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ALÉM DO PRECONCEITO 

Opreconceito éoprincipal instrumento utilizadopelosdefensores 
da cultura do latifúndio. Ao agricultor familial; ao caipira, se atribuiu a 
imagem de 'preguiçoso' e indolente. No entanto, relegados às terras 
menos férteis e mais longinquas, marginalizados das politicas públicas, 
sem acesso ao crédito, os agricultores familiares sobreviveram. 

Aqueles que perderam a terra foram condenados, em sua grande 
maioria, à exclusüo social. Tomaram-se bóias-frias, ou migraram para 
as grandes cidades, onde não encontraram condições de vida dignas. O 
pah, em trágica ironia, parecia pequeno. 

Mas os tempos estão mudando. Com a diminuição dos subsídios 
e da especulação, as grandes unidades de produçüo agropecuária estão 
se tornando, cada vez mais, inviáveis. Parte dos agricultores familiares 
já estabelecidos, de forma criativa, respondem aos desafios. Afinal de 
contas, como já demonstrou a Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura, a FAO, a agricultura familiar é, na grande maioria dos 
casos, mais produtiva e mais rentável por hectare. E muito superior na 
capacidade de gerar empregos. 

O mesmo se pode afirmar daqueles que estão retomando para a 
terra - os assentados. Estüo se constituindo em agricultores familiares. 
Produzindo e se integrando às comunidades. Melhorando suas condições 
de vida. Contribuindo para o desenvolvimento local. 

Reirato da Terra, em sua segunda versão, contribui para obje- 
tivar a discussão a respeito da reforma agrária. Apresenta indicadores 
do desenvolvimento sócio-econômico e da produção agropecuária das 



famílias de trablalhadores rurais assentadas em São Paulo. Reafirma o 
que já havia sido revelado na versão anterior: as famílias, em sua grande 
maioria, permanecem na terra, utilizando-a de forma intensiva, 
desenvolvendo seus projetos de vida. 

Essas famílias continuam contribuindo com a produção agrícola 
do Estado de São Paulo. Plantam 4.70% da área de mandioca de todo o 
Estado, alkm de 3.12% do algodão, 8,47% da mandioca para indústria. 
5,19% do feijão de inverno, 4,64% do feijão da seca, 2,31% do feijão 
das águas, 11,68% da mamona e 1.64% do milho. Ocupam, hoje, 0.54% 
da área agricultável do estado, representando 2,03% das unidades de 
produção agrícolas paulistas. 

Devemos divulgai: em todas as praças, esses números. Conhe- 
cer os assentamentos, que já se utilizam de 91 %da sua área agricultável. 
Visitar as localidades em que estão situados. Investigar o impacto dos 
assentamentos na geração de empregos e de renda. Verificar o quanto 
aumentou o movimento dos setores comerciais. Sem preguiça. Sem 
preconceito. 

Bells6rlo dos Santos Jr. 
Secretdno da Jostip s da Defesa da Cidadania 



No Estado paulista, a questão agrária tem sido objeto de tensão 
social, que alacanvou açõesfirmes e contundentes porparte deste Governo. 
Somente neste último ano, o processo de redernocratização da terra 
incorpomu mais 695 famílias, assentadas em terras de poucos donos. 

A área agricultável disponível para essas famtlias foi 
expandida em 39%, chegando a quase 30 mil ha, dando origem a 17 
novos assentamentos. 

Esses são apenas alguns dos dadas descortinados neste livro, 
cujo principal objetivo é tomar transparente a informação sobre o que 
se passa no campo da reforma agrária. A complexidade e o dinamismo 
do processo de democratização da terra reclamam não só informações 
confiáveis e atualizadas, como também análises mais aprofundadas que 
subsidiem a política governamental. E os movimentos sociais anseiam 
por essas informações. 

Eis aqui Retrato da Terra 97/98, subvertendo as interpretações 
maniqueístas tecidas em tomo da reforma agrária e mmpendo com as 
mistificadoras, no seu sentido utópico. Preferimos encarar os números, 
acompanhar as tendências apontadas no desenho dos gráficos, enfrentar 
os desafios, buscar junto com o trabalhador da terra novos caminhos e 
perseguir o que nos parece possível acreditar que a reforma agrária 
vale a pena. Melhorar a qualidade de vida e propiciara inclusão social, 
econômica e política é nossa grande missão. 

