrato acima dos 60 anos em que geralmente decresce a força de trabalho 
da unidade familiar. 

Entre os moradores dos assentamentos há um enorme contingente de 
jovens, sendo que 46,61% da população tem menos de 21 anos. A parcela 
constituída de idosos acima de 65 anos é de apenas 3,22%. 

GRAFICO 2. FAIXAS ETARIAS DOS TITULARES DE LOTES NOS PROJETOS DE 
ASSENTAMENTO RURAL DO ESTADO DE SAO PAULO. 1997. 

(Referente ao Quadro 3 do Anexo) 

Quanto à escolaridade observou-se uma predominância de pessoas 
com 1 ." Grau incompleto do Ensino Fundamental somadas às pessoas sem 
instrução, atingindo 68,52% da população. Este é um fator bastante desfavorável 
a ser considerado no trabalho de assistência técnica, constituindo-se em 
problema a ser enfrentado também pelos órgãos de educação dos governos 
Municipais e Estadual. 

Embora a população entre 7 e 21 anos atinja 36,02% do total, os 
estudantes representam 21,39% dos moradores dos assentamentos sendo que 



ORAFICO 3. N~VEIS DE ESCOLARIDADE DOS MORADORES DE PROJETOS DE 
ASSENTAMENTO RURAL DO ESTADO DE SÃ0 PAULO. 1997. 

(Referente ao Quadro 5 do Anexo) 
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Janto ao t Qi :nvolvimento dos moradores com o trabalho agrícola, 
verificou-se que, em média, dedicam-se exclusivamente ao lote 2.07 pessoas por 
família (lembrando que há em média 4,2 pessoas por família). De forma parcial, 
dedicam-se em média 0.77 pessoas por famíiia e de forma eventual 0,34 pessoas 
por lote geralmente nestes casos, jovens, crianças e idosos. Apenas 23,98% da 
população não participa do trabalho agrícola, demonstrando que mesmo na faixa 
de idade ate 14 anos (2736%) e superior a 65 anos (3.22%). existem pessoas 
envolvidas na oroducã- 
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mídia pelos adversários da reforma agrária, que exageram na avaliação do nível 
de desistência dos beneficiários. Verificou-se que não ocorre o chamado "comércio 
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de lotes" na dimensão em que se divulga. Pelo contrário, dos 12,78% dos 
assentados que desistiram de seus lotes, 10,26% foram substituídos por outros 
trabalhadores sem-terra, através de processo regular de seleção. Constatou-se 
portanto a existência de somente 2,52% de lotes vagos, assim considerados por 
estarem desocupados ou ocupados irregularmente. 

Analisando as condições de vida das famílias beneficiárias, foram desta- 
cados os aspectos referentes à moradia, abastecimento de água, energia elétrica, 
saneamento básico, benfeitorias existentes, recursos para investimento, aquisição 
de bens de consumo durável e receita bruta gerada na produção. 

As condições de vida encontradas nos assentamentos, ainda que 
apresentem dificuldades, significam avanço social para a maior parte das 
famílias, quando comparadas às situações vividas anteriormente à conquista 
da terra. Os trabalhadores rurais dispõem agora de lotes de terra, que Ihes 
garantem, além da alimentação mais farta, possibilidades de explorações 
comerciais rentáveis para atender às demais necessidades familiares. 

No aspecto social, há uma preocupação crescente em construir um 
espaço comunitário digno, estabelecendo a perspectiva do desenvolvimento 
integral do assentamento. Discussões têm sido travadas com os vários órgãos e 
segmentos envolvidos com as questões sociais do bairro rural em formação. 
Escolas e postos de saúde têm sido construídos pelo Itesp, secretarias de estado 
e prefeituras, visando favorecer o acesso da população a esses serviços. Áreas 
de lazer e espaços comunitários de reuniões vão surgindo gradualmente. 

Quanto i% moradia constatou-se que 42,37% dos titulares residem em 
casas de alvenaia, embora boa parte delas (2250%) ainda sem acabamento. 
Seguem em importância as casas de madeira (30,03%). Ainda em moradias 
precárias de lona plástica, haviam 15,93% dos titulares. É importante ressaltar 
aqui que, nesta época, existiam 22 assentamentos com menos de dois anos (31,44% 
dos 70 projetos estudados) sendo que 16 deles (22,85%) aindaestavam na cate- 
goria de assentamento3 provisórios4 o que explica a ocorrência de moradias 
também assentamentos provisórias, principalmente lona plástica5. 

- 
&as anecadadas judicialmente, mediante tutela antecipada, correspondendo a 30% da área definitiva a 

ser explorada. Esse 6 um quadm que se enconaa atualmente hastante alterado, pela trnnsfomação, dos 
assentamentos provisórios em definitivos. 

Emjulha de 1997, foram observados 62 heneficiános que se encontravam emmrnsi$ãode áreas provisórias 
para definitivas. não tendo ainda instalado suas moradias e portanto foram incluídos na categoria "não 
moradores" (1,24%). 



