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A série Cadernos ITESP apresenta ospi 
constituem a política aarária paulista. Inclui volu, 

elementos que 
ratam da solu- - 

ção de conflitos agrários, das políticas de regulunzrrçaufundiánauundiária e de 
obtenção de terras Rara assentamento e das políticas de desenvolvimento 
das comunidades com quem o ITESP atua: assentados e comunidades 
tradicionais quilombolas. 

Lançada em 1998, a primeira edição esgotou-se rapidamente, 
tendo sido procurada por representantes das comunidades, professores e 
estudantes da academia e pelo público interesse; restão agrária 
em geral. 

Nesta segunda edição do presente livro, Sitios e 'Sihurntes', pro- 
cedeu-se a uma revisão de texto, com atualização de informações de ca- 
ráter institucional. 

O objetivo da série revi contribuirpara o debate a respei- 
to da questão agrária, bem co tornar transparente o conteúdo 
das polfticas públicas que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo Esta- 
dual. São ações que demonstram o compromisso com o resgate da cida- 
dania e com o desenvolvimento sócio-econômico das populações rurais. 
Esta nova edição rea$rma esse compromisso. 

Edson Luiz Vlsmona 
SanetBno da Justiça e da Dsfesa da CMadanKi 



O NASCIMENTO DE NOVAS COMUNIDADES 
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A terra já está garantida e as famílias aguardam com grande 
expectativa a oportunidade de construir seus sonhos. "Como será o 
meu sítio?", "Como será o meu lote?" 

Este é o momento do início de uma nova caminhada: a construção 
da vida sobre o chão, que deverá criar condições de sobrevivência e de 
desenvolvimento de uma nova comunidade - o assentamento. 

Apresentamos nesta publicação, a metodologia desenvolvida pela 
equipe técnica do Itesp para o planejamento territorial dos assentamentos 
rurais, cuja prática tem procurado seguir as diretrizes traçadas para o 
trabalho da Assistência Técnica e Extensão Rur larticipação da 
comunidade. Os levantamentos e estudos do mei os parâmetros 
sócio-econômicos são cuidadosamente discutidos ,v,,,v .,upo de famílias 
selecionado, , ~Ões que compatibilizem as reais possibi- 
lidades da árc 'ativas da comunidade. 

garanti 
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Os sítios demarcados e seus 'situantes' deverão estar na mais 
perfeita harnwnia corn o meio ambiente, para que a natureza, gratificada, 
possa retribuir corn os melhores frutos da terra. Assim, serão preservadas 
e recuperadas as reservas florestais e as matas ciliares; as estradas serão 
traçadas pelos caminhos mais suaves integradas no planejamento 
conservacionista dos solos; as áreas de vila, dos equipamentos sociais e . . 

de lazec serão previstos de acordo com as necessidades da população 
moradora. 



uantes, . . demonstra uma I; ção que unifica 
cdicuio e senttmentos, técnzcas e desejos, representando mais um desa$o 
para a equipe técnica que, p mente conseguiu reunir: formatal; 
técnicamente, sonhos. 

'ânia Andrade 
Diretora Executiva 
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Pa* um tema muito pc lorado 
provavelmente pela múiuna importânciaque ihe é dado, assim como é historicamente 
mínima a importância concedida a toda a questão agrária em nosso país. 

Diante desse cenário o presente trabalho procura, além de atender 
uma demanda interna, no sentido de sistematizar e registrar normas e 
Pm ts já validados pela experiência prática, minimkc a istente 
na ,obre este assunto. O trabalho propõe-se a apresent; lologia 
de planejamento territorial e cálculo de módulo para assentamentos de 
trabalhadores rurais, desenvolvida pela Fundação Instituto de Tenas do Estado 
de São Paulo "José Gomes da Silva". 

Tal metodologia nasce de duas necessidades imperiosas: 1) de um 
lado a vontade política expressa pela atual administração em fazer frente às 
crescentes demandas por terra em nosso Estado; e, 2) de outro, a concepção 
técnico-política, construída ao longo de anos de trabalho com a questão fundiária, 
de que os projetos de assentamento devem ser tratados de maneira hoiística, 
onde não encontram lugar as concepções tecnocráticas, constm'das a partir da 
frieza de cálculos e tabelas. 



E por essas m :ões, não dizemos aqui lote ou parcela de 
assentamento, falamos em stno, esse lugar que é o ideal da vida das pessoas do 
campo - dos 'situantes' a ser construido e reconstruído incessantemente. O 
lugar de ficar, de úabalhar, tirar o sustento da família e sonhar com dias meihores, 
superar as dificuldades do homem e da natureza para conquistar enfim o sonho. 

Desafio maior, seria desenvolver uma metodologia que 
pudesse, ao lado das consideraçks técnicas - fundamentais para o embasamento 
de q1 tudo - estabelecer parâmetros que considerem as particularidades iaiquer est 
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. .- .ado do desenvolvimento da metodologia propriamente dita, veio 
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inovadora., porquanto substituiu a ' b a  e veiha" calculadora, por equipamentos 
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A Fundação Instituto de Tenas do Estado de São Paulo "José Gomes 
da Silva" - Itesp, como executor da política fundiátia do Estado, cabe definir 
diretrizes, elaborar planos e gerenciara implantação de projetos que dizem respeito 
à organização fundiária, planejamento e implantação de assentamentos rurais. 

A definição de uma política geral de investimentos não deve, no 
entanto, passar por alto sobre as diferentes realidades existentes no interior 
do Estado. Tais diferenças podem ter suas raizes em fatores naturais, como 
os tipos de clima e solo característicos de cada região, ou devido aos fatores 
históricos e sc função da experiência de luta e organização acumuladas 
pelos trabalh rais. 
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O projeto físico do assentamento se constrói sobre um espaço 
temtoriai disponibilizado para alojar os trabalhadores rurais sei :ja em 
áreas de domínio do Estado, terras públicas ou áreas arrecac ações 
reivindicatórias, seja em áreas obtidas por desapropriação ou aquisição federal. 
O objetivo final do projeto é estabelecer bases técnicas e econômicas que 
garantam a subsistência e desenvolvimento sócio-econômico dos trabalhadores 
mrais, através do seu acesso à terra, aos meios de produção e à habitação. 
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No :vado em consideração o número médio de 
trabalhadores r trabalho), potencial produtivo do solo, clima, 
relevo, preservaçao amoienrai, a tu ras  a serem exploradas, sistema de produção, 
mercado consumidor, entre outros. Uma série de passos são percomdos até chegar 
ao final do projeto, alguns sendo decididos com base exclusivamente em 
parâmetros técnicos, outros de forma participativa com os assentados. 

Neste Caderno procura-se mostrar os passos seguidos pelo Gmpo 
Técnico de Estudos e Projetos da Diretoria Adjunta de Recursos Fundiários 
do Itesp, desde quando, ao saber destinada a área, começa a pensar sobre o 
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3. RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO 

Planejar corretamente a implantaçi :nto rural, que 
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m são levanraoos e plotados no mapa as edificações mrais 
tentes como casas, currais, cercas, poços, açudes e linhas de eletricidade, 
:cursos hídricos, as áreas de vegetação natural, matas, várzeas e capoeiras, 
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Constitui-se assim o mapa planialtimétrico da área, a partir do qual são separadas 
as d declivida I já come( deli- 
nead jcação pai ~iental quc io as 
áreas destinadas a Keserva Florestai Legal e a Preservação Permanente. 
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Tenc a área, procede a vistoria 
técnica para a 10s e localizar geografi- 
camente os pontos indicados para a amostragem de solo, verificando ainda o 
estado das te] e conferindo a condição m enos 
adequada do I A visualiiação desses detall áiise 
dos dados vão p e m t u  uma memor elaboração do projeto, auxiliar na aeter- 
minação da capacidade de uso das terras e contribuir na definiç anho 
do módulo final de assentamento. 
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A vistoria deverá contemplar rwa ma-esmitura exisrenre (cercas, 
cons mas), pois esta será consider, ujeto 
de a ação discutida com as famli idas, 
para oesnnacao Dnonrana ao uso comunitário do mur- 
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Com o mapa planialtimétrico e após vistoria de campo 15 possivel 
delimitar áreas homogêneas para retirada de amostras de solo. Essas áreas são 
demarcadas no mapa, a partir de acidentes naturais, discutindo-se o seu 



significado com os técnicos de campo e assentados que participarão da retirada 
das amostras. A inclusão dos assentados nessa etapa i importante para, além 
de agilizar o processo, iniciar uma discussão com as familias sobre a área a elas 
destinadas, suas limitações e potencialidades e a importância do fator solo no 
resultado da produção. 

Nos pontos de amostragem são retiradas amostras compostas do 
horizonte A (O a 20 cm) e amostras simples do horizonte B, as quais são enca- 
minhadas ao laboratório para análise química e gran 
são utilizados para identificar os solos e avaliar o poteni 

iulométric 
cial produt 
= 3 .,!A">,. 

a. Os resultados 
ivo dos mesmos, 

podendo ser colocado no mapa os tipos de solos L .,.,,ão do potencial 
produtivo, baseando-se na CTC (capacidade de troca de cátions), teor de argila, 
V% (porcentagem de saturação de bases), teores de nutrientes(f6sforo. potássio, 
cálcio e magnésio), pH e matiria orgânica. 

Capacidade de Uso das Terras 

Associando-se as classes de declividade, os resultados de análises quí- 
mica e física de solo, os tipos de solo e a localização das erosões e áreas inservíveis, 
procede-se o rnapeamento das classes e subclasses de capacidade de uso. 

Com essemicmzomamento do imóvel, são definidas as áreas passíveis 
de exploração w m  culturas anuais, culturas permanentes, pastagens e florestas 
ou reflorestamento. Paralelamente, são discutidas e definidas as práticas 
conservacionistas necessárias em cada área. 
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A R i pelo valor necessái rantir 
a subsistência to socio-econômico da famíii; a. Ela 
é definida de acordo com o custo de vida da região de inserção do projeto e é 
composta pela avaliação da produção agropecuária de autoconsumo somada 
ao valor da produção excedente comercializada. Para sua definição também é 
considerada a força de trabalho média do gmpo de famíiias a ser assentada, 
uma vez que a exploração baseia-se no sistema de agricultura familiar. 

Esta renda agropecuária associada As condições agro-sócio-econô- 
micas de uma região e ao nível tecnológico do grupo de trabalhadores rurais a 
ser assentado definirá as diiensóes dos módulos para o as~entamento.~ 

Em relação A exploração agropecuária, os módulos podem ser dimen- 
sionados para a agricultura, para a pecuária ou para a agropecuária (mistos), 
sendo essa variação estabelecida em função do potencial produtivo das terras, 
da viabilidade econômica das atividades e da tradição agrícola da população a 
ser assentada. Procura-se destinar as áreas de solo mais férteis e relevo plano 
para os sítios de agricultura, os menos férteis e mais inclinados para sítios de 
pecuária e os terrenos de fertilidade e declividade médias para os sítios mistos 
ou de agropecuária. Portanto, os sítios de agricultura terão áreas menores que 
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Quanto i3 força de trabalho, os módulos poderão variar definindo 

sítios agrícolas, anteriormente descritos, e sítios para-rurais. 

Os sítios para-mrais são sítios com áreas menores destinadas as 
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Quanao a arrecaaaçao aas terras ocorre em imoveis contiguos, o 
planejamento temtoriai é realizado em bloco, sendo o tratamento dos parâmetros 
unificados em um projeto único. Nesse caso haverá uma maior facilidade para 
se projetar as áreas destinadas h preservação ambiental (Áreas de Preservação 
Permanente - APP e Reserva Florestal LI L) e também uma maior 
racionalização no dimensionamento da in ura projetada (água, luz, 
escola, posto de saúde, armazéns e centroa iui~ui~iános) .  O sistema viário, 
quando projetado para lhor traçado da 
malha de estradas, pn mais rápidos e 
eficientes, e de baixo CU.,U ,, 
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Estado de São Paulo a cobertura de vegetação natural, em 
199~. estava I que demc a necessid nipe- 
ração ambien % melhorii dade de v ~mem 
do campo. Us,,...,..,, ,, ,,,, destinada, ,,,intamento, ,.,,.,.,;e em 
terras mais degradadas. A maiorii uída de imóveis improdutivos pelo 
mau uso ou apropriados imgulan terras devolutas, onde a exploração 
predatória e descuidada gerou situações de profundo desequilíbrio ambiental. 



Os pi,,,~ ,,,..,..:rito m a l  são elaborados, visando a conser- 
vaçãi rais renováveis e a solução dos problemas sociais e 
econ, 3sses projetos baseados na agricultura familiar, sob a 
administração do poder público, oferecem a oportunidade de se traçar diretrizes 
de r€ critica na gestão desse 
espac e a natureza. 
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om toaos os assentamentos projetaaos elou administrados pelo 
Itesp, as áreas cobertas com vegetação nativa são mantidas intactas e incluídas 
nas áreas de Reserva Florestal Legal, e se necessário, complementadas com 
outras áreas marginais à exploração agropecuária até atingir o limite mínimo 
de 20% da área em estudo, procurando formar maciços o m IUOS 

possível. São mantidas ou recuperadas todas as áreas preceitu o de 
Preservação Permanent-S. 
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Mais do que simplesmente atingir os índices legais previstos, o 
planejamento d belecimento, sempre que possível, 
de corredores rligação entre as áreas de mata 
existentes ou pmjetadas, especialmente em relação às matas ciliares, propiciando 
a circulação dc rsos 
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7s Assenromcn ' Para aprofundar esta questáo. ver: "PONTAL VERDE: P l m  de Recupcrqâo Ambienral ni 

Ponto1 do Poronapanema" - S6ric Codcms Irrsp. "'2, 1998. 





ror essas razoes, a opção de escolha pelo sistema de moradia deve 
ser do próprio p p o  assentado, a partir de um debate amplo e sem maior 
interferência do Estado que a de explicitar as vantagens e desvantagens de 
cada sistemi 
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antiga fazenda, afim de aproveitar as construções já existentes e sua área nor- 
malmente fica em tomo de 2,5 ha, podendo ser maior em função da infra-estmtura 
demandada em relação à já existente e do grau de organização dos assentados. 
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2 garantir o escoamento da produção comercial, a chegada de 
ins :omunicação, todos os sítios de um projeto de assentamento devem 
ter a w s s u  a estradas. É importante a escolha de local por onde estas passarão, 
pai ii nos cust dições 
de -cionarão. 
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escoadouros naturais das águas pluviais e se recomenda a consttução de 
caixas de captação em número e localização calculados para reduzir a v*ln- 

cid )piciando melhor conservação das estradas e 
qui S custos. 
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Area Agrícola 

O espaço destinado àprodução agropecuátia é o eixo central do projeto 
de assentamento, pois, é ali que os assentados, através do seu trabalho, promo- 
verão a produção, garantindo sua subsistência e renda para o seu desen- 
volvin 3-econômico. nento s6ci1 

Para f acilitar os trabalhos mecânicos de produção procura-se traçar 
os sítios de maneira que seu comprimento seja igual ou inferior a duas vezes a 
sua largura, evitando desta forma que os sítios sejam estreitos e muito compridos. 
Além disso, sempre que possível, o maior comprimento dos sítios deverá ser 
parale as de nível do terreno. Estas providências evitam o desperdício 
de áre, na operação de máquinas e implementos, além de incentivar o 
prepar, .,,, 6 plantio em m'vel, acompanhando a linha de maior comprimento. 