Retrato da Terra nos mostra o quãofundamentalfoi o trabalho 
dos profissionais do Departamento de Assentamento Fundiário, dispen- 



sando a importância e o rigor no tratamento das informações, tanto no 
levantamento como na compilaçüo dos dados. 

Desnudara realidade e perseguir sua evoluçüo, por si só, ainda 
é insuficiente. É preciso construir um futuro mediante a alteraçüo das 
tendências, com políticas efetivas. É dessa maneira que encaramos nosso 
trabalho. 

Tânia Andrade 
Coordenadora do Itesp 
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A afirmativa de que a reforma agrária é uma necessidade imperiosa, 
não traz novidades. Porém, atestar que a reforma agrária vale a pena pode 
parecer uma temeridade, face à dificuldade de informações nesse sentido, 
decorrência da ausência de uma base de dados segura e confiável. 

O Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" - 
Itesp, órgão responsável pela execução da política agrária e fundiária no Estado, 
desenvolve, através do seu Departamento de Assentamento Fundiário, uma política 
que abrange desde a implantação de Projetos de Assentamento (PA), a 
administração e assistência técnica inclusive dos projetos federais, até os diversos 
programas de apoio, visando a diversificação da produção e o fortalecimento da 
agricultura familiar. Tal política norteia-se pelo método participativo das 
comunidades de trabalhadores assentados, buscando não só tomá-los produtores 
autônomos, mas resgatar-lhes a condição de cidadãos - do campo. 

O Itesp nutre a convicção de que sua atuação não deve se limitar ?i 

cessão de uso da terra, mas acrescer sua política dos aspectos sociais, culturais 
e históricos, saindo do patamar de uma ação social compensatória. Para tanto, 
toma-se imprescindível avaliar a evolução dos projetos de assentamento, 
objetivando aferir a eficácia dessa poiítica, pensada como uma fonte geradora 
de excedentes, possibilitando a ampliação da produção e produtividade, bem 
como a transformação das condições de vida dessas comunidades. 

Desde seus primórdios, na década de 80, o Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo, na época denominado Instituto de Assuntos Fundiários - 
IAF' , já demonstrava essa preocupação através da realização de levantamentos 
periódicos da produção agropecuária obtida pelos assentados. 

' A origem do I t q  está vinculada ao IAF - InstiMo de Assuntm Fundisrios, de 1983 e ao GEAF - Gmpo 
Executivode Ação FundiBna de 1984. criados pelo Governador Framo Monlom. idealizados por seu Secretário 
de Agricul~ra  e Abastceimento, José Gomesda Silva. J6 naquelaépoca objaivava responder ticrescente pressão 





caracterização física dos lotes e a produção de autoconsumo de que as famílias 
lançam mão como estratégia de composição da renda. 

A segunda parte expõe os resultados do balanço da produção 
agropecuária, envolvendo os seguintes aspectos: ocupação da área agricultável 
disponível; participação das diversas atividades agropecuárias quanto à ocupação 
da área e quanto ao valor da produção; área, produção, produtividade e número 
de produtores envolvidos nas diversas culturas e criações; padrões tecnológicos 
predominantes e, por fim, utilização do crédito mral. 

Espera-se que, a riqueza dos dados obtidos desperte novas análises, 
seja por parte do próprio órgão ou por meio de programas de cooperação t6cnico- 
científica com a comunidade acadêmica. 

O Itesp expressa aqui, mais que suas próprias conclusões, a postura 
de um órgão que, na transparência de suas ações em prol de uma política 
agrária conseqüente com as questões sociais. busca interlocução com os 
envolvidos na conshução de um novo cenário social onde se dignifique a luta 
pela cidadania. 
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e silagem, contemplam além das áreas exploradas nos lotes, as áreas de exploiação 
comunitária - os "pastões3'-, paraque nãoocomdistorções nos cálculos dos índices 
de capacidade de suporte ou de produtividade por hectare. 