GRAFICO 6. TIPOS DE MORADORES NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO 
RURAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997. 

(Referente ao Quadro 8 do Anexo) 

Deve-se destacar que 83% das moradias existentes foram construídas 
com recursos próprios, o que evidencia certa capitalização alcançada pelas 
familias, nestes anos de assentamento. Apenas 13,23% das residências tiveram 
suas construções financiadas pelo Instituto de Terras ou pelo Incra. 

O abastecimento de águaocorre em 64.78% dos casos através de poços 
cacimbas. Em 22,5 1 % a água é obtida através de poços tubulares profundos, 
construídos com recursos do ItesplDAF, e servindo a diversos lotes. Em 12,16% 
das famílias a água utilizada é obtida de minas ou ribeirões. A situação de sanea- 
mento no entanto, ainda é preocupante, pois pouco mais da metade (51,88%) 
possui fossa. 

Quanto à eneaia elétrica, 62,04% dos assentados possuem instalação 
em suas residências, sendo 18,09% tnfásica. Mais recentemente, em especial 
no Pontal, o Programa Luz da Terra, da Secretaria de Energia, vem se tomando 
em importante fonte de financiamento da eletrificação rural também nos 
assentamentos. 

Além da moradia, poço cacimba, energia elétrica e cercas são ainda 
poucas as benfeitorias encontradas nos lotes, sendo as mais comuns: curral1 



estábulo, paiol, galpões, pocilga, sirgarias, galinhei es de piscicultura. 
No entanto, excetuando-se os currais, as sirgarias e cercas,em geral financiadas. 

maior parte das benfeitorias foi constniídd com recursos próprios. 

Outro indicador do padrão de vida das famílias é o número de 
existentes nos lotes. Constatou-se que 21.5 1 % das 1 
passeio ou utilitário, o que indica uma relação de 1 
assentadas. 
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Quanto ao I para irri 
. . 

gação, lei sua viabil idade em 
41,5596 dos lotes, embora apenas 19,31% tenham acesso a fontes de captação 
de água mais abundantes, como represas, ribeiróes e minas. No entanto, o alto 
preço de implantação dos sistemas imgados, aliado às dificuldades de acesso 
ao crédito mral, não permitem uma utilização imediata em larga escala dessa 
tecnologia. 

Quanto à disponibilidade de máquinas agrícolas, constatou-se a 
existência de 739 tratores servindo a 1.499 lotes (30% do total). Deve-se destacar 
ainda a existência de 25 colheitadeiras atendendo 3.29% dos lotes, 373 semea- 
deirasladubadeiras beneficiando 19.91 %dos lotes, 214 pulverizadores motome- 

em 14,26% dos lotes, 866 úituradores de forrage , l i%  dos 
2,80% dos criadores. 
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Quanto à utilização da tração animal verificou-se que 63,86% têm 
; 22,34% têm cultivador; 25.68% possu ; 10,7476 
,19% têm carroça. 

iem arado 

número di 
o, é signif 
ts alugada 

Embora n, ssível quantificar nesse estud icativo o 
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operaçóes mais pesadas, complementando os tratos culturais com tração animal 
e mão-de-obra familiar. Também é bastante presente a utilização de patmihas 
agrícolas municipais, em que as prefeituras disponibilizam seus equipamentos, 
mediante o pagamento de parte do custo pelo usuário. 



5.1. Produção e Produtividade 

No "Balanço da Produção Agmpecuária dos Assentamentos Rurais do 
Estado de São Paulo - Safra 96/97", constatou-se um elevado percentual de 
aproveitamento da área agricultável disponível nos lotes levantados, em tomo 
de 90%, demonstrando expressiva intensidade de exploração. 

Verificou-se que apesar das pastagens ocuparem quase metade da 
área agricultável (48,46%), as áreas com culturas (41,44%) são responsáveis 
por 62,01% do valor total da produção. A diversificação de atividades nos 
assentamentos também é expressiva: na produção vegetal encontrou-se 93 
espécies diferentes de cultivo, enquanto na produção animal existem 7 tipos 
diversos de criações. 

Nos quadros a seguir são apresentadas as culturas que mais se destacam, 
em relação a área ocupada oii em númem de produtores envolvidos nas atividades. 



~. . . 

Maridioca de mesa 

Fonte Caderneta de Campo 96197, ITESPIDAF 1997 

wa-tq.7 
22 



mos melai 
Ir, jiló, pei 

N 

Ires (75,l: 
milhões . . .  

ntão, tom; 
ijela, ceno 

Entre outras espécies de olerícolas cultivadasde expressiva importância 
~c ia ,  pime epolho, bi 
pino, berir 

5% do tot; 
de litros. 