10 às curvi 
a agrícola 
".A,. -,.I,. r 

Procura-se disúibuir o mais uniformemente possível as diferentes 
classes de capacidade de uso, de forma a que se tenha, no mesmo sitio, áreas 
adequadas ao cultivo intensivo e áreas adequadas às pastagens, evitando-se 
assim ada do assentado em uma única atividade econômica a concenb 

rntando a 
ração forç, 
diversific ação da produção. 

m u r a - s e  traçar o maior número possível de sítios às margens dos 
mananciais, ante a possibilidade de uso de suas águas para a irrigação e o 
abastecimento do sítio. 



a1 neste ( 

na leitura 

A Di tar ia  Adjunta de Recursos Fundiáric P 6 a 
responsável pela realização do levantamento inicial, p ação 
do projeto de parcelamento e demarcação do mesmo. u s  passos e a metodo- 
logia adotados nessa última etapa são detalhados em profundidade no quinto 
volume da Série Cadernos Itesp - "TÉCNICAS E RUMOS: Sistemática 
Aplicada ao Cadastro Tgcnico Rural e Demarcacóo de Assentamentos", 
razão pela qu. ienas 
para fins de ui 

- 
o levantamento cadastra1 das áreas arrecadadas, os aspectos 

~ l a n  são obtidos pela integração topografia/GPSY, e a altimetria é 
efet~ és da restituição aerofotogramétrica digital. Todas as informa- 
ções sao consolidadas em um único arquivo gráfico digital que contempla 
plan altimetria da área cadastrada. 

lanilhas de topografia são lançadas no s o h a r e  TOPOESALQ 
ou no SPMAPA, onde são calculadas as poligonais, coordenadas dos pontos 
levantados e paralelamente são processados os dados dos rastreios GPS. 
As coordenadas são exportadas para um arquivo do tipo Scnpt, e são aceitas 
em ambiente gráfico, como também os dados GPS, processados em formato 
DXF, são exportados para o software gráfico. 

Integrando essas três fontes de dados - o levantamento topográfico, 
os dados obtidos com GPS e a altimetria advinda de restituição aerofoto- 
gramétrica em meio digital, -obtém-se a planta geral do imóvel a ser parcelado. 
Esta planta é enriquecida ainda com outras informações de campo coletadas 
pelos técnicos envolvidos no projeto, como tipo de solo, produtividade, 

* Feip6es mmo divisas de giebas, b e n f e i t d ~  da tipocaiaa~ d'bgus, pwos. reservatórios, edificaç-, cercas e &e 
elétrica são. emgeral. levantadas pelatopognifia. num sistemdecmrdenads arbivsrias. Oums f e i e s  como orla 
de mata, dos. brejos e emsks s%o levantadas usando GPS. 



declividade que, como vistas anteriormente, passam a ser fundamentais para 
a definição dos módulos de assentamento. 

O parcelamento é todo projetado com auxíiio de um software gráfico, 
ao qual foram agregados programas desenvolvidos pelos técnicos do Itesp, 
de cálculos de poligonz i e de elaboração de memoriais descritivos, 
que facilitam a divisão de acordo com suas características. 

d, de área 
dos sítios 
.A--. >- Terminada a empa uu parcelamento, prepara-se o esquema de 

locação, gerando, a partir do arquivo gráfico, uma listagem de coordenadas 
dos vértices dos sítios, que será utilizada pelos topógrafos na materialização 
dos mesmos no campo. 
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de georreferenciamento, que é realizado no Laboratório de Cartografia Digital da 
Unesp com um aplicativo do software R E M .  Os pontc ! utilizados para 
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este procedimento são obtidos pelo ratreio GPS em I poligonai. Para 
escolha dos mesmos, leva-se em conta principalmente a disposição geométrica, já 
que o processo de distribuição dos ~pografia confere a todos os pontos 
igual confiabiIida.de. Na Figura o1 I configuração destes pontos. 
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Segundo o Estatuto da Tena, móduio nuai é a área fixada para um 
"imdvel rural que direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua fa- 
m&, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e 
o progresso social e econijmico, com a área nuíxima jimh para cada região 
e tipo de exploração, e eventualmente, trabalho com a ajuda de iett-eiro~"'~. 

Para Di Sabbato (1994)". as finalidades atribuídas ao módulo niral 
dizem respeito, na maioria dos casos, ao estabelecimento de limites para 
aquisição e divisão de imóveis mais. 

As sete finalidades originais do módulo nua1 são: ção à 
desapropriacão por interesse social; b. Limitação à divisão e deaiiiciuvrainento 
de i iadra- 
mer eiras; 
f. L ação; 
e g. Linutaça0 a aquisiçao oe move1 mrai por usucapiao especiai. 

A tabela de módulos rurais é definida a partir da seleção de um 
grupo de "cultivos, criações e explorações predominantes, representativas 
como expressão de freqüência, área ocupada, volume de produção, valor 
global ou até relativo, como também as mais difundidas" (IBRA, 1965). 
Assim, através de uma elaborada sistemática de cálculo, enquadra-se para 
todos os fins os imóveis mrais existentes. 

A sistemática de cálculo estabelecida por lei para o móduio rural, que 
adota índices e área de abrangência rígidos e defasados, desconectados da 
realidade aiual, fez com que a maioria dessas finalidades fossem superadas. 
Apenas para as finalidades b, d e  e o módulo mral ainda não perdeu suas 
atribuições originais. 

Tal rigidez exigiu a introdução de uma variante do móduio rurai, com 
sistemática de cálculo menos rígida. Assim surgiu o m6duio fiscal, calculado 
por município, cujas finalidades originalmente eramde naturezatributáriae fiscal. 
' O  Lei n'4.504 de 3W11/64, artigo 4: imciso I1 e 111 
" Di Sabbato. A. Estudo Sobre o Múdulo - Adliss & Sislrm<frica de CdIc111o A&. hcm m i m ,  1%. 28 pg. 
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Com a eaiçao da Lei n.' 8.847194. deixou-se de utilizar o módulo fiscal na 
nova sistemática de cálculo adotada para o Imposto Temtorial Rural - ITR. 
Entretanto, a Lei 8.629193 estabelece intervalos de 1 a 4 módulos fiscais para 
pequenas propriedades rurais e até 15 para médias propriedades, estabelecendo 
os limites impeditivos de desapropriação. Aponta também critérios para o prazo 
de resgate dos Tíiulos de Dívida Agrária - TDA, pagos nas indenizações para 
reforma agrária, de acordo com o número de módulos fiscais da propriedade.* 

Os conceitos de módulo mral e m6dulo fiscal consolidados historica- 
mente, buscam a compreensão dos imóveis rurais inseridos em regiões com 
características homogêneas. Classificam as áreas, como já foi mencionado, 
com a finalidade de tributar, fiscalizar elou estabelecer limites de toda ordem 
em I .egislação pertinente. 

:ntanto, o seu caráter abrangente não supria a necessidade do 
Itesp de calcular o tamanho do módulo para sítios agrícolas de assentamentos 
de trabalhadores rurais, considerando a especificidade do grupo a que perten- 
cem ou de áreas e regiões pré-determinadas. 

Tendo em vista esta especificidade, novos critérios foram desenvol- 
vidos etou incorporado: udades de produção em 
um assentamento, detall ie formam a concepção 
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e agi ; do imóvel em questão às ca as sócio-e is do 
W P  iário e da região onde o proj~ :re. 

a estes aspectos é necessária uma cnrenosa análise aas vanáveis 
de mercado dentro de um nível de profundidade que permita o máximo de 
segurança na determinação dos limites históricos dos preços agrícolas, um dos 
principais elementos no cálculo da renda desejada e ainda estudar, com o mesmo 
grau de detalhamento, as inter-relações dos diversos aspectos ecológicos 
presentes de maneira singular em cada situa 
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A decisão de não utilizar a dimensão genérica indicada para o módulo 
rural ou fiscal na região em que se insere cada assentamento exige do planejador 
a discussão séria de quais elementos e índices adotar na composição do cálculo 
desse módulo específico. Cada um desses parâmetros contribuirá direta ou indire- 
tamente para o sucesso ou insucesso do assentamento e das famílias assentadas, 
pois o módulo estabelece, ao final, um indicativo potencial desses resultados. 

A elaboração do Planejamento Temtorial e a definição do Módulo para 
Assentamento necessitam de um inventário dos aspectos do meio físico da área 
trabalhada a fm de determinar as exploraçóes (vegetais e animais) recomendadas. 

Para atender tal objetivo, nesse levantamento procura-se avaliar as 
condições climáticas, o relevo, as caracten'sticas química e física do solo, grau 
de erosão existente, a hidrografia, entre outros aspectos que determinarão a 
capacidade de uso das terras e aptidão edafoclimática da área objeto do projeto. 

Com isso, além de se ter indicações do tamanho dos sítios (Módulo 
de Assentamento), ficam evidenciadas as linhas gerais das explorações, manejo 
e conservação dos recursos naturais que deverão ser adotados pelos futuros 
assentados para que possam juntamente com sua família, sobreviver e se 
desenvolver social e economicamente. 

Como critérios agronômicos para determinação do Módulo de 
Assentamento, foram estabelecidos os aspectos a seguir relatados. 

+ Levantamento do Meio Físico 

Para a análise e decisão sobre culturas a serem adotadas, sistemas 
de exploração e teniologia a serem empregados, é imprescindível o conhecimento 



do clima reinante e dos recursos naturais disponíveis, base da qual depende o 
resultado de qualquer projeto agropecuáno, com todas as suas conseqüências. 

A emsão, a pR ais grave delas, surge inevitavelmente quando 
cuidados especiais não sao rornaaos na imvlantação da estrutura de produção em 
um pmjeto de ito e a localização da infra-estmtura 
de produção 3ceamento. canais divergentes e 
escoadouros, piom<iau ur: iiUscr:iirr:s, vr:gr:rayio ciliar e outras, que são de extrema 
importância, só poderão ser adequadas num planejamento cuidadoso. Este, se 
realizado de forma inadequada, acarretará transtornos e prejuízos que dificilmente 
serão recuperados com o emprego de técnicas conservacionistas isoladas. 
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t Balanço Hídnco 

O balanço hídrico é um método climatológico bastante prático e 
racional, introduzido por Thorntwaite e Mather (1955) para a quantificação e 
estudo em bases realistas do fator hídrico. Esse método baseia-se no cotejo 
contábil dos valores mensais de precipitação pluviométrica, com os correspon- 
dentes da evapotranspiração potencial, ou seja, da precipitação teoricamente 
necessária na região considerada. A evapotranspiração potencial indica, em 
miiímetros: a evaporação, a disponibilidade de energia solar na região, para 
promover a evaporação e transpiraçáo numa superfície natural totalmente ve- 
getada e bem suprida de umidade no solo. Além de quantificar a chuva teori- 
camente necessária à uma região, a evapotranspiração potencial é também 
um indicador eficiente do fator térmico. 

O método do balanço hídrico fornece outros parâmetros que quan- 
tificam as condições climáticas de uma região, tais como a deficiência hídrica, 
que representa a quantidade de água que deixa de ser evapotranspirada pela 
falta de umidade no solo, correspondendo à quantificaçáo da seca, e excedentes 
bídricos representando a quantidade de água que, acima da capacidade de 
retenção do solo, é sujeita à percolaçáo. 

t Aptidão Climática para as Diversas Culturas 

São consideradas basicamente 3 faixas para o conceito de aptidão: 
"apta", "marginal" e "inapta". Uma região é consideradaclimnticamente ''apta" 
para o cultivo de determinada planta, quando as condiçks do macro clima se 
apresentam normalmente favoráveis a exploração em base comercial. A aptidão 
é classificada como climaiicamente "marginal", quando as condições apre- 
sentam restrições que prejudicam, com certa freqüência, determinadas fases da 
cultura. Uma faixa é consideradaclidamente ''inapta" a uma cultura quando 
as características normais do clima não se apresentam adequadas à sua 
exploração comercial. Em geral as limitações são referentes aos fatores térmico 
e hídrico. Essas limitações normalmente não impedem a implantação de culturas 
de subsistência, para consumo local. (Chiarini et alli, 1974). 

Relevo 

O relevo do terreno poderá acelerar ou retardar o trabalho das forças 
climáticas. Em áreas planas, a remoção do excesso de água é mais lenta que 
em terrenos ondulados. Nestes, a topografia favorece a erosão natural das 



camadas da superfície, sendo esta erosão muito intensa, dificilmente poderá 
ser formado um solo muito profundo. Com base na erosividade (chuvas) e na 
erodibilidade (resistência do solo) estabeleceu-se os seguintes limites para as 
classes de deciividade: 

Classe A - Formada por áreas planas ou quase planas, onde o 
escoamento superficial ou enxurrada (deflúvio) é muito lento ou lento. O declive 
do terreno, por isso, não oferece nenhuma dificuldade ao uso das máquinas 
agrícolas, não existindo erosão hídrica significativa, exceto, em vertentes cujas 
rampas sejam muito longas e com solos altamente suscetíveis à erosão ou quando 
recebam enxurradas de áreas vizinhas situadas à montante e mais declivosas. 
A declividade dessa classe está entre O e 2%. 

Classe B - Compreende áreas com declives suaves, nos quais, na 
maior parte dos solos, o escoamento superficial é lento ou médio. Os declives, 
por si só, não impedem ou dificultam o trabalho de qualquer tipo de máquina 
agrícola mais usual. Em alguns tipos de solos com esses declives, a erosão 
hídrica não oferece nenhum problema, em muitos deles, práticas simples de 
conservação são necessárias, enquanto em solos muito erodíveis e com com- 
primentos de rampa muito longos, proteções com práticas complexas podem 
ser necessárias, tais como sistema de terraços e faixas de retenção. A declividade 
dessa classe varia entre o intervalo de 2 a 5%. 

Classe C - Áreas com superfícies inclinadas, geralmente com relevo 
ondulado, nas quais o escoamento superficial, para a maior parte dos solos, é 
médio ou rápido. O declive, por si só, normalmente não prejudica o uso de 
máquinas agrícolas. Em alguns casos, a erosão hídrica oferece poucos problemas 
ou então pode ser controlada com práticas simples, na maior parte das vezes, 
no entanto, práticas complexas de conservação do solo são necessárias para 
que terras com esse declive possam ser cultivadas intensivamente. A declividade 
dessa classe varia entre 5 e 10%. 

Classe D - Compreende áreas muito inclinadas ou colinosas, onde o 
escoamento superficial é rápido na maior parte dos solos. A não ser que os 
declives sejam muito complexos, a maior parte das máquinas agrícolas podem 
ser usadas, mas com dificuldade. Solos desta classe são muito facilmente 
erodíveis - normalmente áreas com esse tipo de declive só devem ser usadas 
para cultivos perenes, pastagens ou reflorestamento. A declividade dessa classe 
varia entre 10 e 18%. 

Classe E - Representada por áreas fortemente inclinadas, cujo 
escoamento superficial é muito rápido na maior parte dos solos. Somente as 



máquinas agrícolas especiais ou mais leves podem ser usadas e, assim mesmo, 
com dificuldade. A declividade dessa classe varia entre 18 e 45%. 

Classe F - Constituída por áreas íngremes, de regiões montanhosas, 
onde praticamente nenhum tipo de máquina agrícola pode trafegar. O 
escoamento superficial é sempre muito rápido e, os solos, extremamente 
suscetíveis à erosão hídrica. A declividade é igual ou superior a 45%. 

* Solos 

O solo é o ambiente natural de crescimento e desenvolvimento das 
plantas e responsável direta e indiretamente pelo sucesso ou fracasso das 
explorações agncolas e pastoris. O solo suporta e nutre as plantas que produzem 
alimentos, fibras e combustível e é constituído por substâncias minerais, matéria 
orgânica, água e ar. 

Sendo o solo o fator mais importante na produção agropecuária, é de 
fundamental importância o conhecimento de suas propriedades químicas e físicas 
pois elas é que vão determinar a produtividade agrícola e as limitações às 
explorações. Para isso, a partir de um estudo da área, analisando-a através de 
fotografias aéreas e mapas temáticos, identifica-se as principais características 
fisiográficas e seleciona-se os pontos que serão amostrados. 

A coleta de amostras de solo em campo é realizada com trado tipo 
"holandês", nas camadas superficial (horizonte A) e subsuperficial (horizonte 
B). As amostras da camada superficial são compostas de 6 a 10 sub-amostras, 
enquanto as amostras subsuperficiais são simples. Nessa ocasião registram- 
se as características relativas a erosão, declividade, recursos hídricos e uso 
atual das terras. 