Nos quadros de produção animal, buscou-se também demonstrar a 
importância relativa de cada regional, seja quanto à área ocupada pela atividade, 
seja quanto ao valor de produção gerado.Encerrada a fase da coleta dos dados, 
as Coordenações Regionais (CR), do Departamento de Assentamento Fundiário 
enviaram para a sede, em São Paulo, os dados referentes a cada Projeto de 
Assentamento, para que o Grupo de Sócio-Economia procedesse a cbecagem 
e consolidasse as tabulações da Caderneta de Campo. 

É relevante informar que todo o processo de sistematização foi 
elaborado em planilhas eletrônicas, com o programa Excel da Microsoft, versão 
Office 97, gerando cerca de 1800 tabelas para o conjunto dos assentamentos 
d '. Os dados aqui apresentados constituem uma compilação de 
ir :s, organizadas por Coordenação Regional. 

2abe ressaltar que toda pesquisa censitária é um retrato instantâneo 
de uma realidade dinâmica, que se e :m constante processo de 
transformação. Nesse sentido, alerta-se. :lação ao levantamento 961 
97, ocorreram alterações devido à implei de novos projetos de assen- 
tamento, bem como ao acréscimo e/ou reiocaçao ae assentamentos rurais entre 
Coordenaçóes Regionais, principalmente na região do Pontal do Paranapanema. 
Essas mudanças tiveram como objetivo harmonizar as condições de atendimento 
e racionalizar administrativamente o funcionamento da assistência técnica 
prestada por este Instituto à população assentada. Dessa forma, deve-se atentar 
para que os estudos de caráter comparativo, passíveis de serem realizados com 
base nos dados de 96/97 e 97/98, levem em conta tais modificações, ainda que 
estas não interfiram diretamente na análise dos resultados globais. 

As análises aqui contidas remetem-se ao conjunto dos resultados 
obtidos ao nível do Estado e das Coordenações Regionais, não considerando a 
especificidade local, onde situações de'antigüidade dos projetos, potencial de 
produtividade das terras ou ainda localização em relação ao mercado pudessem 
explicar resultados diferenciados. 

O presente trabalho abrangeu 87 assentamentos rurais6, representando 
9335% de um total de 93 projetos existentes em julho de 98, época da pesquisa. 
O levantamento atingiu 9449% dos lotes do total dos projetos de assentamentos, 
o que corresponde a 8934% da área agricultável disponível nas áreas pesquisadas. 

Está sendo providenciada a disponibilizaçáo desses dados na f o m m  CD-Rom para o ano de 1999. 
A mlqão das assentamentos rurais pesquisados encontra-se em Anexo. Não foram incluídos neste levantamento 
seis projetos de assentamento existentes à epaea, por serem &as recentemente incorporadas. Em dezembro198 já 
h4 em São Paulo 123 projetos de assentamento implantados ou em início de implantação. 



Quadro 1 

Abraugência do Levantamento da Caderneta de Campo na Safra WB8 



PARTE I 

CARACTERIZAÇÃO SOCIAL 
DAS FAM~LIAs ASSENTADAS 



1. OS ASSENTAMENTOS, 
FN8-TEMPQ-Fi-NO ESPhÇ& 

A implantação dos assentamentos no tempo tem a ver, por um lado, 
com a configuração das forças políticas que definiam o trato das questões 
relacionadas à reforma agrária e, de outro lado, com a trajetória de atuação dos 
movimentos sociais no campo. 

Dos assentamentos pesquisados, 20,69% do total correspondem aos 
projetos mais antigos, com mais de 10 anos de idade (Quadro 2). Os primeiros 
assentamentos rurais em São Paulo, começaram a ser efetivamente implantados 
entre 1983 e 86', quando o Governador Montom, por meio de seu Secretário de 
Agricultura, o saudoso José Gomes da Silva, inaugura a ação estadual sistemática 
na área. Era um período em que a crise assolava o temtório nacional, deixando 
um rastro de desemprego crescente. A Cesps abria a discussão do modelo a 
ser implantado com os primeiros reassentamentos de ribeirinhos na região da 
Lagoa São Paulo, no Pontal. Era um momento de invenção e descoberta, finne- 
mente patrocinado pelo entáo governador. 