.... 

tte, alface, 
lura e vagc 

maxixe, r 
:m. 

itata doce, 

a produção animal, o peso maior é da pecuária leiteira que c.. .,. .. 
al de assentados), c( rodução anual de 
Seguem em impon uinocultura (220 

iadores),  sencicultura ( i  18 criadores de bicho-da-seda), a avicultura (7 1 h 
iadores), a apicultura (75 criac piscicultura (14 criadores). 

nentos ain 
3s mais an 
............. 

,m uma p 
tância a s 

. . 

couve- 

.n\rnl,r.a 

itados do produção dos asser Estado de São Paulo vem cre 
n imponancia nos últimos anos. emoora a produtividade de boa pa 
iltura~ do! 11 abaixo das médias estadu; 
:ral, os ass rtanto mais desenvolvidos sãc 
cançam meinur uebempennu nrve aspecto, até porque as limitações 
outros fatores inerentes aos assentamentos mais recentes prejudi~ 
sultados nessas áreas. 

:R I - Itap, 
:uas e tom 
ilho safrin 

eva); man 
ate (CR 11 
iha (CR V 

dioca de r 
I - Araraq 
- Promis! 

nesa e ma 
uara); soj; 
60); cana 

racujh (C1 
a safrinha 
-de-açúca 

irte aas 
iis. Em 
I os que 
>~ - ~ , ~  

)davia, apesar da maioria dos assentam nenos de 5 anos, 
produtividade para algumas áreas, em di Ituras, já superam 

medias regionais e estaduais, como nos casos de arroz, trigo, milho safrinha 
i I1 - Sorocaba); fei 
(CR IV - Guaraçaí) 
r (CR VI1 - Primave 

Paralelamente a esses resultados, deve ser registrada aqui a I 
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Uma anális, .................. ..,,,,,, . . .~dutivida~, .... 
assentamentos pode ser obtida no Balanço da Produção Agropecuária dos 
Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo - Safra 96/97", disponível na 
biblioteca do Itesp. O "Balanço" da safra 97/98 será publicado em fins de 1998. 
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5.2. Tecnologia Utili~iruri liri Produção Vegeta 

iç5o nos a 
cido a uti 

O levantamento da tecnologia empregada na prodi ssenta- 
mentos evidenciou que, entre os beneficiários, tem prevale lização 
dos padrões técnicos predominantes na agricultura brasileira, especialmente 
no Centro-Sul. Usam insumos e orgânicos, bem como sementes e 
mudas certificadas. O crédito I I o pacote tecnológico associado ao 
financiamento, é utilizado em q u a x  rriciade da área plantada. 

Quanto à calagern. verificou-se que esta pritica foi executada por 
49,62% dos assentados, beneficiando 24,097~ da área nos últimos três anos. 
Considerando-se que via de regra as áreas de assentamento apresentam solos 
fracos e esgotados pelo modelo de utilização anterior, o Itesp iniciou há dois 
anos um Programa de Recuperação dos Solos. pelo qual é incentivada a prática 
da calagem e adubação verde, sendo fornecido através do programa calcário 
suficiente para a correção de 30 a 50% de cada lote nas áreas mais críticas. O 
sucesso do programa junto aos assentados deve aumentar em breve a área 
comieida. contribuindo para melhores resultados agrícolas. 

tra avaliação da utilização de outros insumos nas culturas adotou-se 
UI percentual, estabelecido para cada grupo de culturas (anuais, 
permanentes e olencolas), expresso pela seguinte relaran. 

Soma dos cultivos que adotam determinado insumo .I00 
N." total de cultivos do grupo de culturas 

bteve-se os seguintes resultados para os diversos gmpos de culturas: 

Semente -- 
Herbicid 
7 . . . .  

Fungicid 

ÍNDICE C 

Anuais 

Fonte: Caderneta de campo W 7 .  ITESPII 

, -'-p 
23 

- 
TIPOS )S (%) - 
INSUM 

Atliih. Quíinica 
- - --  -- - 

Adub. Orgânica 
-. - 

/Muda Cenif. I 58,10 
- 

Ias 15,66 - 

inseuciaas 40.4~ 36.88 - 

- 

- - 
68,57 

43.38 

64,85 

4.33 

61.30 

53,07 



Verificou-se que um significativo contingente de assentados realiza 
adubação química em seus plantios, variando o índice de Utilizaçãoem tomo de 
65%, dependendo das atividades. Por outro lado, os dados dacaderneta de Campo 
não permitiam detalhar fórmulas, dosagens e épocas de aplicação dos fertilizantes 
para confirmar a adequação técnica no uso destes insumos. 

Quanto à prática de adubação orgânica, notou-se nas culturas perma- 
nentes e oletícolas, índices expressivos de utilização (cerca de 42%), superando 
os índices obtidos para o Estado de São Paulo, através do levantamento do Projeto 
LUPAR, em que 30.62% dos produtores declararam usar adubação orgânica ou 
verde quando necessário. Ressalve-se, no entanto, que estas atividades consomem 
tradicionalmente maiores volumes de fertilizantes orgânicos e em geral ocupam 
menores áreas. Nas culturas anuais a utilização de adubos orgânicos ocorreu em 
apenas 6,85% dos cultivos efetuados. 