Analises químicas e granulométricas das amostras possibilitarão a 
caracterização mais segura das propriedades químicas e físicas das áreas objeto 
do projeto. 

t Propriedades Químicas 

São basicamente as propriedades químicas do solo que definem a sua 
fertilidade. A sua avaliação é feita pela análise química de amostras retiradas 
da camada superficial e s~bsupe~cia l .  

Através dos teores dos nuhientes (Fósforo, Potássio, Cálcio, Magnésio), 
matéria orgânica, Hidrogênio, Alumínio e pH pode-se avaliar a fertilidade do solo 
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É importante para a elaboração do projeto, cadastrar todas as 
erosões existentes sejam elas do tipo larninar, em i rocas, 
porém é também de fundamental importância avak io em 
relação as prováveis culturas que serão implantada ão do 
assentamento. Essa avaliação poderá ser feita em função da textura do solo, 
da declividad :no e do comprime npa. 
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resultante da interação entre o solo e o ambiente. Como exemplos de carac- 
terística, citam-se textura e cor do solo e, de propriedade, a produtividade 
agrícola e o risco de erosão. 
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observado na aica c111 estudo, é a textura arenosa que, associada ao longo 
con ío, embora este 
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: r i p  ue ciassiiiça$au tecmca tcrri u prupusitu parucuiar de indicar 
os dados que levam a decidir qual a combinação de uso agrícola e medidas de 
controle à erosão que permitam o aproveitamento mais intensivo da terra, sem 
risco de depauperamento do solo. 

Assim, o sistema de capacidade de uso se baseia nas limitações per- 
manentes das terras e é todo voltado para as possibilidades e limitações à utilização 
das mesmas, idéia esta diretamente relacionada à sua intensidade de uso. 
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+ Classe I: terras cultiváveis, aparentemente sem problemas especiais 
de conservação; 
Classe 11: terras cu ~ o m  problemas sin onser- 
vação; 
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n. .. 
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lu reflore, com problemas complexos de conservação. 
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As condições relativas ao desenvolvimento sócio-econômico numa 
região interferem no cálculo do módulo, a medida em que variáveis como 
preço de venda e compra dos produtos e insumos são afetadas pela distância, 
condição de transporte, mercados consumidores regionais, instalações agro- 
pecuárias e industriais tras. 
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área necessátia para desenvolvimento das famílias, são observados diversos 
parâmetros relacionados a essas condições sócio-econômicas. 

Infra-estrutura 
No diiensionamento do módulo para assentamento é de extrema 

importância a avaliação da infra-estrutura local e regional onde o projeto estará 
inserido. A existência ou não de vias de acesso e de comunicação em quantidade 
e qualidade, o funcionamento e capacidade operacional de unidades de arma- 
zenamento, e a extensão da rede de energia elétrica são elementos funda- 
mentais a serem considerados nesse aspecto. 

6 Oferta de Insumos 
i localidac . .. O grau de disponibilidade dos insumos a? le e na 

região de inserção do projeto atua como condicionante da produção, iimitando 
as culturas e explorações possíveis de serem implantadas no projeto, além do 
Y"' do frete é fator de elevação do custo de produção. :, o custo 
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absorção dos produtos, sendo necessário levantar eventuais necessidades de 
importação regional, excedentes agrícolas usuais, agroindústria instalada ou em 
instalação e demais emprendimentos com potencial consumidor. 
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Para a escolha das áreas destinadas a proteção ambiental, pnoriza- 
se as áreas de floresta já existentes, áreas em classe de capacidade VI1 e 
VIII, áreas com problemas sérios de erosão (voçorocas) e áreas contínuas 
àquelas destinadas à preservação permanente. Assim, somente serão conside- 
radas para o cálculo de módulo de assentamento as áreas agricultáveis 
desimpedidas de restrições legais. 

CRUZAMENTO DOS CONDICIONANTES 

A partir desses indicadores, é possível estabelecer critérios em graus 
crescentes de detalhamento para definição das atividades agrícolas, pecuárias 
e silviculturais que irão compor o referencial para o cálculo de módulo do 
assentamento em estudo. 

Para simplificar, o esquema abaixo qualifica estes indicadores como 
se constituíssem peneiras cada vez mais finas, por onde passariam apenas as 
atividades com viabilidade de desenvolvimento no assentamento, conforme a 
realidade das famílias assentadas. 

A - Cunuras e criaçaes aptas climaticamente. 
B - Culturas e criaçóes aptas edaficamente. 

C - Culturas e criaçóes vihveis economicamente (mercado consumidor. custo de produçáo x 
preço de mercado). 

D - Atividades viáveis sob o ponto de vista das condições sócio-econbmicas e nível tecnol6gico 
do assentado (capacitaçáo técnica. infra-estrutura, recursos para investimento e custeio). 

As atividades " D  serão as passíveis de implantação no projeto de 
assentamento e que entrarão no cálculo de módulo para atingir a Renda 
Desejada do Assentado. 

Delimitadas as opções de atividades @), é possível apurar o grau de 
detalhamento de informações referentes aos aspectos técnicos, econômicos e 
financeiros de cada uma, assim como estabelecer simulações e aferições por 
estudos de caso, dentro de um leque mais estreito de variáveis. 



A Renda Desejada - RD é a renda necessária à subsistência, ao 
progresso sócio econômico da família, à amortização dos investimentos públicos 
específicos realizados no projeto, considerando as variações regionais e os 
diferentes níveis tecnológicos. 

A RD para o assentamento é. a Kenda Agropecuána a ser obtida no 
sítio dimensionado e deve permitir o desenvolvimento sócio-econômico da família 
assentada, além de sua subsistência. Assim, a Renda Agropecuária inclui a 
Renda Agropecuária Monetária. obtida vela venda dos vrodutos do sítio, e o 
valor da Produção Co ) sítio 
utilizados para o autocc 
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Para os agricultores iamliares, a Renda Agropecuária - KA - é um 
importante indicador n: içáo com ortunidade de trabalho no 
desenvolvimento de oi dades, en~  e a Renda Agropecuária 
Monetária - RAM - inaica o valor monetáno residuai capaz de impulsionar 
novos investimentos, ou mesmo caracterizar o atual grau de capitalização dos 
agricultores familiares. A Produção Consumida pela Família - PCF - re- 
presenta o valor monetário que seria desuendido vela família nara aauisição 
dos de autoconsumo, I er um 
ind aualidade de vida. 



Para estabelecer o patamar desejado de renda que propiciasse a 
subsistência - no mínimo - e o desenvolvimento familiar, dentro das limitaçks 
de terra existentes, ou seja, permitindo assentar o máximo de famílias possível, 
a Fundação Itesp realizou um exaustivo estudo sobre o tema, encontrando 
reduzida bibliografia especifica de suporte. 

Em 1992, o trabalho da FAOI4 "Avaliação e Planejamento de 
Atividades para o Desenvolvimento Sustentado nos Assentamentos do Esta- 
do  de São Paulo", apontou em suas conclusões algumas tendências nas 
atividades dos agricultores familiares nos projetos de assentamento mais antigos 
em desenvolvimento. As tendências mais importantes e identificadas foram a 
manutenção pelos assentados de áreas destinadas ao autoconsumo e o crescente 
incremento da exploração pecuária mista (produção de leite e corte associadas). 

Paralelamente, o mesmo trabalho concluiu que 74% dos assenta- 
mentos geraram uma Renda Agropecuária mensal de US$90,00/HE (Homem 
Equivalente = Força de Trabalho) e verificou que o patamar de US$ 45,001 
HE mensal correspondia à remuneração mínima necessária para cobrir o 
custo de vida na região. Estes patamares foram considerados pela 
FAO como indicadores dos limites da pobre e os produtores com renda 
entre estes indicadores foram considerados poores. Abaixo do limite inferior 
ou L i a  de Superação da Miséria, caminha-se para a situação de miserabilidade; 
a partir do limite superior ou Linha de Superação da Pobreza inicia-se um 
potencial processo de capitalização do assentado. 

iminência do lançamento do E .ção para o Pon- 
tal1' unento e gestão ambiental do I ioveu um levan- 
tamento aa simar;ao ecológica e sócioeconômica em uma amostra de famíiias 
assentadas em projetos de assentamento mais Pontal, mais pmisamente 
Gleba XV de Novembro, Areia Branca e Ál Ia. Inicialmente, procedeu- 
se a coleta e tratamento dos materiais e x i s ~ ~ ~ i t ~ b  svure os projetos, tendo sido 
analisados os mapas ter lentos, identificando-se as propostas 
originais de desenvolvu para os mesmos. Posteriormente, no 
trabalho de campo foran. LGuL-- bLLUCyl.d~ exploratórias para identificar como 
os assentados modificaram seus sistemas de produção, em função do capital e 
da conjuntura política e econômica em que estão inseridos, principalmente com 
relação ao sistema de preços e fonnas de crédtto. 
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Em Julho de 1996, o Convênio FAOhcra realizou no município de 
Promissão, no Estado de São Paulo, curso e pesquisa de campo com o ~ é t o d o  
Análise Diagnóstico de Sistemas Agrán~s'~, com o prof. Marc Dufumier, incluindo 
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o assentamento Reunidas, com 637 famíías. O 1tesp teve expressiva participação 
e pode analisar ão dos sistemas produtivos dos assentados, 
apreendendo c, i de avaliação econômica que influíram 
significativamente na composição dessa metodologia de cálculo de módulo. 

Os resultados desses levantamentos e das anáiiu )as fortalecem 
as tendências apontadas, medida em que: 1) há I cupação dos 
assentados em relação a segurança alimentar da família; e z)  mesmo nos sítios 

es dos mar 
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localizados em solos potencialmente mais produtivos, com maior vocação para 
agricultura, a pecuária mista está cada vez mais presente no sistema de produção. 

Tal tendência é plenamente justificável na medida em que a política 
agrícolavigente nos Últimos anos não proporcionamínima segurança ao agicultor 
familiar, pois não garante a liberação de recursos para o custeio das safras na 
época e em quantidade requeridas, tampouco oferece seguro agrícola e preços 
mínimos que compensem os custos de produção e seus riscos. A pecuária 
leiteira mista surge como uma atividade que, mesmo a preços inisórios do 
leite, confere rendimentos quinzenais e reprodução natural das matrizes, além 
da geração de I vacas para descarte, cuja venda é fator de capiia- 
lização pratican custas da fotossíntese", como se costuma dizer. 

Verificou-se que os assentados iniciam seus cultivos geralmente com 
um nível tecnológico menor, até em função de sua descapitalização inicial e da 
situação de degradação dos solos usualmente destinados aos assentamentos, 
mas vão gradualmente alcançando melhores resultados e adotando padrões 
tecnológicos mais elevados, à medida em que se inicia seu processo de capi- 
talização e instalação definitiva nos sítios. 

Ao mesmo tempo, dois novos patamares de renda passam a ser 
considerados: o Patamar de Reprodução Simples - PRS, que se situa acima da 
Linha de Superação da Miséria - LSM e estabelece o limite abaixo do qual a 
famíía não conseguirá se capitalizar, consumindo suas eventuais reservas na 
alimentação e demais gastos familiares; e o Patamar de Reprodução Ampliada 
- PRA, igual a duas vezes o Patamar de Reprodução Simples, que se coloca 
acima da Linha de Superação da Pobreza - LSP e estabelece o limite a partir 

" O multado desse estudo está publicado no C a d m  itcsp. n' I0 'CONS7RWiDO O FVNRO: Política de 
Investimentos em Assentamentos Rurais. seus Custos e Resultados" T ed.. 2MO. 



do quai a tamilia acelera o seu processo de capitalização. Esses conceitos são 
ilustrados na Figura 2, a seguir apresenta 
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operações com tração motorizada. Há aplicação de pequenas quantidades 
de in! e defensi~ sumos (ca tilizantes 

amar de r . . enda - L: um 
itinerano tecmco que aaota niveis médios de manejo, considerando o assentado 
já dispondo de capital para reinvestir no pro dutivo, possibilitando a 
aplicação de um nível médio de tecnologia, c do por: aplicação média 
de capital e resultados de pesquisa para o manejo, melhoramento e 
conservação das condições das terras e lavouras. As práticas agrícolas neste 
nível de manejo incluem o uso de quantidades médias de calcário e adubo, 
tratamentos fitossanitários simples e mecanização com tração animal e 
motoi r operações agrícolas. 
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investtmentos em tecnologia, aumentando o excedente comerciaiizavel e 
fortalecendo o progresso sócio-econômico das famMas, ultrapassando o 
Patamar de Reprodução Simples apontado pela FAO. Reflete-se aqui a situação 
de assentamentos em fase de consolidaçáo, com acesso a programas de 
apoio linhas de crédito para reforma agrária, custeio e 
invesi ". Essa seria a Renda Desejada, portanto. 
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A Renda Desejada - RD - nesta sistemática é equivalente à renda 
da Produção Consumida pela Família somada à Renda Agropecuária 
Moneiária, sendo igual à renda que permite ao assentado alcançar a Linha de 
Superação da Pobreza (LSP), valendo-se de um itinerário técnico médio e 
dos recursos de financiamento à sua disposição. A área necessária para a 
obtenção da Renda Desejada determinará a área do sítio, desde que essa 
mesma área, quando utilizada em condições de baixo nível tecnológico (carac- 
te1 ase inicia iperar o Patamar 
de ;ão Simpk ação da Miséria. 

ística da f 
Reprodu! 

A 

a, se não e 
o de merc 
. . . . . . . - . . 

8 e uma itr 
tos o equi. 

I do assen 
es, deixan - 

tamento), 
do para ir 

. - 
permita à 
ás a Linha 

". - 
familia SI 

i de Super --- . 

nsiderado 
~dutividac 
. . 

i para tant 
iconsumo 

eto de ass' 
nentos co 
..*- 

. . Produção Consumzda pela ramilia - rcr - e composta a partir 
da cesta de produtos que potencialmente a família assentada consome, conforme 
os hábitos regionais. Sua valoração não é dada pelo preço pago ao produtor, 
mas sim oelo valor de mercado desses produtos. Tal consideração decorre de 
‘lu m um proj entamento, compraria essa 
ce; :stabelecit merciais correspondentes. 
Asslrn, a ecunumlu çuriseguiua com o aurutiuiisumo é equivalente à renda 
monetária que seria despendida o, em quantidade e 

A produção para auto (grãos, leite, suíno: , ovos, 
horta e pomar) mostra-se sempre um dos componentes principais dos sistemas 
de produção iportante fonte de n idos, alcançando 
nesses proje valente a um salário r família. Nessas 
áreas localizam-se normalmente a moradia, o pasto para os animais de trabalho, 
o pomar, a horta, o terreiro das galinhas, o arroz e j 
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A Renda Agropecuária Monetária - RAF natória 
das rendas monetárias de cada produto obtido no sitio, a pariir de cada nível de 
manejo utiliz a disponibilidade 
de recursos I :ulo, a partir dos 
critérios agronômicos e condições sócio-econõmicas venticados, passam a ser 
c0 1s diferenl io, sua 
Prc le produçi enciais 
obtidos pelo pr6pno itesp e/ou por instituições de pesquisa reconneciaas. 

A determinação das culturas e linhas de exploração pecuária e a sua 
ponderação em termos de área para cada caso, refletem o potencial da região, 
relacionado porém à realidade dos projetos de assentamento em desenvolvi- 
mento. O conjunto dos sistema ;%o considerados resultará 
num sistemade produção, com di I técnico, capaz de propiciar 
um certo nível de renda. 

de mane; 
alores poti . .. 