O Governo Federal tem sua primeira iniciativa mais contundente no 
período do Plano Nacional de Reforma Agrária, especialmente nos anos de 
1987 e 88. com adesapropriação de fazendas improdutivas. Já no âmbito estadual, 
de 1987 a 1994, nos governos Quércia e Eleury, houve um acanhamento das 
intervenções políticas, devido a retomada da linha mais direcionada à regulari- 
zação9. Os movimentos sociais recuaram nas suas ações de ocupação de terras 

' Antes. havia uma q ã o  mais dimimada hs atividades de coloniwão c rrguldza@o hindiHa. wndo eeno que 
muitos dos chamados 'assentamentos' efetuados durante o regime militar eram de fato projetos de regularização 
de pequenos posseiros. O únicoarsentM>enfnante"oraoOavemo Monlarofoi efeniadopelo go'vemo federal. em 
1980. na Fazenda Rimavem em Andradina. mas abaalonado E pr6pria none até recentemente, quando com- 
B ser atendido pcla Itesp. 

' Antiga Cenuais Eleuicas de São Paulo. depois tmnada Companhia Encrgbtiea de São Paulo. 

' Emhora, mesmo nesse caso. os pequenos posseiros m n i s  tenham sido gradualmente esquecidos. priorizandrrse 
a g e s  urbanas. Ver sohx o tema: TERRA E CIOADÃOS: Aspectos da Ação de Reguldza$áo FundiHa no 
Estado de São Paulo - Só"r Codcrnos Ilesp. no 4, 1998. 



devido a repressão sofrida nas situações de 'despejo' da terra, muitas vezes 
com violência Em todo esse período, apenas 15 projetos de assentamentos 
foram implantados, correspondendo a 17,24% do total levantado. 

Em contraposição a esse período, de 1995 a 98, os assentamentos 
são retomados com vigor, resultando em 54 assentamentos com menos de 5 
anos de existência, (até julho de 1998), correspondendo a 62,07% do total 
pesquisado. Esse dado ganha maior relevância ainda quando relacionado à 
distribuição geográfica destes assentamentos mais recentes: 60.92% estão 
localizados na região do Pontal do Paranapanema, refletindo o resultado das 
ações dos movimentos sociais que, ao tomarem conhecimento da disponibilidade 
de terras devolutas concentradas na regiãoI0, direcionaram suas forças na luta 
pelo acesso a essas terras. 

Esta demanda aliada à sensibilidade e à a vontade política demons- 
tradas pelo Governo Covas, propiciaram a elaboração em 1995 de um Plano de 
Ação para o Pontal do Paranapanema" , onde se propunha mecanismos técnicos 
e jurídicos para a arrecadação de terras devolutas e a implantação de novos 
projetos de assentamentos na região. Chegou-se na marca de quase 8.000 
famílias assentadas no Estado de São Paulo, até meados de novembro de 1998. 

No caso dos projetos mais recentes, com menos de 2 anos de existência 
(19,54%), cujas áreas foram recém arrecadadas, as informações sobre produção, 
renda e capitalização das famílias somente irão apresentar resultados mais 
satisfatónos nos próximos anos, a partir da estabilização destes assentados. 

'"Tem dc\.oluia P spécic de Irrra pihllra. rino qw 6 aquela que mi nenhum mommto intcpm u parri%>nio 
paniculu. amda quc crtc]a impulmcnte cm p n r r r  dc pn i i i i lm,  \'<.r whre o i rmi  TERRA E ClDhD402  
A.p.~c<i< d.i A~km Jc Rc$ularirn(.bo Fundiana no E i a J u  dr Sii, Paulu --  Srrit Cd,.niir I,r<p. no J. 19% 

" Plano dc Acãa edi* em 27 de Se<embm de 1995. pelo qual se popignava pela legitin@o das devaluta. 
infenwes a 100 hae pela miomada judicial das &as devoluta. rupmiaes a 5W ha. d e s h d o - a  ao assen(amenI0 
de uabalhadom mrain sem t e m  pacificando os conflitos que vinham se acirrando desde 1990. Ver sobre o tema: 
MEDIAÇÃO NO CAMPO: Eswtégiis de A ~ ã o  em Situqões de Conflito Fundiano - Sérir C&-.? Ilesp no 6. 
1998. 