A utilização de sementes e mudas certificadas também alcançou 
elevados percentuais, ao redor de 60% dos cultivos, o que supera o percentual de 
utilização de sementes melhoradas no Estado de São Paulo, de 46,23% (Projeto 
LUPA). Deve-se ressaltar a importância do Programa de Empréstimo de Semen- 
tes, coordenado pelo Grupo de Fomento doItespIDAF, que assegura a utilização 
de sementes certificadas pelos assentados, em suas primeiras safras. Também o 
Programa de Fomento à Fruticultura desde 1992 vem fornecendo mudas 
certificadas aos produtores assentados, garantindo material de boa procedência 
para os plantios. 

Segundo o levantamento da implantação das culturas permanentes, 
44,94% da área foi formada com recursos do Programa de Fomentoà Fruticultura 
do ItespDAF; 20,82% com recursos de financiamentos do Procera (Programa 
de Crédito Especial para a reforma agrária), FinSocial (Fundo de Investimento 
Social), ou Pronaf (Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar) e 
34,44% com recursos próprios. 

A utilização de inseticidas e fungicidas é. mais expressiva na 
olericultura. Nas culturas permanentes predomina a fruticultura, com 67% da 
área plantada, sendo que apenas 18,12% da área de fmticultura já se encontra 
em produção, com pomares que, na sua maioria, não atingiu a idade de pico de 

- 
LPTqlet~ LWA - Levantamento das Unidades de Pmducáo Agricola,realizada pela Secretariade Agricultura 
e Abastemento em todo os estabelecimentos agricolris do Estctdo. 1997. 



produção. Esse fator pode, em parte, explicar os baixos índices de aplicação de 
pesticidas e fertilizantes e os ainda pequenos índices de produtividade do setor. 

A baixa utilização de herbicidas pode ser explicada pela boa disponi- 
bilidade de mão-de-obra nos assentamentos, utilizada nas capinas manuais para 
controle de ervas invasoras. 

5.3. Tecnologia Utilizada na Produção Animal 

A principal produção animal nos assentamentos é a pecuária de leite, 
que se explica tanto pela característica das áreas objeto de assentamento, em 
boa parte constituídas de pastagens, como pela possibilidade de remuneração 
imediata e constante que essa atividade propicia às famílias que a desenvolvem. 

Alguns indicadores importantes para avaliar o desempenho da pecuária 
leiteira, foram levantados na Caderneta de Campo 96/979. 

Constatou-se um rebanho total de 63.585 cabeças, sendo 48.40% de 
vacas. A média de cabeças por criador ficou em 16,7 unidades. 

As áreas de pastagens, capineiras e outras forrageiras, inclusive milho 
silagem, alcançou o total de 37.084,62 hectares. Deste total 87,33% são pastagens 
formadas. 

A capacidade média de suporte das pastagens dos assentamentos é 1,4 
Unidades Animais (UA) por hectare, ou seja, 40% superior em relação à média 
para o Estado de São Paulo, afenda pelo Projeto LUPA em 1,0 UA por hectare. 

Em capineiras obteve-se a média de 0,5 ha por criador ou 1 ha para 
cada 32,8 cabeças. Constatou-se que 8,03% dos criadores assentados usam 
silagem de milho, destinando em média 1,71 ha para esta prática. 

Quanto aos índices zootécnicos obteve-se: 

Intervalo entre partos (IP): para 58,21% dos criadores é maior que 15 
meses; para 38,97% entre 12 e 15 meses e para 2,8570 é menor que 
12 meses. 

- 
Wadas ~isternatizados no "Balanço da Produção Agropecuána dos Asientamcntos Rurais da Estado de 
São Paulo - Safra 96/97" 



"Procerinha") que, até o tina1 de 1997, permitia empréstimos de no máximo 
R$ 1 mil por família assentada e só recentemente teve esse teto de custeio 
duplicado. Já a Nossa Caixa e o Banespa financiam valores maiores, porém 
com taxas mais altas de iuros e atendendo a menor púhlico. 
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que o uso de insumos (adubos, sementes, agroquímicos, sal mineral, medica- 
mentos veterinários) não esteja sendo feito em toda a área plantada ou nas 
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de i :ividades. 
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O volume total de recursos para custeio na safra 96/97, foi de R$4,6 
milhões (Quadro 12 do Anexo). A área total financiada foi de 13.446 hectares, 
que representa 42,19% da área plantada com culturas anuais, permanentes em 
produção e olerícolas. O valor médio por hectare ficou em R$ 342,91 e a área 
média financiada foi de 4,11 hectares por mutuário. 

A distribuição dos recursos de custeio entre os diversos agentes 
financeiros foi o seguinte: Banco do Brasil -R$2,188 milhões (47.45% do total); 
Banespa -R$1,245 milhões (27,00%); Nossa Caixa-R$1,178 milhões (25,55%). 