Para melhor com~reensão dessa sistemática, no entanto. faz-se 
necessário discutir ra eI9 alguns outros conceitos que ser20 funda- 
mentais na metodolog :álculo do módulo de assentamento. 

o Produpo Bruta (PB) - refere-se ao valor total da produção 
final de uma determinada cultura e é obtida multiplicando-se a 

msideradi 
utoconsu. . .  . 

se insere 
: a produ 
:- ,.....- A 

produtividade pelo preço do Produto. A produção consumida 
no próprio sistema não entra no cálculo da produção bmta, 
pois é cc iinsumo ou produção intermediária. A Produ- 
ção de a mo integra o cálculo da renda bmta, conside- 
rando os aaaos observados nos assentamentos. 

~mdutividade- É a produtividade média adotada é a obtida 
através do Balanço de Safraz0 dos assentamentos da região 
em que o projeto. Para o primeiro nível de manejo, 
adota-SI tividade dos assentamentos em fase de im- 
p lan ta~&~,  q~a i~ t lo  ainda não contam com aporte de crédito. 
Para o segundo n anejo, a produtividade média ado- 
tada é a dos asse )s em estágio médio de desenvol- 
vimento e consolidaçao, na série histórica mais longa possível. 

Preços dos Pmdutos- São os preços médios de comerciali- 
zação dos produtos agropecuários são os obtidos através da série 
histórica de 10 anos, com base nas publicações Anualpec2I e 
Agrianualz2. Ressalte-se que boa parte dos preços agrícolas 
médios apresentam tendência de queda nesse período, 
especialmente apartir da implementação do Plano Real. 

Renda Líquida (RL) -Refere-se ao valor da produção bmta, 
descontados os custos operacionais envolvidos ditamente na 

ueia produção. 
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Custo Operacional (CO) -obtido utilizando parâmetros do 
rabalho realizado pela UNESP, em 1996, "Rei, Pes- 
iuisa: Avaliaçüo Econômica de Assentamentc irios 
10 Estado de Süo P-.Jn"23 Este trabalho foi  LU,.,,,, em 5 
~rojetos de assenta: 
epresentativa por ati 
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is aqui considerados são 

relativos à tudo que é consumido no processo de produção 
(Consumo de Insumos e Depreciação) e também aos valores a 
serem pagos a partir da produção (Juros, Taxas, Mão de Obra). 
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ação alimentar, e outros que são apurados considerando-se as 
pantidades utilizadas e o preço de mr época de uso. 
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le servico' amvés do produto dos coeficientes técnicos, 
lue repres empo gasto para realização das diferentes 
~perações do processo produtivo, em horas de máquinas e 
quipamentos e dos animais de serviço 

)epreciação @) - É definida como o L-U~LV iiecessário para 
ubstituir os bens de capital qu; s pelo desgaste 
ísico (depreciação fisica) ou qi devido à inova- 

dos inútei 
lem valor( 

;ão técnica (de&iação ecokmca). A depreciação é usada para 
extemar a perda de valor de todo bem com vida útil (tempo de 
utilização de umbem de capital nas atividades produtivas). para 
-feito de cálculo, utiliza-se uma depreciação média ao longo do 
:mpo, embora a depreciação 
Ia vida útil do bem. O mét 
lepreciação é o linear que é dado pela tc 
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Valor res 

Ond 

Vi = Valor da I I L ~ ~ U I I I ~ ,  UIIIIIIU~ uc ~ C I V I ~ U ~  C UU~LCIIICIILUS (1111cial) 

idual ou de sucata 

n = Vida Útil total ou vida Ú t i l  adicional (anos ou horas de trabalho) 

- Os enc i~ i i i i p i i r ~ i r ~ ~  I : aos juros de 
finaricimicniu uc custeio efetivamente reaiicauus pelos assentados 
junto às linhas de crédito existentes para a agricultura familiar. 
Como na principal linha de crédito disponível aos assentados 
(Procera, hoje Pronaf-A) pratica-se um rebate de 40-50%. esses 
valores tomam-se residuais na planilha de custos anual, portanto 
foram desconsiderados na metodologia de cálculo de módulo. 
Se os encargos incidentes passarem a ser significativos deverão 
ser considerados. 

o Impostos - Consiste basicamente no ITR e impostos sobre 
comercialização. Para os pequenos agricultores familiares, esses 
valores são residuais na planilha de custos anual, razão pela qual 
serão desconsiderados na metodologia de cálculo de módulo. 

0 Taxas (T) - são as taxas incidentes sobre o uso da terra, no 
caso dos assentados pauliúas, seria a taxa de Concessão de 
Uso, ainda não definida. Foi estimada, para os fins deste estudo, 
em 5% da Renda Monetária Anual, já inclusa no valor da RAM 
que comporá a Renda Desejada e, por essa razão, não consi- 
derada nos custos operacionais. 

0 Mão-de-obra (Mo) - O custo da mão-de-obra refere-se 
exclusivamente ao valor monetário do trabalho executado pela 
contratação da mão de obra temporbria, uma vez que os 
produtores assentados não possuem empregado fixo e a mão 
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COI ~sumos, todos OS demais custos E- 
feridos acima ,... -. ,,,,..,,,, ,... custos proporcionais (,) e custos 
não proporcionais (.,), verific luais os que se relacionam neces- 
sariamente com a porção de áre a para um determinado sistema de 
cultivo ou criação e aqueles que não têm correspondência com a área explorada, 
apresentando o mesmo valor para qualquer área utilizada. Um bom exemplo 
de custo não proporcional é o das máquinas: o custo de depreciação do trator 
será o mesmo se for usado para plantio de 1 ou de 20 hectares; diferente do 
cus eciação do calcário, relacionado h quantidade de área de aplicação 
do 

A partir dos conceitos aqui esboçados, está desenhada a sistemática 
de cálculo pi tntamento" , discut ,iiulo seguinte. 

"Tendo em vista, que o mfoque i alho t o cáicul 
dimensionamenm das nádulosiuini será aborda 
sobre Móduld', realiuldo em Brasflia. 1994. promovido pel 

o do MMuto g 
Iaaqui. Sobre c 

o 1ncra. 

PIO, a sistem6tic~ para 
nendamos: "SEmindrio 



da Figui 
ada em c; 

-a 2 anter 
ida sisten ia, por un 

A observação dos itinerários tecnicos adotados pelos produtores, 
na citada metodologia de Análise Diagnóstico de Sistemas Agrários, conduz 
a um gráfico linear para cada nível de manejo adotado em cada tipo de produto, 
como aquele iormente mitindo calcular a Renda 
Agrícola ger o do tipo: 

vista, per 
>a equaçã 

onde, y é a variável reiiua in,, r: A r: a vaiinável área (A) 

a dá o grau de rentabilidade sistema, relacionando a 
F'rodução Bmta gerada com os custos proporcionais 6) do sistema, indicando 
a Renda Líquida por hectare; e b dá o custo inicial ido os 
custos nüopmporcionais (J relativos ao i1 cando 
o grau de comprometimento da renda tot 

Assim, a e b poderiam ser expressos da seguinte forma: 

de cada 
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Onde: 
PBhs=  Prodqãa Bmta por hectare Molha = MZo de Obra por heetan 
CIha = Consumo de Insumos por hectare Dnolha = Deoreciacão não orooorcional por ha 
Dp/ha= Depreciaçao proporcional por hi 
Iplha = Impostos proporcionais por hcci por ha 
Tpha = Taxa de uso da terra pmporcionz 

ictare 11 
:are N 
i1 por ha 
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Como já vistu, us itciis icidtivos a Impostos e Juros em geral têm 
valor residual; e Mã a não proporcional não exisl ação de 
assentamento, serão ( :rados na f6rmula; da mesma no item 
Taxas de Uso da Tem, yuc incluído na RAM, calculada cu,..., rY~cdntagem 
di b passarão a ser 
e: 
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Onde: 
COp = Custo Operaciona 
RLlha= Renda Líquida por 

om essas adaptações e se fixando a variável renda, é possível inverter 
a .,....,., , calcular a área do módulo, conforme um itinerário técnico proposto, 
consolidando-o na eq uação do t 

r 
ipo: 

rroauçao consumida pela Famíía tem vaiar e area aaaos, levan- 
tados em observações de campo e checadas em escritório, portanto, a renda 
constante utilizada na fórmula será a Renda Agropecuária Monetária - RAM 
necessária para completar a Renda Deseiada suficiente para alcancar a Linha 
di ão da Pot reza. 

o-se todos ubstituind i os elemei ntos, tem-; 



Na determinação da área modular, porém, é necessário incluir também 
a área ção de aul 

= Area mr 

= Renda ; 

Onde, 
A idular média @a 

R4M agropececuária m 

D = Depreciação não proporcional 

RI#a = Receita líquida médialha (em R$) 

A,,, = Area utilizada para a pmdução con: 

ida Agroyi 
irlan+,.r r 

1) 

onetaria (em 

sumida pela 

Monetária 

família 

ela 
venda ,,, ,,,,,,..,,, ,,L,,,,,,,,,..,, , .,,,..sal 
necessária para a remuneração da mão de obra familiar, incluindo-se os encargos 
sociais e da produção, o pagamento da concessão onerosa de uso das terraszs, 

-se a Linl I Pobreza . É repres 
mais a poupança necessária para o crescimento econômico da famíiia, alcan- 
çando. 

onde, 

n"FT = Quantidade media de Força de Trabalho do gmpa de fam 

RMNfFT = Rmda Mensal Necessária por Forqa de Trabalho; 

I,45 = corresponde a 40% de encargos sociais sobre a RMN e a ,  ,, .. ....,,. anual, 
necessário A cobertura dos desembolas com os investimentos píiblicos especifieos 
realizados no proje de uso das terras. 

A metodologia de c6lculo desenvolvida pelo Ifesp contempla on projcton de aswntamento da Lei 4.95705, que 
disp" .sobre os PIn110.110 PÚblic<ir de Valoriroçio P Aprnvcilamnto dos Recurios Ft,ndMtior do Estado, que pmve 
uma conces&o onerosa de uso e não uma transferênciade dominielidade das terras aos seus beneficiáias. 



Considera-se, na estimativa de FT dentro de uma família: 

H = 1,00FT 

Jd = 1.00 FT 

Jovens com mais 14 anos que estudm = 0.75 FT 

Crianças enire 10 e 14 anos que não estudam = 0.50 FT 

Crianças enire 10 e I4 anos que estudam = 0.25 FT 

mulher ac 

I mais 14 

3ultos 

r anos qu e não est udam 

A Depreciação - D, - não proporcional é aquela anteriormente 
definida, calculada para os bens de produção que não tem relação direta com a 
área de exploração da atividade. 

A Receita Liquida Média - R& - é composta pela somatória do 
produto da área explorada com cada cultura ou atividade pecuária pela sua 
Receita Líquida - RL - que é calculada pela diferença entre Receita Bruta - 
RB - (prod x preço) I - COp 
- por hecta a: 

iional pro utividade 
re, ou sej: 

i seu Cus 

, . ,  
41+Az+ 

Onde, 

R L  =Receita Llquida Média: 

A. =h da Culmra (n) ou Explora@o Pecuária (n) em hectares: 

RL" = Rcceita I I por h&: Llquida da C, 

I I 

Onde, 
RB- = Receita Bnita (pmdutividade x prqo) da culmra (n) ou exploq%o pecuária (n) por hectare: 

Com = Custo Operacionai prooorcionai da cultura (n) ou exploração pecuária (n) por hccfan. 



A A,, - Area utilizada para aProdução Consumida pela Fadiia ,  
é um valor constante regional, em hectares, necessário para a obtenção da 
cesta de produtos usualmente consumida nos assentamentos. No Pontal, por 
exemplo, as áreas ocupadas com a produção de autoconsumo estão em tomo 
de 2,4 ha ou aproximadamente 1.0 alqueire. 

A PCF corresponde entre 1 e 1.5 salários mínimos mensais por 
família, conforme apontam estudos desenvolvidos pelo Itesp e pela FAOZ6 
nos assentamentos em fase de consolidação no Estado. Para fins do cálculo 
de m6dulo para assentamento, considera-se a PCF como 1 salário mínimo 
mensal na Renda Desejada.* 

Incorporando-se todos esses elementos à f6rmula inicial, tem-se: 

Esta é, portanto a f6rmula a ser aplicada para o cálculo do módulo 
de assentamento, para cada área homogênea a ser considerada no micmzo- 
neamento do projeto. Ou seja, para cada porção do projeto, com suas dife- 
rentes características agroambientais, será calculado o módulo respectivo, 
considerando as n culturas e criações para essa porção recomendadas. 

* O Itesp ert8 r e a l i d o  um ahtdo Mbre a pmdu@o de auto consuma. analisando - valor cu>nUmico e seu papel 
na esbat6gia da produçáo geral da familia. A pesquisa encontra-se em fase de conclusão. com pmvisáo de 
publiiaqao ainda em Z(MO. 

%Principais Indicadores Sócio-Econbmims dm Pmjetos de Reforma Agrária no Brasil - FAO - 1992. 



PARTE I11 

ASSENTAMENTOS NO 
PONTAL DO PARANAPANEMA 
- UM ESTUDO DE CASO - 



As origens da atual estrutura fundiária do Pontal do Paranapanema 
estão fundadas em grilosz7, ou seja, na apropriação indevida de enormes 
dimensões de terras a partir da falsificação de documentos. O processo de 
ocupação de terras, após o desmatamento agressivo da região, gerou o 
predomínio de grandes fazendas. 

Do ponto de vista jurídico-administrativo, a 10"egiã0~~ está 
dividida em 33 Perímetros, que tem sido objeto de ações discriminatórias. 
Além de grandes extensões de áreas já julgadas devolutas, diversos perímetros 
aguardavam o início de ações. 

O Pontal do Paranapanema tem merecido atenção especial do 
Governo do Estado para a questão agrária e fundiária, uma vez que é nessa 
região que se concentraram os mais graves conflitos pela posse e uso da 
terra, e onde há uma atuação mais expressiv mento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra - MST. 

Constituindo enormes acampamentos A bem de rodovias, os traba- 
lhadores mais sem terra promovem ocupações em fazendas improdutivas ou 
de baixa produtividade, na sua maioria julgadas devolutas, causando grande 
impacto político, com repercussão nacional, amplamente divulgados na imprensa. 

>' A palana pnlo ni urra gnlodo tem sua ongem na páum rclatds pn antlpa a p n r u l t m ~ .  e p n d o  a qual 
erandei farendeim fal\ifiraidm dnumcntos dc tem- para dela5 w a<wnhorarcm. deixando o dirumcnto Caiu> 
cni um minicna com em105 \ivm F-sai Inm cnmeiido 8% bar 1.. do ~ m l  3 1 E  m m r  ounndn rxala<.m rena " 7 c 

substâne$a que amarrlecta o daeumento. dando-lhe aspccto envelhecido 

'% Fundação Itesp, na rcgião do Pontal do Paranapanema. ama nos municípios que compano a 1W Região 
Administrativa do Eqtado de SHo Paulo e que se encontram inseridos. totd ou parcialmente, nos Perfmem 
criados pela POE nessa Região. quais sejam: Alvms Machado. Anhumas. CaiuB. Drnccna. Euclides da Cunha 
Paulista. RornRica. Irapuni, Junqueir6plis. M m b i  Paulista, MimtedoParanapanema OumVerde. Pacaembu. 
Panorama. Pauliaia Piquembi. Pirnpoúnho. haidenie Bemardes, Rcsidcnte Epitácio. Presidente Pmdente. 
ReridenteVenceslau. Regente Feijó. Rikirãodm fndior. R o w a  Sandovalina S a n t a M e d e s ,  Santo Anastácio. 
São João do Pau D'Aibo. Tarabai, Tedom Sampajo c Tupi Paulista. 



Com base no diagnóstico da situação econômica social e jurídica 
do Pontal, o Govemo do Estado propôs, já em setembro de 1995 um Plano 
de Ação para a região, que foi concebido como um plano integrado de 
governo objetivando o desenvolvimento regional. 

O Plano de I 

tem os seguintes objet 
'emament 
tégicos: 

ai para o 

. -. . 