Quadro 2 

Idade dos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo, 1998 

IX o 1 1 10 12 

X o o 3 o 3 

Ti 1 - -- -. -- - 
% 21 17 43 ZU 1 UU 



A disponibilidade de terra, base da produção nos projetos de assen- 
tamento, apresenta uma diversidade de situações resultantes de um conjunto 
de fatores que determinam o cálculo do módulo do assentamento, ou seja, o 
tamanho do lote necessário para que uma família assentada possa viver e se 
desenvolver. 

Na classificação dos assentamentos de acordo com a situação modular, 
estes estão assim definidos: 

a) d e f i n i t i v o s ,  aqueles considerados com lotes de dimensão adequada 
h manutenção e progresso econômico das famílias; 90,80% dos assentamentos 
paulistas são definitivos. 

b) provisórios, aqueles cujos lotes ainda não foram definidos em 
razão de circunstâncias legais. Essa situação é encontrada na região do Pontal 
do Paranapanema, em assentamentos com área obtida por tutela antecipadai2, 
assegurando a posse imediata de 30% do total da gleba, enquanto se aguarda o 
restante da área para o assentamento definitivo. Apenas 8.05% dos assenta- 
mentos do Estado encontram-se nessa condição. 

C) e m e r g e n c i a i s ,  aqueles com lotes em dimensão insuficiente para o 
desenvolvimento das famílias. devido ao número elevado de beneficiários em 
relação à área disponível no local. Encontram-se em situação emergencial apenas 
1,1% dos assentamentos do total pesquisado. 

Em relação ao levantamento anterior (96/97), os dados indicaram 
alterações significativas na configuração da situação modular dos assentamentos. 
" A  hitelaantecipada 6 um msanismopreviuto noC6digode Rocnisa Civil, no seu aniga 273. Foi solicitadapcla 
Estado nos autos das ações reivindicar(>nas que foram propostas contra os acupantcs de im6vcis Iacalizados em 
prúncmr julgados devolutos em última instheia. Segundo Humbeno nieadoro Júnior, "Po possihilidndc de 
o juiz concrder ao autor (ou on réu. n u  o(.óe.s dúpliccsl um provimcnro Iiminor que. pmviroririmenrr. lhe 
orseni8rP o brm Qrndiro n que se refere o pre.7toqão de direito mote"o1 reclamodo como nhjeio da reloqão 
jundico envolvido nu litigio". 



Quadro 3 

Situação em Relação ao Módulo dos Projetos de Assentamento 
do Estado de São Paulo, 1998 



Verificou-se um aumento no número de lotes definitivos, de 74.28% para 90.80%; 
um decréscimo nos assentamentos provisórios, de 22,87% para 8.05%; e, em 
menor proporção, para os assentamentos emergenciais, de 235% para 1,15% 
(Quadro 3). Essa variação deve ser atribuída ao desenvolvimento dos trabaihos 
de planejamento e parcelamento, assim como da incorporação definitiva de 
áreas ao conjunto de terras disponíveis para projetos de assentamento. No ano 
agrícola 97/98, em vários assentamentos, foi incorporada a posse de 70% das 
áreas remanescentes, possibilitando a alteração de áreas provisórias para a 
condição de assentamento definitivo. 

O tamanho do lote destinado a cada heneficiário é variável, cuja base 
de cálculo está vinculada a critérios agronômicos, ambientais e sócio-econô- 
micos, aplicados à área disponível". 

A maioria das familias assentadas (69,81%) possui lotes na faixa de 10 
a 20 hectares, ocupando 69,76% da área agricultável dos assentamentos analisados. 
Na seqüência decrescente, com lotes entre 20 a 40 hectares, 16,26% das famílias 
ocupam 24.73% da área agicultável; 11,5% possuem lotes entre 5 a 10 hectares, 
ocupando, 5.06% da área agricultável; e apenas 2.43% dos assentados têm lotes 
menores que 5 hectares, ocupando 0,45% da área A área média dos lotes ocupados 
apresentou um aumento em relação ao ano passado, evoluindo de 14.27 ha para 
16,62 hectares, o que pode ser explicado pela incorporação de áreas no Pontal, 
mais propícias à pecuária e a exploraçks mistas de pecuária e agricultura como 
também pela ampliação dos assentamentos definitivos. 