Em relação ao número de mutuáios atendidos tivemos: Banco do Brasil 
- 2.428 (74,23%); Nossa Caixa - 555 (16,97%) e Banespa - 288 (8,80%). 

A distribuição de recursos crediticios entre as diversas atividades 
agrícolas indica que 88,57% foram destinados a culturas anuais, 8,82% para 
olerícolas e 2,61% para culturas permanentes. Destacam-se pelo maior número 
de mutuários as seguintes culturas: milho, com 1998 mutuários; cana-de-açúcar 
com 176, feijão de inverno com 174, mandioca com 124, feijão das águas com 
100 e soja com 84 mutuários. É interessante mostrar que 61 % dos projetos de 
custeio agrícola dos assentamentos refere-se à cultura do milho. Entre as 
olerícolas, o destaque fica para a mandioca de mesa com 149 contratos. Ocor- 
reram ainda alguns poucos financiamentos para pimentão (9), melancia (4) 
quiabo (4) e outros. Nas culturas permanentes, os destaques foram abacaxi 
(14), goiaba de mesa (4), acerola (3), laranja (3) e manga (3). 

O valor médio financiado por mutuário ficou em R$ 1.409,70, sendo 
que ocorreu uma diferenciação entre os bancos quanto ao volume médio 
emprestado: no Banco do Brasil a média ficou em R$901,24: na Nossa Caixa 
foi de R$2.122,73 e no Banespa R$ 4.322,1611 

Embora o Banco do Brasil atenda o maior número de mutuários e 
disponibilize o maior volume de recursos, seus contratos de custeio constituem- 
se de pequenos valores com recursos oriundos do ProceraT2 (o chamado 

- 
" Nos financiamentos Banespa, houve participação significativa de recursos alocados na custeio da cana- 
de-açúcar na Coord. Regional Vil, elevando expressivamente a média 

'>O Plocera é um programa de crédito do Governo Federal. através do Incra, operado pelo Banco do Brasil, 
que dispunha época das seguintes condiç6es: linha de custeio, destinada ao tinanciamento da safra, com 
teto de R$ 1 mil Dor iamflia. Dor safra: linha de investimento com carência de 2 anos. destinada ao 
financiamento de hens permanentes para produção, com teto de R$ 7,s mil por família, além de outras R$ 
7.5 mil que podem ser destinados à integnlizaçáo de cotas-partes de cooperativas de assentador; em todas 
os casos. com jums de 12% ao ano e 50% de rebate para pagamentos em dia das prestaçòes. 



Período Médio de Lactação (PML): para 86,39% dos criadores é 
menor que 270 dias; para 12,69% está entre 270 e 300 dias e para 
0,927~ é maior que 300 dias. 

Litroslvacas em lactaçãoldia: 4,74 litros. 

Litros/vaca/dia: 2,24 litros (817 litros/vaca/ano). 

Litros por hectarelano: 678,9 litros. 

A produção total de leite foi de 25,12 milhões de litros na safra 96/97, 
sendo comercializado cerca de 85% desse total. 

Constatou-se os seguintes percentuais de utilização de insumos entre 
os criadores: vacinação - 95,23%; vermifugação - 85,12%; carrapaticida - 88,94%; 
antibiótico - 75,09%; mineralização - 81,04%; uso de concentrados - 11,66% e 
silagem - 8,03%. Comparando-se com os dados do Projeto LUPA, temos para o 
Estado de São Paulo os seguintes índices: mineralização - 59,03% e vermifugação 
- 60.90%. Mais uma vez os assentados superam os índices gerais. 

Nas criações de pequenos animais, os resultados da Caderneta permitiram 
avaliar o desempenho de produtividade para a sericicultura e para a apicultura. 

Na criação de bicho-da-seda a média foi de 196.71 Kg de casulo por 
hectare de amora, estando abaixo do desejável que seria de 300 KgIha'O. Deve- 
se considerar, no entanto, que existem produtores com kea  formada de amora, 
mas ainda sem a infra-estrutura de barracões (sirgarias) pronta para iniciar a 
dtividade, o que reduz muito a média. 

Na produção de mel a média é de 23,49 Kg por colméia, o que pode ser 
considerado um bom resultado. 

5.4. Crédito Rural - Custeio de Safra 

O crédito rural é um importante instrumento de apoio ao desenvol- 
vimento dos sistemas produtivos dos assentados, propiciando condições para a 
viabilização de investimentos e de custeio, melhorando a competitividade da 
produção agropecuária e as condições de vida da família. 

' O  Referência de estudo realizado pela Eng. Agr. S6nia Tinaco (DEXTRUICATI), estabelecendo padrões 
mínimos de produtividade para que se cuhram os custos de produ~ão. 