Pontai do Paranapanema 

0 Reintrodução de formas mais eficientes e sustentáveis de 
produção agropecuária, através da promoção de projetos de 
assentamento; 

9 Reinserção do Pontal do Paranapanema enquanto região de im- 
~ortância econômica, através da regularização fundiária e elimi- 
iação das incertezas dominiais, com a dinarnização de seu 

xal  e reg nercado 11 

iecuperaç 
. r t ~ n r ; i r o  

manenb  
1s assentiu 
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ional; 

 tal de áre igradadas 
nr.=rt.,l Ai 

9 I :ão ambiei as hoje de pela exploração 
e~ . , . , , , .~ ,  atravCs L, .,,,...? osição fl,.,,.,. ,: áreas de pre- 
servação p :erva Legi :@das 
por lei) nc 

ória (prott 

0 Distensão social, gerando um clima propicio para um novo ciclo 
de desenvolvimento na região e prol a convivência 
harmoniosa das terras regularizadas. 

Em razão do Plano foram propostas ações reivindicatónas com 
pedido de tutela antecipada que permitiram, com o apoio do Incra, a 
arrecadação de 65 imóveis irregularmente ocupados, propiciando o 
assentamento de 2.793 famílias até fevereiro de 2000. 



Quadro 1 

Situação Dominial do Pontal do Paranapanema 

Devolutas 
. plano de legitimação por iniciar 
. &eas remanescentes 
. reservas ambientais - 5 1.000 4 
A itos Fundiários* 106.852 9 - 
Não viscriminadas 480.000 40 
. ação em andamento 216.429 18 
. ação não iniciada 263.571 22 

Particulares 392.861 33 

* L 
- - 1.201.852 ruo- 

A dimensão da atuação do Itesp na constituição dos assentamentos 
na região, em função das metas e dos objetivos estratégicos do Plano de 
Ação, exigiu dos seus técnicos a elaboração de uma sistemática que permitisse 
compatibilizar esses elementos com a elevada demanda por terras que havia 
e ainda há. 

O cálculo de módulo para o Pontal seguiu os passos descritos na 
metodologia desenvolvida, como demonstraremos nos capítulos seguintes. 



A região do Pontal, situada no extremo oeste do Estado de São Paulo, 
na fronteira com os estados do Mato Grosso do Sul e Paraná, com uma extensão 
total de 1.2 miihão de hectares, apresenta um dos menores índices de desenvol- 



vimento do Estado de São Paulo, com baixa concentração demográfica e 
inexpressivo crescimento industrial e comercial. A principal atividade econômica 
dá-se no setor agropecuário, com predominância da pecuária extensiva de 
corte, ocupando até 78% da área da região, seguida de culturas anuais, 
principalmente algodão e milho, com baixa produtividade. Hoje apresenta a 
maior extensão de assentamentos do Estadn 

Clima 

náticos A 
:o e verãc 

A área em estudo, segundo a classificação internacional de Koppen 
(anexo 1) está abrangida pelos tipos clir W e CWA, significando 
clima tropical de altitude, com inverno sei ) quente e chuvoso. 

AW - A temveratura média do mes mais auente é suuerior a 22°C e a 
do r mm. 

2°C e 
a do mês mais frio inferior a 18°C e as chuvas do mês mais seco interior a 30 mm. 
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nês mais 
. . 

(ais seco ir 
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De acordo com os mapas elaborados para este trabalho, constituídos 
de refinamentos e atualizações das cartas climáticas apresentadas por 
Camargo et alli, no Zoneamento Agrícola do Estado de São Paulo (1974). o 
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de Teodoro ! 'atura 
média do mêi s frio 
18,l0C e 17.3.~ resoecrivamenr 

va-se que 
l3,8C e dc 

,. . 
a tempei 

) mês mai 

82) as ten -- --- :ciuos pelo ~r i (ir iperaturas mais 
alta ias meses de fevereiro ~Y,E"L, janeiro 39,O"C. 
mar,, ,,,, , , ,,,,...,., ,. ,, C, que são apresentados no anexo 3. 

Qua 
undo o 1f 

mto as geadas, elas podem ocorrer no Ponta1 do Paranapanema. 
wantamento da Seção de Climatologia Agrícola do Instituto 



Agronômico de Campinas, a probabilidade de ocorrência do fenômeno é de 
30% ou seja, uma a cada três anos. As menores temperaturas verificadas na 
região foram durante o mês de julho dos anos de 1955, 1975 e 1981, 
respectivamente, -1" C, -1,8"C e - 0,l0C. Há portanto, necessidade de se 
tomarem medidas preventivas, principalmente quanto a escolha do terreno a 
ser plantado em relação as culturas susceptíveis à geada. 

t Precipitação Pluviométrica 

Pelo anexo 4, a área em estuc o onde a 
média das chuvas anuais é cerca de 1 iuvoso 6 
dezembro w m  cerca de 179 mm e o mais seco 6 agosto com precipitação 
variando entre 30 e 40 mm. 

:uada nun 
. O mês 

ia regiã' 
mais ci 

Vento 

O anexo 5 mostra as freqüências de ocorrências, as velocidades e 
as direções dos ventos da região do Ponta1 do Paranapanema, conforme o 
relatório do I F T  (1982). 

Pode-se verificar pelos dados, que as velocidades do vento no 
decorrer do ano, não ultrapassam o limite de 2.5 dseg .  

Consideranc 10 que se 

s ventos I 

pode classificar de: 

- Calmos, o de O a 2.2dseg. (insuficiente para mover as 
folhas) e; 

1.4 mlseg. 
concluir c 

- Dkbeis, os ventos de 2.2 d s e g .  até 4 . (onde ocorre. a 
agitação de pequenas folhas), podemos lue na região, os 
ventos não são considerados fatores litmtantes para qualquer tipo 
de exploração agrícola. 

t Balanço Hídrico 
o apresen 
lente nos .- 

údricos d~ 
! 12 respe . , .. 

i Teodoro 
!ctivameni . . ? .. 

Sã >alanços i I Sampaio e Pre 
sidente Pnic , 10, 11 e te, onde pode-se 
observar que a regiao esta sujeita a um baixo maice ae aericiència hídrica (em 
tomo de 10 a 30 mm anuais), e os excedentes hídricos anuais também são 
baixos (em tomo de 155 a 186 mm anuais). Isto significa a existência de uma 
pequena estação seca no inverno (julho, agosto e setembro) e a não ocorrência 
de grandes excedentes hídricos por ocasião da época mais chuvosa (outubro, 
novembro, dezembro, janeiro e fevereiro). 



Nos 7 e 8 são apresentados as deficiências e excedentes 
hfdricos e no anexo 6 a evapotranspiração potencial da região t 
de São Paulo, onde está inserido o Ponta1 do Paranapanema. E! 

ma estaçã O seca mi 
.. 

o que o F 

-:=.. 

climáticos são funções das condições climáticas (temperatura, . ,..., , peci- 
pitação) que poderão determinar o desem D das plantas cultivadas, 
assim como a época mais adequada para I : solo, plantio, colheita e 
tratamentos fitossanitários. 

Aotidão Clim4tica 
Bas to Agrícola do Estado de São Paulo publi- 

cado pela Secretaria ae ~gncuitura e Abastecimento e análise dos dados 
climáticos da região, pode-se concluir as aptidões para diversas culturas, na 
região em estudo, que estão descritas e resumidas no Quadro 2. 

Culturas anuais: 
Em relação as culturas anuais de interesse comercial, a região é, 

sob o ponto de vista de clima, totalmente apta para: milho, mandioca, 
amendoim, cana de açúcar, algodão, girassol, sorgo e arroz imgado, podendo 
ainda, com algumas resirições: 

Armz de Sequeiro: apresenta-se marginal a inapta, por insuficiência 
hídrica frequente, podendo tal restrição ser comgida pelo emprego de irrigação 
suplementar. 

Feijáo: o plantio de feijão é também aconselhável no inverno e 
meias estações, sendo que no verão, pelo excesso de calor, a região é 
considerada inapta para esta cultura. 

Soja: a região é apta para a soja como cultura única, sendo conside- 
rada marginal quando em rotação com o irigo pela moderada existência de 
um período seco no inverno. 

Batata: a batata encontra condições satisfatórias de cultivo no 
inverno, com irrigação suplementar, sends ilantio de outubro não é 
recomendável, pelo excesso de calor. 

n"-nona: para a mamona a regia" p ~ ~ e  ser considerada apta, 
ape! 'esentar ui uito curta. 

htras Permanentes 
A região apresenta algumas limitações para as culturas permanentes 

principalmente ligadas a ocorrência de baixas temperaturas e problemas 
fitossanitános. 



Quadro 2 

Aptidões ciiiBti' is culturas no Pontal do Par; na anapanen 

Iana-de-a( 

Ihá  

cas para a - 

Seringueir: 

Soja 

( I )  Fruricullura de eiimo temperado: omeira. maqd. marmelo, peça. 

( 2 )  Fmticulturo de =limo subtropicol; caqui, fio. macodllmia. dspera.  pLm. p8sseg0, videira 



com algui 
iras altas 

na restriçí 
durante o 

io quanto ; 
verão, e 

ao fator téi 
geadas nc 

mico, dev 
) inverno. 

&.L. 

Café: quanto à cafeicultura, a região apresenta condições hídricas 
satisfatórias, rido a ocorrência 
de temperah 

Cit rus; q u m o  ao çimis a regiao se apreseura rodmente apta ao 
plantio, podendo a cultura ser introduzida na área, desde que haja a liberação 
para o plantio pelas autoridades fitossanitárias competentes, já que existe o 
risco de ocorrência do cancro cítrico. 

s de manc 
údricas. a 

o local a] 
) cultivo ( 

e em relat 
i e abacat 

. . 

ção às 
c01 e para 
todas as raças. Para a manga e frutas de clima temperado e subtropical como 
ameixa, maçã, marmelo, pecá, caqui, figo, macadâmia, nêspera, pêra, pêssego 
e videira, a região apresenta-se dentro das faixas marginal e inapta, devido h 
inexistência de um período hibemal, quer por frio ou por seca. 

Para a banana e o mamão a região apresenta-se marginal devido ao 
problema das geadas. Para a seringueira a região é considerada marginal 
pela ocorrência de geadas com maior freqüência, podendo prejudicar a 
formação de seringais. Para a cultura do chá a região é marginal pela restrição 
hídrica. Não se indica o plantio de cacau, devido à incidência frequente de 
geadas no local, sendo a região inapta ao cultivo de cacau. 

nprimenti 
Ivocam d 

Relevo 
" .L="" a, ..,, ,,,, ,.J Ponta1 onde estão ,,..,, ...,. ,...,,,, ,, ,.,,tos de 

assentamentos predominam relevos suavemente ondulados a ondulados, sendo 
que a grande maioria se enquadra nas classes de declividade B (2 a 5%) e C 
(5 a 10%). Embora o relevo seja, de modo geral, bastante suave, os longos 
c01 !dia a arenosa dos solos 
Prc 

DS de ran 
!rios prob 
- .  

ipa assoc 
lemas de 

iados à tc 
erosão. 

is ao Labc 
Físicas do 

Para identificação dos solos na área dos projetos de assentamento 
foram tirados amostras a duas profundidades O - 20 cm e 80 a 100 cm e 
encaminhada ~ratório para análises, afim de avaliar as propriedades 
químicas e 1 solo. As amostras retiradas representam uma gleba 
homogênea com área em tomo de 50 ha, tendo sido amostrados aproximadamente 
2.500 pontos represent i área ao redor de 75.000 ha. ando uma 

As áreas homogêneas de cada projeto são identificadas através de 
fotografias aéreas, mapas e vistorias no campo. 



Os solos encontrados no Pontal do Paranapanema são originário 
dos arenitos de Caiuá e Baum, portanto de textura arenosa ou média e 
fer ndo ser c1 )S em: 

e mrosso~o vermemo escuro. arsrrorico ou alrco, A moaerado. 
textura média a arenosa 

São solos profundos, bem drenados, com textura predominantemente 
arenosa, ocorrendo em relevo suavemente ondulado. A baixa capacidade 
de troca de cátions (CTC), muito baixos teores de fósfc baixo de potássio 
e baixa a média saturação de bases e média a alta sah alumínio. 

I são baix, 
calcário ( 

ir in nsrsi r 

>m, teores 
iração de i 
.. .~~ . - .~~  Os teores de cálcio e magnésia os ou muito baixos o que 

indica a necessidade de calagem com iolomítico, sendo porém 
pequena a quantidade de calcário necessL., .,, ~orreção desta deficiência, 
devido ao fato dos solos seretr ; com bai tampão. 

Predominam valores t,,, ,,, CTC (2.0 1.1100~~) devido 
às baixas quantidades de argila e matéria orgânica presente na grande maioria 
do io Paranapanema. s solos dc 

Pai 

I Pontal c 

ra se obtf 

xo poder 

- 5.0 m a  

:r bons níveis de produção 10s é necessário 
fazer caiagem para que a saturação de base atinja um valor em tomo de 60%, 
além da adubação química completa para deficiências de nutrientes. 

práticas I 

ngindo ce 
,v,-,, o--, 

nestes sol 

L"". 

suprir as 

diada aos --- ^..I& 

Em função da textura do solo I longos comprimentos de 
rampa poderão causar sérios problemas buLLl &~,~ùras  anuais sem a adoção 
de :onservac. 'or outro lado o regime de chuva da região, 
atii rca de 12 nuais, concentrados no período de outubro a 
ma,,, ,,.,senta alta ,.,,...,A- 

oração de 
a infra-e! . \ 

3 recomenda a elab conservacio~sta 
glc deve ser estudado livisão de sítios, 
agroviias e núcleo de serviços erc), escoina aas expioraçoes, sistemas de 
explorações e prática. consewacionistas a serem adotadas nas áreas cultivadas. 

ijamento 8 

:stradas, d 

Estes solos ocorrem em aproximadamente 85% da área onde foram 
implantados os projetos de assentamento no Ponti 

u rt 
Esi 

n transiçã 

derado, textura 
:noswmeaiu, relevo suave onauiaao. 
ta unidade e constituída de solos que possuem horizonte B textura1 
io gradual e clara e relação texturai baixa (arenosalmédia) argila 

11. 

co. A mo( 



de atividade baixa são solos profundos, bem drenados, com erosão do tipo 
larninar forte e relevo arJ--'-'- 

senta C.T e baixa, com baixo teores de fósforo e pH 
em á >mo de 5 D a transição é gradual, pode-se utilizar as 
mesmas prancas conservacionisras já descritas para o Latossolo vermelho 
escuro. Sua ocorr&ncia no Pontal do Paranapanema é relativamente baixa, 
cobrindo uma área em tomo de 9%. 

des de dn 
:o constan 
. 1,.""1:.,? 

mente inv 

Hi 

10s Hidm 
$010~ que ; 
L.-:" A,. 1 

mórjicos 

apresentar 
*..--I c."., 

n caracter 
:r:,.- ^"A. 

iáveis ten 
. --I-. .,. - São r ísticas var do em comum 

a grande influtli~ia uu L G U ~ U L  IIG~ULV, - ~ m n d o  em I G ~ G V U  próximo 
As re :nagem nc J ~ I  aga- 
ment te ou pen( )r( lente 
0,5%, IUCLIIILdndo-~e nilllll<l.lllCul~ llLIU LIIYLIo ylC.lllLIyã~ , , c ~ . I I P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
legal cola. .iáveis par 

A--R,. 

1s Ales ds 
jdico. Occ 
~ i r m a l r n - r  

os rios en 
n e m  em ; 
.+a " n o  b* 
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cio.. Ari ..* 
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tadas, ai 
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.a a exploi ração agrí 

O Pontal do Paranapanema tem a presença de dois importantes 
cursos d'água o Rio Paraná e Rio Paranapanema com seus respectivos 
hibutários. Do ponto de vista agrícola, a região apresenta deficiência de águas 
superficiais, ti os interfi .e os afluentes maiores 
apresentam inl ite grande a 11 km). 