Considerando o tamanho dos lotes, classificados por estratos, houve 
alterações interessantes em relação ao levantamento anterior (96197): os estratos 
de lotes de 10 a 20 ha e 20 a 40 ba tiveram uma elevação significativa em 
termos percentuais, de 53.45% para 69.81% e 8,31% para 16,26% respec- 
tivamente, o que se explica pela alteração da situação modular dos assenta- 
mentos, com o aumento dos assentamentos definitivos. Da mesma forma, os 
estratos de lotes de 5 a 10 ha e abaixo de 5 ha, sofreram um decréscimo, com 
maior relevância ao primeiro estrato, caindo de 34,10% para 11,50% os lotes 
desse porte. Essas alterações tem correspondência na participação na área 
agricultável, acompanhando essa variação em termos percentuais, conforme 
pode ser constatado no Quadro 4. 

" A esse respeito, S ~ O S  B 'SíiUANTES': Planejamento Temtonal e Cálculo de Médulo para Assentamentos 
Rurais - SCne Cadernos Ircsp, na 8, 1998. 



Quadro 4 

Distribuição da Terra nos Assentamentos 
Rurais do Estado de São Paulo, 1998 

Na situação de assentamento provisório, os lotes são pequenos, 
proporcionais aos 30% da área arrecadada judicialmente, em função da meto- 
dologia adotada pelo Itesp, que se propõe a dividir a área pelo número total de 
famílias a ser assentada. Ao passarem à condição de assentamento definitivo, 
os lotes aumentam proporcionalmente à área remanescente arrecadada. No 
decorrer do tempo, ampliou-se o número de lotes definitivos em detrimento dos 
provisórios que continuam pendentes na justiça. 
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Neste estudo, o levantamento abrangeu um total de 24.822 pessoas 
moradoras nos 87 projetos de assentamento pesquisados, sendo 54,26% homens 
e 45.74% mulheres (Quadro 5). Em relação ao período 96/97, os dados indicam 
uma ampliação na população assentada, da ordem de 18,42%, resultante da 
expansão dos assentamentos em São Paulo. 

Num universo de 5.645 familias, pode-se calcular uma média de 4.4 
pessoas por família. A elevação do índice de 4.2 para 4,4 pessoas por família, 
identifica um aumento do número de pessoas por família em decorrência do 
ingresso recente de famílias mais numerosas nos assentamentos ou da vinda de 
novos familiares para os projetos, engrossando a mão-de-ogra da família já 
instalada. 

Na Caderneta de Campo 97/98, foi introduzido o levantamento da 
participação de homens e mulheres no conjunto de moradores dos Projetos de 
Assentamento do Estado. Constatou-se uma desproporção numérica entre 
homens e muiheres de 8.52%. indicando uma predominânciado gênero masculino 
no contingente de moradores dos assentamentos paulistas. 

Fica aqui uma instigação aos acadêmicos, a ser aprofundada em 
estudos de caráter mais analítico: essa masculinização encontrada no contexto 
dos assentamentos mrais paulistas, vem reforçar a hipótese de que, no campo, 
não há espaço para a profissionalização da mulher, provocando assim uma 
migração feminina? 



Quadro 5 

Distribuição por Faixas Etárias dos Beneficiários 
dos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo, 1998 

Faixas 

)O anos 

Númem 
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51 a 65 anos 

Total 1 
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TOTAL 13.468 54.28 11.354 

MEDIA DE PESSOAS POR FAMILIA 

5.11 

7.88 

7.21 

2.553 

4.184 

3.881 

5.32 

1.43 

45.74 

- - - -  

3.180 

875 

24.822 



Quanto à Idade dos TitularesI4 constatou-se que praticamente a 
metade dos beneficiários de lotes (50,58%), encontram-se entre 31 a 50 anos, 
uma faixa etária bastante favorável ao desempenho produtivo na agricultura 
(Quadro 5 e Gráfico 1). Um pouco mais velhos mas com possibilidade de apoio 
dos filhos maiores, estão aqueles na faixa de 5 1 a 65 anos, representando 3 1,12% 
dos titulares. Apenas 7,42% encontram-se acima de 65 anos, em que geralmente 
decresce a força de trabalho familiar. 