Este é, em suma, o "Retrato" dos assentamentos rurais do Estado de 
São Paulo. Há elementos que instigam, há dados preocupantes, há notícias 
alvissareiras. Nem toda a realidade foi captada aqui, naturalmente, toda 
sistematização é redutora, mas esperamos ter traçado em largas pinceladas um 
panorama dessa comunidade crescente, que se encontra hoje no centro das 
atenções da sociedade brasileira. 

Muita coisa boa já se fez, muito há ainda por fazer. No entanto, 
remanesce a firme convicção do Itesp de que a reforma agrária vale a pena. É 
um importante instrumento de fortalecimento da agricultura familiar e, se bem 
couduzida, como esperamos estar fazendo em nosso Estado, é fator inequívoco 
de desenvolvimento das regiões mais carentes, gerando renda, emprego e bem 
estar social. 

Com um sistema diversificado, composto de 93 espécies diferentes 
de cultivo e 7 diversos tipos de criações, os assentados, que ocupam somente 
0.4% da área agricultável paulista, correspondendo a apenas 1,82% das 
unidades de produção agrícola, conseguem deter 5,83% da área de feijão de 
inverno, 5,04% da área de mandioca, 3,87% da área de feijão da seca, 2,24% 
da área de milho, 1,35% da área de algodão e 4,46% do rebanho de vacas 
leiteiras do Estado. 

O valor total gerado pela produção dos assentamentos na safra 961 
97, incluídos também os assentamentos provisórios, superou os R$18 milhões, 
equivalendo a um valor moneiário médio produzido por família de R$3.600 por 
ano, ou seja, em tomo de 2,s salários mínimos por mês, aos valores da época do 
levantamento. Em assentamentos mais consolidados esse valor chegou a 5,25 
salários mínimos mensais por família. 



Esse resultado tem feito elevar a arrecadação nos municípios em que 
o número de assentamentos é significativo, como Promissão e Mirante do 
Paranapanema, onde a arrecadação de ICMS cresceu em 148% após um ano 
de implantação dos assentamentos definitivos, segundo informa a Câmara 
Municipal. 

Junto aos esforços desenvolvidos pelos assentados e suas organiza- 
ções, está presente o Instituto de Terras do E~tado  de São Paulo (Itesp), que 
através de seu Departamento de Assentamento Fundiário, apoia e presta 
asiistência técnica permanente e cotidiana aos projetos, contando com aproxima- 
damente 260 profissionais (engenheiros agdnomos, agrícolas, florestais e civis, 
médicos veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas, assistentes sociaiq, econo- 
mistas, geógrafos, advogados e outros), numa relação privilegiada de 1 técnico 
para cada 50 famílias. 

Talvez seja significativo apontar também o reconhecimento dos 
próprios assentados à assistência técnica prestada pelo Itesp, como indicado no 
1" Censo da Reforma Agrária do Brasil (1996)13, realizado pelas Universidades 
por solicitação do Incra. Neste Censo, São Paulo foi o único estado brasileiro 
em que a assistência tdcnica foi avaliada como de boa qualidade pela maioria 
dos assentados. 

Possivelmente os resultados expostos neste "Retrato" possam explicar 
porque 87,22% das famílias beneficiárias originais têm permanecido nos projetos, 
refletindo um baixo índice de desistências, ao contrário do que tem sido veiculado 
com freqüência na mídia pelos adversários da reforma agrária. 

No entanto, ainda há muito a melhorar no trabalho junto aos 
assentamentos. Temos a expectativa de que os dados aqui apresentados possam 
contribuir significativamente, para o entendimento da realidade da reforma agrária 
em São Paulo, de modo a identificar seus principais entraves e buscar meios de 
superá-los, com compromissos sérios e participação ativa da população 
interessada. 

- 
" INCRAICRUB (Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras) 1 UnB (Universidade Nacional 
de Brasilia), 1' Censo da reforma agraria, Brasília.l996. Nesse tema, os resultados para São Paulo 
indicaram: 50.50% de "bom"; 17.82% de "regular": 5.94% de "precária" e 25,74% de "nenhum". 





I R E L A ~ A O  DE PROJETOS W ASSENTAMENTO PESQUISADO7 

COORDENAÇÁO REGIONAL I - ITAPEVA 
REGIAO ADMINISTRATIVA DE SOROCABA 

h' ~ o m e  ~ u n i c m i n  N" de idade brgiO 
l a d l i a ~  do Rirpansávol 

Levsnfsdar Alsentameato 

I Pirltubn 11 Ares 1 Ifapeva R9 14 ITESP 

2 Pirihiba Il Área 2 l iakrb SI 14 ITESP 

3 P i r i ~ b a  11 Área 3 Itabmá 67 1 I ITASP 

4 ~ i n n i b a i i  A m 4  ~ t s p w a  39 7 ITESP 

s ?<rituba 11 h c a  5 Itakr4 39 5 ITESP 

6 P i r i ~ b a  11 Ara< 6 Itapwa 64 I ITESP 

7 Santa Adilaide Avaié 23 I U  TNCRAIITESP 

TOTAL 372 

COORDENAÇAO REGIONAL I1 - SOROCABA 
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOROCABA 