úvios enb 
:s (de 7,5 

vista que 
:lativame~ 
-6 A;.-*nh. 

ero de sít 
lu10 os Síti' 

ipacidade 
.- " 

. - Devi,, , ,,,, .,., ,,,,,uiçao das ouperficiais toma-se neces- 
sário, na maioria dos as tos, a perfuração de poços profundos para 
o abastecimento humani quena pecuária. 

Por outro lado ~ c L ~ l p ~ c  2"ste a possibilidade de que nos projetos, 
um certo núm ias fiquem confron n rios ou córregos. No 
cálculo do mód os com possibilidadi ção foram contemplados 
com uma área .,,.,..,. +e OS sítios sem águ 

: problem 
e uma agr 
~- --~-. ~ . - ~  

A classiricaçao aas terras em classes ae capacidade de uso procura 
identificar os principais as e possíveis soluçóes no uso dos solos, 
visando a implantação d icultura técnica e racional, possibilitando a 
máxima utilização da terra sem uepauperar seu potencial produtivo e melhorar 
as condições ambientais. Portanto é uma ferramenta de fundamental impor- 
tância para fornecer subsídios na elaboração de projetos de assentamentos. 



Nas áreas dos projetos de assentamento foram encontrados fatores 
limitantes ligados ao solo e a erosão que c :s de capacidade 
de uso das terras, como: 

imitação 
:omprime 
I:-:.-..=- 

relativ 
nto de I 

sub-classe 

, - s limitacões relativas ao solo (carater aisuorico e caráter álico); 
e 1 a ao risco a, declividade, 

( rampa): 

a LIIUI+LLU ~ G I U  Cacesso de água iienqoi Ireariço elevado, risco de 
inundação e deficiência de oxigênio no 

de erosã 

.. r ,  .-.. 3 

o (textur 

*~.-zL: - - - 

solo) 

No Quadro 3 são apresentadas essas unidades de capacidade de 
uso, suas limitaçóes agrícolas, correlacionadas con de solo. i os tipos 

ominante As sub-classes IIIse e IVse são pred, s nas áreas de 
assentamentos, sendo que a classe I1 ocorre em pequenas áreas localizadas 
na Rio Paranapanema. 

rrem em Q - classes V, VI, VI1 e ViII, tan adas e 
nos prujçrob de assentamento são destinaaas a Keserva rioresrai mgal e à 
Preservação Permanente conforme exigência da lei mbiental. 

omendaçi 
uso de oci - . . 
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ses e si 
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gislação a 
m o i a  r.,.. A seguir serão descritas as. prin~i,,.~ ,,,acterísticas e 

rec nracionistas das clas :idade 
de tais frequentes nas ár mento 
do Ponta1 do Paranapanema. 

ib-classes 
projetos c 

de capac 
le assenta 

Classe IZ - São terras que tem limitações moderad, u uso. 
Embora sujeitas a riscos moderados de depauperamento, s boas, 
que podem ser cultivadas desde que lhe sejam aplicadas práticas especiais de 
conservação do solo de fácil execução para produção segura e permanente. 
As colheitas de culturas anuais adaptadas à região estão entre médias e 
elevadas. Apresentam solos profundos de textura média e boa permeabilidade 
(latossolo vermelho escuro e textura médi: ?do em declives 
de O a 5% (A+B). 

.,"L 
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apn :omo limi 
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Avaliaçi io da Cap ,Terras do Ponta1 do Paranapanema 
(rerere-se as areas dominantes) 
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pastagens, culturas permanentes e culturas anuais, com práticas relativamente 
simples de ( ão do sol a unidade indicada pela letra (s), 
essas terras í n problen irofismo, isto é, saturação de bases 
abaixo de 50%. o que pode ser contornado através de calagens e adubações 
executadas s da terra. 

:onservaç 
apresentar 
. - 

o. Como 
ias de dis 

empre eir i função c Ia análise 

as para o cultivo ini :sentar 
proaucoes eievaaas para as culturas aaavtadas à regiao. ueviao ao vequeno 
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os terraçc .se larga, :er adotad Deverão s por se 
:ratar de terras de espigão, fornecendo segurança as glebas, 

jusante; ;ituadas à 

Faixas de rotação e retenção 
- - - - . - ou as du; as conjug: 

- c<-:--- 

adas; 
2.. --*- " hi.iaiiurniqdo e melhoiaiiic~~u Jas condiçucs USIL.~S uu >VIU, dtravés 

da adubaç ou rotação com culturas de raízes profundas 
e ou com I de grande quantidade de matéria orgânica 
residual q,, ,,,,,ão ser picadas e deixadas na superfície do 
terreno p: radas no do solo para a 
cultura se$ %tos culti 

ão verde , 
produção ..- ,I-..-*: 
ara seren 
pinte (mí 

i incorpo 
mejo de ri 

preparo 
irais); e, 

3iminuição. o quanto possível, da mecanização ou revolvimento 
io solo, tendendo ao cultivo mínimo, que dependendo das 
:ondições tecnológicas do agricultor, poderá chegar ao plantio 
direto, caso haja condições para implantar esse sistema. 

Clnsse III: São terras que, quando cultivadas sem cuidados espe- 
ciais, ficam sujeitas a severos riscos de depauperamento, principalmente no 
caso de culturas anuais. Requerem medidas intensas e complexas de conser- 
vação do solo, a fim de poderem ser cultivadas segura e permanentemente, 
com produção média a elevada, de culturas anuais adaptadas. 

AP 
t ou médi 

resentam 
ia permea 

solos prc 
ibilidade, 

fundos, c 
ocorrend 

le textura 
o em dec 

média o' 

lives de I 
u arenosa 
3 a 2% (I 

~ ~~ 

., com 
bo; 4) em 
solos de textura arenosa ou de 2 a 5% (B) em solos de textura média. 



Sub-Chse Iiise: Nessa sub-classe os solos apresentam limitações de 
US< unento de rampa. > pelo cará 

Re 

iter álico, 

comenda 
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çóes Con 

textura are 
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A unidade IILse reune tenas boas para a agricultura, porém quando 
cultivadas sem cuidados especiais, ficam sujeitas a riscos sevms de desgaste e 
empobrecimento. Os principais fatores de tedan tes  da classe ainda são os 
relacionados as propriedades quír erior, porém com 
declividade mais acentuada. Estas n culturas anuais, 
desde que sejam adotadas prática, ,.,,, - complexas. 

iesmos da 
em ser cul 
irinnidsin 

classe ant 
tivadas c01 
intmrinnn m 

São, portanto, terras boas para o cultivo in iendo apresentar 
produções elevadas para as culturas adaptadas à lesde que sejam 
resolvidos seus principais problemas, ou seja, os caracteres distrófico e áiico 
(altas concentrações de alumínio trocável na camada sub-superficial). 

Para neuiralizar os severos riscos de depauperamento, quando 
utilizados com culturas anuais, recomenda-se as seguintes práticas 
conservacio~stas: 

+ Preparo, plantio e cultivos em nível; 

Rompimei 

Terracean 

nto de pos, 

lento em 

síveis cam 

nível e de 

Manutenção de terraços; 

turais; 

ie cultura; 

iadas com] 

: base lar$ 

~actadas com sub-solagem; 

Melhoramento das condições físicas do solo através da incor- 
poração de matéria orgânica pela adubação verde ou manejo de 
restos cul 

Rotação < s em função da exi cultura, profun- 
didade de raizes e quantidade de resíduos culturais; 

Redução 
em casos 

Adubaçãc :ão do solo em função da análise química e 
exigências aas plantas cultivadas; e, 

da mecanização podendo chegar ao cultivo mínimo e 
especiais ao plantio direto. 

Classe VI: São terras que têm riscos ou limitações permanentes muito 
severas quando usadas para culturas anuais. Os solos podem ter fertiüdade natural 
boa ou razoável, mas não são adequados para cultivos intensivos e continuas. 



Usuaimente, devem ser mantidas wm pastagens, mas podem ser suficientemente 
boas para m o s  cultivos acasionais (na proporção de um ano de cultivo para 
cada quatro a seis de pastagem) ou algumas culturas anuais, porém com cuidados 
muito especiais. Com o manejo adequado, podem ser usadas com culturas 
Pem com 
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manentes. 
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mndo en 
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Sub-Classe I Vse: Sáo incluídas nessa sub-classe as áreas com solos 
que apresentam limitações de uso pelo caráter áiico, distrófico, textura arenosa 
e declives com longo comprimento de rampa. 
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São terras que apresentam nscos de desgaste e empobrecimento 
muil veras. Esta classe reune 
terrz onalmente. No caso de 
asse presume-se que não seja 
elevado, é preferlvel, por segurança, destinar estas terras apenas para culturas 
Pem D que ali& náximo compatível ptidão. Podem, 
no e inda ser )radas com pastag lorestamento. 
Necessitam de práticas intensas e complexas de conservaçáo do solo para 
serem cultivadas com culturas perenes de modo : permanente, 
obtendo-se produções médias e elevadas para as cull tadas à região. 
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, . lantio em covas ou sulcos em nível, devendo ser preparada 
apenas com roçadeira; não executar o preparo convencional; 

6 Plantio e cultivos sempre. em nível; 

6 Terraceamento de base média a estreita; 

t Ceifa do mato (manejo do mato); 

6 Cobertura morta; 

lelhorarnento das condições físicas do 6s da incorpo- 
ção de matéria orgânica, da estercação uu auuoaçâo verde; e, 
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as de mei > das propriedades químicas do solo. 
Assim, recomenda-se a adubação e calagem de acordo com análise 
química r incorporaçóes de matéria orgânica 
seja pela o verde ou manejo de restos culturais. 

e reforça( 
estercaçãc 

da com a! 
), adubaçii 

Ciasse V: Sao terras pianas adaptadas em geral para pastagem e1 
ou reflorestamento, sem necessidade de práticas especiais de conservação 
do solo, cultiváveis apenas em casos especiais ou de cultura adaptadas. 

Sub-Classe Va: São áreas planas ao longo dos rio )blemas 
de encharcamento elou riscos de inundação. Nas áreas de ento do 
Pontal do Paranapanema ocorrem em pequenas extensóes iocaiizadas nas 
Áreas de Preservação Permanente, sendo portanto destinadas h conservação 
da flora e abrigo da fauna silvestre. 
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piasse Vi: Terras impr6prias para culturas anuais, mas que podem ser 
u! i produçãc s cultivos ites úteis, como pastagens, 
B dgumas a manentes 1 do solo, como seringueira e 
cacau, desde que adequadamente manejadas. V uso com pastagens ou culturas 
permanentes protetoras deve ser feito com resíriçói práticas 
especiais de conservação do solo, uma vez que tipo de 
vegetação, são medianamente susceííveis de danificaçao pelos Iatores ae depau- 
peramento do solo. P i solos profundos de textura om boa 
permeabilidade, ocorr feches de 5 a 18% (C e D) 

Essas terras ocorrem, nas áreas dos projetos de assentamento, em 
pequenas e1 geralmente ao long EOS d'água. Devem ser des- 
tinadas par; preservação perna de reserva legal, o mesmo 
acontecendo com as áreas de classe VI1 e VLU de capacidade de uso. 
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Transporte 

O sistema rodoviário é o principal elemento de ligação dos municípios 
e destes com outras regiões, tendo wmo eixo principal a Rodovia Raposo Tavares 
- SP-270 que coita sete municípios da região e liga, através da ponte Maurício 
Joppert, o Estado do Mato Grosso do Sul na direção de Campo Grande. 

Como rodovias secundárias, transversais a SP-270, as rodovias 
SP-563 e SP-425 se estendem por seis municípios e delas derivam ouiras de 



menor porte que servem de acesso as sedes dos municípios. Desta forma 
todos os municípios são atendidos por estradas pavimentadas. 

A região também é corta, tiga Estrada de F e m  Sorocabana 
atingindo até a cidade de Presidente miracio. Essa ferrovia liea a região aos 
portos de Santo I introduçi rs explorações 
no Estado par; 

iguá possil 
$0. 

bilitando s 

-- --- ". Ainda pvuc-ac culiaiucia iuiii azrviços d t  riaiiapuite, o sistema 
hidroviário formado pelos rios Paraná, Paranapanema e Tietê que futuramente 
poderá se transformar em importante meio de transporte da produção. 
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Todo! receptores rões das principais r stas 
de rádio e televisão. A região possui 5 jornais e 10 rádios locais que atendem 
de m; isfatória à 
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Rede 
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A regiao e bem servida pelo sistema bancáno, possuindo agencias 

do Banco do Brasil S.A, Banespa e Caixa Economica na maioria dos 
municípios, além de uma signiticativa rede bancária particular. 

Os municípios onde estão inseridos os projetos de assentamento não 
possuem limitação quanto i3 oferta de insumos agropecuários, possibilitando o 
desenvolvimento das explorações appecuárias num alto nível de tecnologia. 

e A 



t Caracterização dos Beneficiários 

partir do 
nento e, 

do tamar 

á predom 

cadastrar 
atravts d 
.-"+,.r -ri 

A nento feito pelo Itesp das famílias candidatas 
ao assenta Ias informações colhidas das Cadernetas de 
Campo dos ~aC.,UY.lC..LVa ,,.is antigos da região, foi possível caracterizar 
as famílias quanto a sua população total, origem e tradição agrícola, experiência 
anterior, grau instrução, nível tecnológico e qnantificar a força de trabalho. 
Estes são parâmetros importantes para compor, com os critérios agronômicos, 
a definição jdulo pari lho do m< 

inância d, 

I o assent 

que resic 
. - 

amento. 

lem na pr 
. . 

H e pessoas 6pna região. No 
entanto, é comum sua ongem do Estado do Parana e do nordeste brasileiro. 
Da população em questão, 76,4% encontra-se na faixa etária dos 30 ao 60 
anos, caracterizando o predomínio de população no auge de sua vida produtiva. 

A experiência anterior da população a ser assentada é fundamental- 
mente agrícola (96.06%). sendo que são trabalhadores de monoculturas em 
fazendas de café, cana, gado e outros principalmente na forma de assalariado 
volante (bóia-fria - 59%). Os demais são parceiros, meeiros, arrendatários, etc. 

Quanto ao grau de escolaridade, 9,16% da população é analfabeta; 
59,22% não terminaram o primeiro grau; 3.51% dos assentamentos tem o segundo 
grau completo e o restante aproximadamente 27% estão frequentando escola. 
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A população utiliza-se de um nível tecnológico de baixo a médio, 
em relação a aplicação das práticas usuais, tais como, sementes selecionadas, 
fe da, em 
fu P. 

A composiçao da Força de IrabalnO da ramilia Utilizada para o 
cálculo da Renda Agropecuária desejada baseou-se no perfil apresentado no 
Retrato da Terra 96/97, segundo o qual o tamanho mtdio da famíiia é de 4.2 
pessoas, das quais 49.4% dedicavam-se intemalmente ao trabalho no lote e 
26.6% parcial ou eventualmente. Atribuir 3res de 1 FT para o trabalho 
integral e 0,s FT para o trabalho parcia :ud, aplicados ao tamanho 
médio apurado das famílias, obtém-se a meuia ue 2,5 FT por família. 

r: ao passe 
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que o RI 
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i função d 

A opção pelo uso deste dado em detrimento do cadastro geral, com a 
pontuação correspondente, deveu-se aos níveis de confiabilidade dos dois 
instrumento ?irato da Tema 9697 aponta uma situação real 
apurada, o c intenção declarada de trabalho, que nem sempre 
será cumpri a sua abrangência para todo o Pontal. 



eiras com 
ria oriunc 

Vercado Consumidor 
egião existem 4 laticínios e duas farinh potencial para 

abso )dução de leite e mandioca para indúsi Ia dos assenta- 
mentos. Us demais produtos agrícolas tradicionais são comercializados através 
de cerealistas e intermediários estabelecidos, tanto na região quanto nos 
vizinhos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Os produtos abastecem 
os mercados locais e regionais, não existindo até o momento limitação por 
parte da demanda de produtos agrícolas. 