A composição da população assentada por faixa etária traz uma 
configuração interessante em se tratando de agricultores familiares. Veriticou- 
se que há 32.34% de jovens na faixa etária de 15 a 30 anos, wn percentual 
superior ao número de pessoas entre 31-50 (24,35%) e aqueles com mais de 50 
anos (16,26%). Esse contingente juvenil, no contexto dos assentamentos mrais, 
aponta para uma questáo cmcial, quéé a da permanência dos jovens nos projetos 
de assentamentos. 

Os indicadores aqui expostos vem questionar algumas tendências 
apontadas em pesquisas realizadas no âmbito da agricultura familiar, cuja 
preocupação reside no êxodo mral do segmento juvenilL5. A presença da 
juventude nos assentamentos mrais paulistas, além de ser relevante em termos 
de formação de uma nova geração de agricultores, se apresenta como um 
segmento permeável ao novo, mais favorável à mudanças, e nesse sentido, 
passível de viabilizar a própria política de assentamentos do Estado. 

" O Itesp umsidera como tinilaces do lote o homem e a mulher, constando inclusive as ames dos cdnjuges no 
Temode Concessão deuso (TAU). Enuetanto, paraefeitodo presente levantamento. foi tomada apenas uma dar 
pessoas tituladas, homem ou mulher, cujo nome constava na relagáo de beneficiários do ItesplDAF como 
responsável pelos programas e financiamentos. 

" Ver a respeito o estudo de Ricardo Abramovay e outms, Juventude s ngriculh<m fmiliczc deropos dos novoa 
padrões sucessótios. Relathrio de Pesquisa/Cmvtnio FAO-INCRA . 1997. 



A questão da permanência do jovem no campo, e em especial nos 
assentamentos rurais, é um tema que merece um estudo mais aprofundado, na 
medida em que alguns determinantes objetivos como o tamanho do lote versus 
a incorporação do jovem de forma independente na produção familiar; a falta 
de possibilidades para uma pmfissionalização, a insuficiente oferta de ensino no 
meio ~ r a l  e, muitas vezes, de condiçóes para a continuidade do processo de 
escolarização; a ausência do lazer, elemento fundamental na vida da juventude; 
se contrapõem aos projetos de vida da maioria dos jovens, traçados na direção 
de se tomarem agricultores mais tecnificados e economicamente viáveisI6. 

Gráfico 1 

Faixas Etárias dos Titulares de Lotes nos Projetos de 
Assentamento Rural do Estado de São Paulo, 1998 

c de 21 anos 
> 65 anos 0.43% 

7.42% 21 a 30 anos 
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41 a 50 anos 
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Fonte: ITESP/DAE Cadernero de Campo 97/98 

' V e r  a nspcito as considera@es de Marcia Rcgina O Andrade. em seu estudo qualitativo A fonnn~ão da 
consciência polirica dor jovem m conteno dor nrrenrmnrnror do Moi~imcnto dor Traiahalhadoms Rurais Sem 
Grm. UNICAMP/FE pese de doutoramento). 1998. 



Sabe-se que a educação no meio mral sempre esteve à margem das 
políticas governamentais implementadas no país e o Estado de São Paulo não 
se diferenciou nesse aspecto. Questões como: oferta insuficiente de ensino e 
de escolas, a baixa qualificação do profissional docente das escolas mrais, a 
precariedade das instalações físicas, entre outras, compõem um quadro que se 
presentifica nos assentamentos rurais. Nem todos os assentamentos possuem 
escola para atender a população em idade escolar, de 7 a 14 anos de idade. 
Quando ela existe, a oferta de ensino é restrita, via de regra, à 4" série do I". 
Grau, do Ensino Fundamental, contribuindo para o elevado índice de evasão 
escolar existente no m leio mral. 