NY Nomc Municlplo M* da Idade 6rpão 
Fnmillas do Reipons6vcl 

I rwnfnds i  Assontsmento 

8 Sumart 1 SumarE 26 14 ITESP 

9 Sumaré 2 Sumaré 26 12 ITESP 

10 ParloFela Pono Feliz 81 12 ITESP 

I1 Ifapetininga Ifspetininga 18 10 í16SP 

12 Ipanma Lpe6 150 5 MCRAnTESP 

TOTAL 301 

COORDENAÇAOREGIONALIII-ARARAQUARA 
REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL 

No Namo Municipi" V'dr Idade O r H o  
Familtaa do Reiponslvel 

Levantnd=s Assmtamento 

13 Araras I Araras 5 13 ITFFP 

14 Araras 2 Arsrar 14 13 ITESP 

I5 Mmfe Alegre 1 MoNca 44 I2 ITESP 

16 Monte Alegre 2 Moniui 36 12 ITESP 

L7 Monte Alegre 3 Araraquara 23 I I ITESP 

18 Monte Alegre 4 MoNca 31 11 ITBSP 

19 Monte Alegre S MONON 23 6 ITESP 

20 Casa Branca Casa Branca 24 12 ITESP 

21 Bola Visa do Chibarro Araraquara 174 8 INCWITESP 

TOTAL 374 



COORDENAÇAO REGIONAL N - CUARAÇA~ 
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARAÇATUBA 

N. ~ e m e  ~ ~ ~ i c í ~ i o  h" de [dade Oano 
Familiaa do Reaponiivel 

Levantadss Asrntamaoto 
22 Primavera Andradinn 134 17 MCRNITRSP 
23 São J& 1 Birigui 48 I1 MCRAIITRSP 
24 Sao J&2 Guaraqai 37 10 INCRAIIIESP 
25 Esmeralda Pereira Bamto 80 10 MCRUTESP 
26 &%ira Guarapi 39 I0 M C M E S P  
27 Santa Rifa Twrnalins/Populina 18 10 INCRAIITESP 
28 Rio Pnmn4 Csstilho 91 10 MCRAIITESP 
29 T i m M  Andradins 176 5 INCRAIIIESP 

TOTAL 623 

COORDENAÇAO REGIONAL V - PROMISSAO 
REGIAO ADMINISTRATIVA DE BAURU 

Ya Nome Wuniclpio Na de Idade OrgPo 

Familias do Responnavrl 

Lwantsdes Arrootsmrnto 

30 Pramissãozinhii Promissão 8 I3 ITESP 

31 Reunldni Ramisdo 626 10 MCRAJITESP 

TOTAL 634 

COORDENAÇAO REGIONAL VI - PRES. VENCESLAU 
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PRES. PRUDENTE 

NY Nome Muniripio NY de Idade 6rglo 
Fsmfliar da Rarponr4ml 

LCVBnfsdas A*s<lnlsmenm 
32 Areia Branca MaiabBPauIisia 86 INCWITESP 
33 SantaMaria Piir V~<cmiaiu 78 I ITESP/lNCRA 
34 Pnmaveia 1 Pres Vencmlau 87 I ITESPTNCRA 
35 Primamo2 Prsr. Vsncerliiu 36 I ITESPTNCRA 
36 Tupsnç i rd  Pres. Venceslau 86 I ITESPIINCRA 
37 Radar Res. Vmieslau 23 I ITESPIINCRA 
38 Yapinary R i W o  do3 indios 39 I ITESP,TNCRA 
39 Santa Rifa Tupi Paulista 27 1 ITESPKNCRA 
40 S. 4ntrniodii Lagoi Piquerobi 27 1 ITESPIINCRA 
41 NaiaConqvilta Rancharia 120 I M C W I T E S P  