Merece destaque a crescente importância da fruticultura na região, 
já se constituindo em atividade expressiva nos assentamentos. Colaborou 
decisivamente para isso o Programa de Fomento a Fruticultura implementado 
pelo Itesp desde 1993, estimulando a percepção das famílias quanto a 
necessidade de se diversificar a produção, particularmente em função da 
vocação das terras para culturas perenes. A recente instalação de uma agro- 
indústria para processamento de polpa de fmtas também tem contribuído 
para sua expansão. Entretanto, para fins de cálculo de módulo, a fruticultura 
não seri levada em consideração por se tratar de atividade que demanda 
pelo menos quatro anos para o início de sua produção comercial, período em 
que as famílias devem arcar com investimentos e custos de manutenção, nem 
sempre possíveis nas condições iniciais do assentamento. Além disso, não há 
ainda produção e comercialização regional em escala suficiente para deter- 
minação de custos, produtividade e rentabilidade. 
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RENDA DESEJADA - RD 
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Com base no trabalho o de 
assentamento Gleba XV de Novei uária 
líquida foram identificados. O primeiro patamar roi ryraao em uba 43.d por 
força de trabalho, (aproximadamente R$ 54,001FT) que corresponde a Linha 
de Superação da Miséria, garantindo apenas a remuneração mínima necessária 
para cobrir o custo de vida na região. O segundo patamar, correspondente 
ao dobro do primeiro, ficou em US$90,00 (R$108,00) por força de trabalho 
estabelecendo a Linha de Superação da Pobreza, que é a Renda Desejada 
para os sítios de assentamento. 



Em recente trabalho de Análise Diagnóstico de Sistemas Agrários, 
ainda não publicado, o Itesp, em parceria com a equipe do Convênio FAOI 
Incra, identificou os Patamares de Reprodução Simples e de Reprodução Am- 
pliada, para o município de Mirante do Paranapanema, na região do Pontal, 
est L. abelecido! 
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A remuneração m'nima necessária é dada pela diferença entre o 
valor da Linha de Superação da Pobreza e a PCF: R$ 1.680.00 anuais por 
família. Sobre esse valor incidirao os encargos sociais na ordem de 40 % e a 
concessáo onerosa de uso em tomo de 5%. calculados como segue: 

a - RAM - - sejada 
por tamilia. A KU decorrente da somatona desta KAM com a YCP, estabelece 
0 I e R$ 3.9 

-. 
Esl a é a Rei 

. -- . anual de 

+ Nfveis de Manejo das Culturas e Criações 

Considerando-se a dinâmica do processo produtivo no assentamento, 
caracierizado no seu início pela baixa capacidade de investimento dos assentados, 



associado ao desenvolvimento dos programas de fomento e assistencia técnica 
do Itesp, pri ma evolução tecnológica nos sistemas de produção 
agropecuária 

Debra Iurma, foram estabelecidos três níveis de manejo para as 
culturas e criação consideradas, que deverão ser alcançados pelos assentados 
na medida em que as relações sociais em que estão inseridos (sistemas de 
preços, formas de crédito, etc.) evoluam favoravelmente, permitindo o desen- 
volvimento da agnculh 

Esses três níveis de manejo poderão ser adotados simultaneamente 
nas diferenta ações agropecuárias de cada sítio, determinando os 
diferentes iti écnicos de produção nos assentamentos. 

A seguir, sao descritas as principais características dos três niveis 
de manejo para as principais explorações agropecuárias predominantes na 
região em estudo (algodão, feijão, milho, mandioca e pecuária bovina mista): 

Nív 

Par 

:s explor: 
nerários t, 

. w 

ira familh 

das, as op 
n6n,.;nna 0 

te1 de Manejo I 
a as culturas elenca e preparo de solo (aração 

e ~I,,-.L, 3ão realizadas com n.,,...,, , ...,,,, ntos alugados de terceiros. 
O plantio, os cultivos e a colheita são realizados com tração animal e mão- 
de-obra dos assentados. Nesse nível, a calagem e adubação raramente são 
utilizados. O calcário e sementes certificadas somente são utilizados quando 
fornecidos pelos programas de fomento da Fundação Itesp. 

No caso da pecuária bovina mista os pastos são formados ou reforma- 
dos utüizando-se o mesmo padráo técnico adotado nas culturas. No custeio pe- 
cuário, a utilização de insurnos é muito pequena, limitando-se às vacinas e sal mi- 
neral. No período das secas, a alimentação poderá ser suplementada comcapineira. 

A produtividade obtida nesse nível de manejo reflete as médias 
observadas nos assentamentos em início de implantação. 

Nível de Manejo II 

As operações de preparo de solo são realizadas com máquinas e 
implementos próprios pertencentes a grupo de assentados, indicando um certo 
grau de capitalização elou disponibilidade de recursos para financiamento de 
investimento. O plantio, adubação, cultivos e colheitas são realizados com 
mão-de-obra familiar com tração motomecanizada associada a tração animal. 



No caso das culturas do algodão e da mandioca, há necessidade 
de contratação de mão-de-obra temporária na fase da colheita. 

A adubação é realizada no plantio com quantidades médias de 
adubo. não sendo freaiiente a adubação em cobertura. O controle fitossanitário 
é ri :nsivos. pouco intc :m níveis 1 

e refom 
>...-Aî i 

ia de pastí 
.- iii-llî 

i formaçãc igem são seme- 
lhallt'is au ja UCSGIILU IIU I I I V G ~  I. Sso auutauas as c>rau~as de rotação de 
pastagens e manejo do rebanho. A suplementação ali ém de capineira, 
é complementada com rolão de milho. 
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Nível ae Manejo 111 

Difere do nível de manejo ii pela maior intensidade na aplicação de 
insumos agrícolas - calagem, adubação no plantio e em coberiura, de acordo 
com as recomendaç0es dos Boletins Técnicos itituto 
AgronBmico de Campinas, controle fitossanitário in ráticas 
culturais como adubação verde, rotação de cultura, , 
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CUSTOS OPERACIONAIS DE PRODUÇÃO 
E PRODUTIVIDADE 

para cad 

resume o! 

Os custos operacionais de produção foram calculados para as 
culturas de algodão, feijão, milho, mandioca e para a atividade pecuária bovina 
mista, em dois níveis de manejc a cultura. 

O Quadro 4 a seguir i custos e desembolso de produção 
das explorações com sua respectiva produtividade. 

Vide Cadernos llcsp n'l e "'9. "RETRATO DA TERRA (IWXI. que oam do pehl r6rioceondmirw c kdqo 
& pduqdu  apmpccuána dm arunlamcnlos nlnis do Fmdo de Sáo Paiilo Safra% Y W 7  c '41198. rç.pMlivamenic 



Quadro 4 
Custos, desembolsos totais de produeo e produtividade dos principais 

cultivos e criações no Ponta1 do Paranapanema 
para os níveis de manejo considerados 

C0 $&C , de ProdqçPo, 
', , . R$<" . .. unlha 

N1 NU Nlil NI N11 NlJi NI NU NIII 

Algodá0 - 4% 552 - 274 345 - 70@ 100@ 

iüjb - 326 358 - 189 ZUI - 10% 1 0 s  
Millm 181 229 - !B i41 - 1 8 s  32sc - 
Manha 321 391 - 105 171 - 10t 151 - 
BovirsW 16267 224.86 - 149,% 195.06 - 6 5 2 h  1 3 W k  - 

0 2 6 k  0 3 k  - 
0 . 2 0 ~ ~  0,Zsvc - 

Fonte: ltesp -8alon~odn Pmdu~8oApmpceluí> omentor RumisdoEstodode S& Paulõ. 1997 
"' Os desembolsos operacionais da produç% L Y S . = . ~ Y , , ~ ~  aos custos operacionais proporcionais de 

pmduçãa descontada a remuneração de mão de obra familiar do assentdn~ 

Com base nas planilhas de custos e desembt ução 
dos assentamentos j6 implantados, anexos 13 a 30, :guir 
um resumo dos resultados econômicos e financeiros das principais explorações 
agropecuárias da região. 
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Quadro 5 
Indicadores econômica 

o &L 

;tos Towis d 
;embolsos T 
ço M6dio (I; -- 2" "-A,.. 

m-íinance 
culo do m 

ùtura de algodão utilizados para 
ento assentam 

. . -. 

- Im 
I.Produriv1dade 1 <*lha) 70 100 
2. Cus e Produsão (R$/ha) 466.C 
3. Der otais de Pmdução (R$/ha) 274.5 
4. Pre, :$I@) 6 , h  
5. Valui ua riuuupiü (R$/ha) 420,00 
6. RLm / Safra (5 -3) (R$lha) 145,50 
7. R& /Ano (R$/ha) 145.50 - 
(*) -Não existe Nível de Manejo I para o algodão em finção do grau de enigencia da c l ~ r a .  



Indicado sres econô micos-fin 
cálculo d 

anceiros 4 

o módulo 

lro 6 
ia  cultura de feijão utilizados para o 
de assentamento 

1 .Produtividade (sac«s/lia) 1 0 15 
2. Custos Totais de Producão (RYha) 326.00 358.00 
3 r>c.\erliiwl,o\ luini\ <ir. j>rodu(;io i ~ $ h a )  
4. Preio hltilio iR51~ ico i  

Indicado res econô 

5. valor da Produçáo (R$ha) 300.00 450.00 
6. RLm I Safra (5 -3) (R$/ha) 111,00 220,00 
7. RLm I Ano (R$ha) 111,oO 2: 
(*) N&o se considera aqui o nível 1 para fcijão por se adotar o sistema de rotaçáo com o 

calemiado e adubado. 

Quadro 7 

micos-fmanceiros da cuitura de milho utilizados para o 
cálculo do módulo de assentamento 

Mscriminagão - 
- E ,  

1.Produiividade (sacoilha) 32 
2. Custos Totais de Produção (R$/ha) 229.00 
3. Desembolsos Totais de Produção (R$lha) 141.00 
4. Preço Médio (R$/saco) 6,OO 
5. Valor da Produção (R$ha) IVO,W 192.00 
6. RLmI Safra (5 -3) (R$/ha) 15.00 5l,(Ml 
7. RL_ /Ano (R$haia) 15.00 5 1 ,O0 

Indicad 

Quadro 8 
iômicos-financeiros da cultura de man 

,,ia o cálculo do módulo de assentamem., 
dioca utili izados 

I .Produrivid;ide (toneladaslha) 10 15 
2. Custos Totais de Produ$ão (R$ha) 321 ,O0 21.00 
3. Desembolsos Totais de Produção (R$/ha) 105,00 75.00 
4. Preço Médio (R$ltone'-"-' 30.00 30.00 
5. Valor da Produção (R: 300.00 450.00 
6. R L  I Safra (5 -3) (R3 195.00 275.00 
7. &I Ano (R$ha) 97.50 137.50 



Quadro 9 
Ind tiros da explorafla &ta 

ulo do módulo de a 
~. 

Nível.de Manejo 
.'i 

I 

1 .Produtividade 
+ Leite (litrosha ano) 6. i04 
+ Bezerros (cabeçaha ano: O,: .36 
+ Vacas para descarte (cabe O,: $25 

2. Custos Totais de Produçáo 82,' $6 
96 3. Desembolsos Totais de Produção (R$n Y 

4. Preço Médio 
+ Leite (R$iiitr 18 I 
+ Bezerros (R3 W ) 

+ Vacas para descarte (R$/< 210,OO 210,OO 
5. Valor da Produção (R$iha) 118.24 327.50 

+ Leite (R$lhdano) 117,32 237,64 
+ Bezerros (R$/ha/ano) 28.06 

.. . . 
39.29 

+ Vacas vara descarte íR$lhalano) 53.57 
6. R i  132.44 
7. RL 132.44 - - 
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Emb,,, , . .,.itai do Paranapaner.., ,,, ,im servido por uma boa 
malha de rodovias asfaltadas, associada a uma aptidão edafoclimática favorável 
às principais culturas e criações, a baixa densidade populacional dos 
municípios integrantes da região e a grande distância dos principais centros 
cons icamente iivas, 
base o, milho, f vina. 
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Por outro lado, os projetos de assentamento mais antigos em 
dese ião, demonstram a viabilidade das explorações acima 
citac de vista edafoclimático, quanto do conhecimento e 
tradiçao aos agncuirores familiar 

nvolvime. 
Ias, tanto - .  

nto na reg 
do ponto . .. es. 

ição de m( 
"..,,,i..,-Gn 

Diante do exposto, os cá determinn jdulo 
para os assentamentos foram baDbmuv, ,,, ,,., ,,,temas de ..,,u,~u: um 
exclusivamente agrícola, com as culturas de aigodáo, feijão, milho e mandioca; 
e outro exclusivo de pecuária bovina mista. Para cada sistema, utilizou-se dois 
itinerários técnicos diferentes, adotando diferentes graus de capitalização. Esses 

Iculos de r 
.-nrlnr a" 



dois sistemas representam em certa medida os extremos possíveis para a região 
do Pontal. 

hmbora os dois tipos de sítios possuam áreas diferentes, ambos 
garantem praticamente a mesma renda desejada por família para os mesmos 
níveis de manejo. Em todos os casos, a área considerada dução de 
consumo familiar (PCF) é igual a 2,4 ha, ou cerca de 1 al< 

Por fim, é bom ressaltar que o itinerário técnico proposto para fins 
de cálculo de módulo não é uma recomendação técnica de plantio, e muito 
menos esgota as possibilidades de auferição de renda do lote. Longe disso, 
trata-se de um exercício metodológico e referencial que permite calcular a 
área capaz de propiciar a renda desejada nas condições discutidas. 

+ Modelagem para Sistema de Produção Agrícola 

Foi utilizado o método da constnição gráfica do itinerário técnico 
proposto para este sistema de produção. A ponderação entre as áreas 
destinadas a cada cultura em cada nível de manejo obedeceu a critérios de 
capitalização, dada pelo limite de crédito do Procera, e critérios de mão-de- 
obra disponível, além de considerar as características do mercado e a praxe 
de plantio dos assentados e outros pequenos agricultores. 
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Em outras palavras, deve-se plantar o máximo de área possível 
para o cultivo mais rentável, mas de maior risco, até o limite de financiamento 
( :ra, no nível 11. A partir daí, prioriza. ivo mais 
I 1 de área, até o limite de disponibilidad .de-obra, 
por exemplo. Outros cultivos poderão ter outros limitantes de área e para 
t es de mercado. A 
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A combinação de cultivos do itinerário para o nível de manejo ii 
segue até alcançar a Renda Desejada no eixo y, traçando-se a área 
correspondente a esse patamar de renda, sendo aceitável, para maior 
segurança, uma superação em até 5% desse valor. 

O segundo itinerário proposto, i ~ ~ ~ c s c ~ i t a n d o  a siiuação de descapi- 
talização, é construído para aferição da capacidade do lote em propiciar ao 
menos a renda correspondente ao Patamar de Reprodução Simples, nessas 
condições. Naturalmente, a área destinada aos cultivos mais exigentes será 



menor do que no primeiro itinerário, em função da falta de recursos conside- 
rada. Outras condicionantes devem ser consideradas em cada caso concreto. 

O tamanho do lote deve atender a ambos os requisitos. Lembrando 
que a Renda Desejada - RD - é de R$ 3.996,00 vejamos os resultados do 
modelo proposto: 

Figura 4 
Modelização do Sítio Agrícola (14 ha) 

-... . . . . . . 

Dnp 
2 4  $8 74 9.6 1 2  llc 
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Quadro 

,O0 ha para exploração agrícola, localimdos 
bs de bom potencial produtivo, com textura media 

giiusa =um teores de argila acima de 20% e dedividade 
abaixo de 18% -no Pontr inapanema 11 do Para 

Depreciaçâo 

Autoconsumc 
Algodão N iil 

FeijãoN iil 
Mandioca N I 
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manejo, 8 

aepreciação não proporcional (Dno) e reiaava a aeoreciação de 
quipamentos e benfeitorias. C estimado níveis 
conforme '1 e 32. 