TOTAL 609 

COORDENAÇAO REGIONAL VI1 - ROSANA 
REGIAO ADMINISTRATIVA DE PRES. PRUDENTE 

N* ~ o m o  wunieip~a N" de ~ d a d e  6rpie 
P~milia$ do Ra,pnnr$wl 

Livantndas Assbntarnoom 

42 Olsba 15 dsNavrrnbra E da Cunha lRo9ana 567 13 ITESP 

43 SRitaPontai Euclidm da Cunha 5R 7 ITESP 

44 Tucano Euelide da Cunha 36 6 ITESP 

45 Swts Raia Euclidm da Cunha 90 5 ITESP 

TOTAL 751 



COORD. REGIONAI, vrn - MIRANTE DO PARANAPANEMA 
REGIAO ADMINISTRATIVA DE PRES. PRUDENTE 

N. Nome Municipio N" de Idade Ó ~ ~ H o  
Fnmilias do RaipnnnSveI 

Levantadas *iientsmmto 

46 Agiia Sumida Tcalorn Sampaio I2U 9 INCRAIITESI' 

47 Santa Clara Mirante da Paranapanema 46 3 ITESP 

48 SBo Emta M i m i d a  Paranapanema IR2 3 ITESP 

49 Estrela D'Aha Miranteda Pmapanima 31 2 ITESP 

50 Flor Roxa Miiantc do Paranapanona 31 2 ITESPINCRA 

SI Haroldina Mirante &Paran;ipansmn 61 2 ITESPKNCRA 

52 SantaCamem Miianfc do Paranapanema 36 2 ITESPIINCRA 

53 Arco-lris Mirante & Paranapansma 92 2 TTESPKNCRA 

54 Senta Cruz Mirante doParanapanoma 50 2 ITESPIMCRA 

55 Canaã ~ i r a n ~  do~aranapançm 45 2 ITESPIMCRA 

56 King Meat Mimte doPusoapanerm 37 2 ITESPnNCRA 

57 Santana ~ i i a n t i  do~aianapanrma 30 2 ITESPIINCRA 

58 Washington Luis ~f ran te  do Paruiapanrma 12 I ITESPIINCRA 

59 Santa Apoiania ~ i r s n f c  do~manapanmia 76 I ITESPIWCRA 

60 Santa Rasa ~ i n n t c  da Paranapsacma 28 I ITESPIINCRA 

61 NavoHotimtc ~ i r a n v  d o ~ m a p a n m  42 I ITESPINCRA 

62 v ~ l e  dm Sonha   ir ante do~aranapannna 23 I ITESPnNCRA 

63 Senta Isabel 1 Mirante do Pmi~apanlma 48 I ITESPINCRA 

64 Santa Crisfina ~irsntcdo~aranspaoema 31 I RESPTNCRA 

65 Santa Lúcia Mirante doParanap~n~m 22 I ITESPIMCRA 

66 Ponta1 Mlianfe do Parannpannna I5 I IíESPlMCRA 

67 Água Limpa Pres. Bemardes 69 I ITESPKNCRA 

68 Palu Prcs. Bcrnardcr 53 I ITESPINCRA 

69 Radeia Pres. Bemardes 52 I ITESPIINCRA 

TOTAL 1,232 

I COORDENACAO REGIONAL IX - TREMEMBÉ I 
REGIAO ADMINISTMTIVA DE sAo JOSE DOS CAMPOS 

Na Nome \luniripio R" dc Idade Orgio 
Fsmilias da Respans6vol 

Levsnfsd.~ i\Jsont.msnto 

70 T i m e m a  Tremanbé 96 NCRAIITBSP 

TOTAL 96 

Refere-?e a divirjo de Coordenações Regioniiib existente$ en, jullio de 1997. 
Fonte: Caderneta de Camm 96/97, ITESPIDAF, 1997. 

NOTA: 
Não foram pesquisados os assentamentos: Maturi (Caiud); São José da Lagoa (Piquerohi); 
Bom Pastor (Sandovalina): Santo Antônio (Pres. Bemardes): Alvorada e Marca I1 (Mirante do 
Paranapanema) que ii Ppoca estavam em fase inicial de implantação. 



RETRATO bA - 

QUAI DRO 1. IDADE DOS ASSENTAMENTOS RURAIS ----- IDO DE SÃO PAULO. 1997 - 
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O DE TERR4S DO E V A D O  DE SAO QA11I O "JOS6 COMES 0 4  

ADRO 3. DISTRIBUIÇAO POR FAIXAS ETARIA! 
b u ~ a a ~ c r d T A M E M 0 S  RURAIS DO ESTADO DE SAO PAULO, 1997. I 
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TOTAL 4,992 

'onle: Caderneta de Campo 96197, ITESF 
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Fonte: Caderneta de Campo 96/97, ITESPIDAF, 1997. 



OUADRO 5. PARTICIPAÇAO DOS MORADORES DE PROJETOS DE ASSENTAMENTOS 

I RURAIS NO TRABALHO DOS LOTES. NO ESTADO DE SAO PAULO, 1997. 

Fonte: Caderneta de Campo 96197, ITESPIDAF, 1997. 

I OUADRO 6. ENVOLVIMENTO DE MEMBROS DAS FAM~LIAS 
ASSENTADAS EM ATIVIDADES EXTERNAS AOS LOTES DOS ASSENTAMENTOS 

RURAIS DO ESTADO DE SAO PAULO, 1997. I 

Fonte: Caderneta de Campo 96197, ITESPIDAF, 1997. 
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Fonte: Caderneta de Campo 96197, ITESPIDAF, 1997. 



I QUADRO 11. CONSERVAÇAO DOS SOLOS NOS ASSENTAMENTOS 
RURAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1997. I 

I I 
Fonte: Caderneta de Campo 96197, ITESPIDAF 1997. 

IX Bfi0.80 

Fonte: Caderneta de Campo 96197, ITESPIDAF, 1997. 

32,689.20 GERAL 71,277.14 

96 O 

2.304 45.86 42.15 4,992 