:m para S 

Foi uaiizado o mesmo metoao de conshuçao granca, porém adotan- 
do um único sistema de criação - a pecuária leiteira mista, com dois níveis de 
manejo, procedendo como no passo anterior. Os resultados são os seguintes: 



Figura 5 
Modeliação do Sitio Pecuária (23 ha) 

bnp '" 4 8  73 9.6 , I  I i L  16.1 I 9 2  21.6 2. 

Quadro 11 

Sítios de 23,00 ha para exploração pecuária leiteira mista, 
localizados em áreas com solos de médio a baixo potencial 
produtivo, com textura média a arenosa elou declividade 

até 18% - para o Ponta1 do Paranapanema 

Depreciação não proporcional (90.00) 

Autoconsumo 2.40 1.560,OO 

Pecuária Leiteira Mista('' 132.40 20,60f 2.728,30 

nnAL 23,OO 4.198,30 
Á r m  de pecudrio leiteira misto corresponde a somo de 19.60 h0 de pastagem e 1.0 h0 de 



+ Diversidade dos Módulos 
D k 14 hectares para agricultura e 23 

hectares pa 10s que estes serão referenciais dos 
limites aos moauios ae sirios iocaiizados nos melhores solos (sítios para 
ag anual) da ilização 
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u ! ío resolvem a contento a questão que se apresenta: quanto a mais 
de area aeve ser atribuído a um sitio em 'solo ruim' vara orooorcionar a 
m rolo bom'? 

do Pontal do Para se uma 
modeuzaçao conjuganao os principais condicionantes eaancos possíveis de 
serem apurados pelos levantamentos disponívei! rizando o que se 
entende por "solo bom" e "solo ruim" para os padn La região. A partir 
dessa determinação, a variação deste indicadores roi cruzada numa fórmula 
que comporta a transição do módulo de agricultura para o módulo de pecuária. 

Diante da aparente homogeneidade dos solos do Pontal, as análises 
de solo indicaram que o principal fator diferenciador da qualidade produtiva 
das terras é o teor de argila da cama 11tável~~. O segundo fator 
determinante dos limites Ei exploração d é a deciividade do terreno. 
Associada ao ~rimeiro, a declividade do terreno vai determinar a maior ou 
menor susc ada pela água das chuvas. 
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"És k l o  coloidal do soloquemfm a fdlidadc ~ ~ N n i l  das t-s, nsponsaven peta capanoame ae n a w  c 
likrafio dc nuincmes (CTC e V%) o tcvr dc mattria u<gKics fu pane da frdqio coloidal du rolo. enuelanto. C 
muito 1an9rel r m  funçlo do manejo adoiado pelo agrisulror (pd!iwr como queimada. rnanuicqão do temno 
u m  cukmm n u n a  exccsa dc ms;iniraçào. cc.. palrm &"?ir dn3a~amenlc o l u n  Jc m a l h a  orpinjsa no 
solo). e & usualmente muito baixo m>s solos do Pontal. 

" Em ambos os casos, as d m r m  perenes, a eriaçao de palucnos animais. a img* dc pequenas h. s demair 
formas de diversiRca$lo e tecniiicqão serão estimuladas, mas não deverão compor o cálculo de mddulo, pois 
representam um estágio de desenvolvimento e crescimento técnico e s6cio-econSmico cuja efetivação se dará a 
médio e longo prazo?. 

e 



O quadro a seguir retrata o cruzamento desses dois parâmetros, já 
indicando o módulo atribuído a cada transição dos teores de argiia e declividade: 

Quadro 12 

Resumo das dimensões do módulo para assentamento em fun@o do teor 
de argila e dedividade para o Ponta1 do Paranapanema. 

1 - (> 20%) 14.0 ha 
2- (15 - 20%) AeB(0-5%) 16.0 ha 
3 -(]O- 15%) 18.5 ha 
4 - (< 10%) 21.0 ha 

1 - (> 20%) 16.0 ha 
2 - (15 - 20%) C (5 - 10%) 18,5 ha 
3 - (10 - 15%) 21,O ha 
4-(< 10%) 23.0 ha 

1 - (> 20%) 18.5 ha 
2 - (15 - 20%) D (10 - 18%) 21.0 ha 
3-(10- 15%) 23.0 ha 
4 - (1 10%) Reserva Florestal 

1-(>2 E(18-25%) 23.0 ha 

2-(15 Reserva Fiorestal 
3-(10 .. ~, E(>18%)  Reserva Florestal 
4-(c 10%) Florestal 
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A localização ao mjero em reiaçao a centros consumaores regionais 
e a facilidade de escoamento de safra poderão oferecer aos agricultores 
familiares opções alternativas mais rentáveis que viabilizam sítios menores. 



Embora tenhamos demonstrado os cálculos para módulos no Pontal 
do Paranapanema, esta metodologia é válida e utilizada pela Fundação Itesp, 
em todo o Estado de São Paulo, com as devidas adaptações dos parâmetros 
técnicos regionais. 

O cálculo do módulo é apenas uma parte do processo de discussão 
técnica e participativa levada a campo para elaboração do planejamento 
temtoriai dos Projetos de Assentamento. Após essa etapa é definida uma 
proposta de parcelamento que incluirá, as .&as de Preservação Permanente 
(APP) e Reservas Florestais Legais (RFL), traçado de estradas, disposição 
dos equipamentos sociais e tipo de moradia (agrovila ou nos lotes) a ser 
discutida com a comunidade assentada para posterior implantação. Nesse 
momento são acatadas sugestões e definições quanto ao agrupamento de 
lotes para organizações existentes ou a serem criadas entre os trabalhadores. 

Garantida a área suficiente para a manutenção e desenvolvimento 
sócio-econômico das famílias, o Itesp estará implementando uma política de 
investimento em infra-estrutura e apoio à produção com assistência técnica 
voltada para a organização dos assentados, tanto para a produção e 
comercialização, quanto para a conquista de melhorias sociais (saúde, 
educação, lazer etc) num processo de construção do seu retomo i cidadania. 
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Anexo 1 

Carta Climiítica do Estado de São Paulo 
Segundo Koppen 

I 
Fonte: Adaptado de SAA - 1985. 



Anexo 2 

Isotennias anuais n< 

Carta Climática do Estaac 
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~ o n t e :  Adaptado de SAA - 1985. 



Anexo 3 

Temperatura do ar no Ponta1 do Paranapanema 
Estação D9 - 020 (1977-1980) 
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Fonte: Adaptado de SAA - 198.5. 



Anexo 5 

Valores Médios Mensais de Frequência e Velocidade dos Ventos 
Pontal, estação D9 -020 (1977-1980) 
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Anexo 6 

1 do Paranapanema 

A,"*- = > 1 m m m  

O i i w s r m m m  
rrl 

~ , i w o a " w m m  

Fonte: Adaptado de SAA - 1985. 



Anexo 7 

Deficiências Hídricas Anuais no Ponta1 do Paranapanema 

Fonte: Adaptadode SAA - 1985. 



Anexo 8 

Excedentes Hídricos Anuais no Ponta1 do Paranapanema 

Fonte: Adaptodo de SAA - 1985. 



Anexo 9 

Balanço Hídrico pelo Método de 
Thornthwaite e Mather - 1955 - (125mm) 

para a Região de Teodoro Sampaio 

EODOF 

I 
ecimento d 

Fonte: Adoptadodc SAA - 1W5. 

*f 



Anexo 10 

Balanço H 
Thornthwaite 

Médias mensais de temperatura do ar O, i o plu.ial O, 
evapokmspiraçáo potencial (EP), deficiência hídrica (Dh ite hidrico (EXD), 

para a localidade de Teodoro SampaiolSP. Aiuauue avir m; 
I 28 S e longitude 52" 11"W 

precipitaçã 
) e excedeu .. !...a. ?,,,a 

Setembm 

Outubro 
Novembro 

Março 
Abril 

Maio 

- DAEE (195; ,,,,, . I".,.. do Agriculr ,1971/841 
Temperatura - S e c o  de Clirnarolo~ia Apricoia do I/ 

- - 
24.2 
22.4 

19,8 

106 1 131 O 1 O 

67 / 17 1 2 1 O 

86 1 33 1 0 1  O 



Anexo 11 

Balanço Hídrico pelo Método de 
Thornthwaite e Mather (125mm) 

para a Região de Presidente Pmdente (1958-1970) 

rnm 

SM) 

IW 

o .J F M A M J  J A S O N O  

Fon1e:Adnptodo de SAA - 1995. 
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Anexo 13 

Estimativa de Custos ( olsos Totais de Produção 
Cultura de Algo dutividade 70@/ha 

Area 1,O h~ - de Mane.jo 11' 

Fonte: l i r i l ~ .  IYYX.  
'Não  existe Níisel de Manejo I paro o algo& em fungdo do grau de exigPncia da cultura 

E considerado aqui 1/5 do custo do produto, dado suo depreciocão total em 5 ams. 



Anexo 14 

timativa 4 

CultU1 
Esi ie Custos 

-a de Algc 
4rea 1,O t 

bolsos To rodução 
dutividac ha 
de Manejo 111 

ato de m n i o  
wnetrin 
IthlM M e y  

Fonrc: Iresp, 1998. 
* .&? considerado aqui 1/5 d~ -. ,roduro, dada sua depreciq80 rota1 c... . -..v. m F nnnr 



Anexo 15 

Estimativa de Custos e Desembolsos Totais de Produeo 
Cultura de Feijão - Produtividade 10 scha 

Area 1,O ha - Nível de Manejo I1 (para rotação com algodão)' 

IiW mnhsdi 
fim Manual 
v e r i u y a  
heb 

For . . . . . . . , . . . . . . . . 
' NUo se considera aqui o nfvel I poro feijáo por se adotar o sistem de rotação com o algoda, jd 

calcorendo e odubodo. 
Aproveito efeiio residual de calagem do cultivo do al.goddo. 



Anexo 16 

Estimativa de Custos e Desembolsos Totais de Produção 
Cultura de Feijão -Produtividade 15 sdha 

Area 1,O ha - Nível de Manejo I1 (para rotação com algodão) 

Foiiic: /ler,>. I Y Y X .  
* Aproveira efeiro residual de cologem do culfivo do nlgodõo. 



Anexo 17 

Estimativa de Custos e Desembolsos Totais de Produção 
Cultura de Miho - Produtividade 18 sdha 

Área 1,O ha - Nível de Manejo I 



Anexo 18 

Estimativa de Custos e Desembolsos Totais de Produção 
Cultura de Milho - Produtividade 32 sdha 

Área 1,O ha - Nível de Manejo I1 



Anexo 19 

Estimativa de Custos e Desembolsos Totais de Produção 
Cultura de Mandiaca - Produtividade 10 üha 

Área 1,0 ha - Nível de Manejo I 



Anexo 20 

Estimativa de Custos e Desembolsos Totais de Produção 
Cultura de Mandioca - Produtividade 15 f i a  

Area i,0 ha - Nível de Manejo I1 



Anexo 21 

Estimativa de Custos e Desembolsos Totais de Produção 
Pastagens com Braquiária - Capacidade Suporte 2,O UAma 

h t o r  Alugado 

Fi>>,,<.. l i r~\p.  I Y Y S .  



Anexo 22 - ~ - - - ~ ~ . ~  - Estimativa de Custos e uesemoolsos Totais de Produção 
Capineir . + Cana) 

Area 1,0 h r Alugado 

Foiziu; lir,r/i. 1998. 
* Colcúri<i 6 %>rnrcrdo nrlo  ires^, através de um de seus P~o~mrnos  de romenro. 



Anexo 23 
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Anexo 24 

stimativa i do Custeio Pecuário Anual 
Manejo Nível I1 



Anexo 25 

Estimativa dos Custos e Desembolsos para Construção 
de Cercas de Arame Liso para o Cercamento 

do Sítio de Pecuária - Nível I 

la de Obra 

T i l  

Anexo 

: e Desem Estimativa dos Custos 
- 

bolsos para Construqão de 
cas de Arame Liso para o Cercamento de 1 piquete de 

.O ha") - Ir 
Cer 

amente 4, 

Fonte: Iresp, 1998. 

(I) Ar cercar serão construidos com mour8ss n e& 6 m. com 2 bolaneins e 4 fios de arame liso. 
Os 0.6 km de mrms a serem cnnsml&s referem-se a snnurr6"a de 1 m  de 2 lodos e 50% dos 
oufro.~ 2 lados. poro um piquele quadrado. 

ao as Obra 



Anexo 27 

Estimativa da Produtividade da 
Pecuária Bovina Mista - Manejo Nível I 

:as em lac 
a s  secas . .. 
neas de 1 
neas de 2 

alidade 

OVa<;aO- - 

2. /ta 
de vacas 

14 mesi 
9 mese 
3,5 litrc 

Fonte: lterp. 1998. 

( I )  0,s bezerros machos são comerciolizodos após completorem li 



ntervalo e 
aeriodo dc - . . . . .  

% de vaw 
rlo Total c 

Jacas em 

tstimativi 
ria Bovin 

iatalidade 
anovaçac 

is em lact 
le vacas 
iantnr 

Anexo 28 

i da Prodi 
a Mista - 

utividade 
Manejo 

da 
Nível ii 

Fnnrr: I i e p ,  1998. 

( I )  Os bezerros machos sao eomreinlizados após complerorrm 12  meses' 

eses 
3ses 
tros 





Anexo 30 

Estimativa de Custos e Desembolsos Totais de Producão 
a Peeu4ria Bovina Mista 1,O ha 
tor Alugado - Nível de Manejo ii 

:usto Totsl 1 
naqão das Pa! 

'AL (A) - < 
li,*&, 

~ b o l a o  I, 
erca ds Aram 

BaembolW PC 

Fonte; Iresp, 1998. 

(I) 0,s volores to1ni.s por ha d e v e m  ser amortizodos em 5 anos. pertodo considerado de vida útil dor 
pasta&-enr, capineiror e em I 0  anos paro os cercas 

total de PRX 
i Capineira 



Anexo 31 

Esümativa da Depreciação não Proporcional 
Dnp para o Sftio Agrícola e Níveis de Manejo I e iI 



Anexo 32 

va da Depreciação 
Dnp pan le Pecuhria I~iteir ejo I e I1 

Estimati 
a o Sítio i 

não Prop 
.a e Nívei: 

orcional 
s de Man 

rnTAL 0O.W 

Para  mie Nh.1 de Manejo são do grupo de issinMos 
com trator próprio e traga0 anl 

unlh.dc6 b. 
mal. 
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p r ~ m (  timaçãodas posses a16 100 hectares e aarrecadgão de terras públicas paradestina-las 
prioritanamenre aos Projetos de Assentamento. Paraisso d i z a  vistorias. avaliaçks. elabora planos de 
lepitir ies. manIém c auIiüzação 1, unbkn 
atua e :om a União o aos projeto para a 

Pmm' nna A e a  

- 
Atua na re 

>vendo a legi . .  . 
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*ão da Refoi 

ontmle sobre 
para dar apob 
:m São Paulo 

e g l h  das te 
s de assentan 

m públicas 
lento federai: 

do Estado. Ta 
s no Estado e 

-..- apo i í t i cade~  wntütos h -.-., .. ntreas 
pmes envolvidas e busear aitemativas oaraa soluçãodai c 
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comunidades, a demarcação e utuiaçao ae seus temtónos, a assisrencia recnica e o apoio para o 
desenvolvimento síxioeonômico. respeitando s u a c u i m e  suas tradiç 

i Itesp 6 na asr 
:]os estudos P ... - . 
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em que a pres 
ilombos e de 
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iundamentai para sua sobrevivência 

P a r a e l e v a r o n l v e l d e ~ ~ S a n o 8 0 ~ , o I r e s p ~ ~ ~ a S  
de formação. tantoparaas populagies bemfici~asu>moparaos~cosdainstinii@o. O Itesp amaem 
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