Iguns fat 
.In :̂,. " " <  

ores que 
ra..+n-ln .. Esses são a podem explicar o baixo nível de 

escolaridade da p o p ~ , ~ ~ ~ "  aaJciiraua paulista: 64% possuem o 1". Grau 
Incompleto (Quadro C 3 situação inclui-se os estudantes de 
primeiro grau, que cc t desta população, sendo o restante 
(42,34%), indivíduos .,, .. .,.,... .,,ca .oportunidade de estudo, tendo 
direcionado sua vida ao trabalho e à sobrevivência. 

A continuidade da escolarização está conaicionaaa à ampliação do 
nível de ensino, com escolas oferecendo o I". Grau Completo e, em determinadas 
ocasiões, o 2." Grau. Esta iniciativa já existe em algumas situaçóes, onde a 
demanda por educação a toma imprescindível. A outra alternativa que possibilita 
a ampliação do nível de escolaridade é o deslocamento da população para os 
centros urbanos mais próximos. Apenas 5,69% terminaram o primeiro grau, 
3.72% possuem o segundo grau completo e 0,2170 fizeram curso superior. 

Em relação aos 6.36% que apresentam o segundo grau incompleto, 
4,45% estão estudando e, entre aqueles que não completaram o curso superior 
(0.29%). praticamente todos ainda estão estudando (0,21%). 



A condição de analfabeto (9,05%) foi considerada para o indivíduo 
maior de 14 anos que não aprendeu a ler e escrever. Se somarmos a porcentagem 
de analfabetos com a de l0grau incompleto, excluindo-se os estudantes, nota-se 
que 51.39% da população assentada apresenta baixa escolaridade. Esta carac- 
terística da população deve ser considerada na assistência técnica, procurando 
adequar seus m6todos de comunicação, visando transformar esta realidade. 

Gráfico 2 

Níveis de Escolaridade dos Moradores de Projetos de 
Assentamento Rural do Estado de São Paulo, 1998 

Fonte: ITESP/DAE Caderneta de Campo 97/98 



Quadro 6 

Níveis de Escolaridade dos Moradores de Projetos de 
Assentamento Rural no Estado de São Paulo, 1998 

Fonte- ITESP/DAK Cadei-nrr<i de Cninpo 97/98 



A história de vida dessas famílias de trabalhadores é semelhante a de 
milhões de sem-terra brasileiros, com trajetória marcada pelos processos sociais 
de expulsão e expropriação. Mesmo com origemmral, essas famílias são levadas 
a participar do mercado produtivo como vendedores de sua força de trabalho, 
ora permanecendo no campo, ora migrando para as cidades e alocando-se em 
atividades para as quais não são qualificados. 

Esse quadro compõem uma configuração das atividades anteriores 
do titular do lote, cuja grande maioria (92,85%) dos titulares de lotes possuem 
experiência de trabalho no setor agrícola, com destaque para os trabalhos 
assalariados temporários (43.95%). Os arrendatários correspondem a 18,16% 
dos titulares, sendo que em algumas regionais, esta participação gira em tomo 
de 25%. como no caso da Regional VI com sede em Presidente Venceslau 
(24.67%). da Regional IV - Andradina (27,61%) e da Regional I - Itapeva 
(23,4270) (Quadro 7). A terceira maior participação é a dos assalariados 
permanentes (14,90%), seguida dos parceiros (8,56%), posseiros (5,4996) e 
ex-pequenos proprietários (1.81%). 

Nota-se um número significativo de ex-posseiros na Coordenação 
Regional IX - Teodoro Sampaio, 32,56%, o que pode ser explicado pela 
arrecadação da Fazenda Ribeirão Bonito, destinado ao assentamento das famílias 
de posseiros que ocupavam o imóvel, em situação de litígio há quase 20 anos. 

Como se verifica no Gráfico 3, a população 6 majoritariamente de 
ex-assalariados mrais (58.85%) que trabalhavam na zona mral, mas não raro 
residiam na zona urbana. Por outro lado, os titulares que exerciam trabalhos na 
indústria (2.82%) ou na prestação de serviços/comércio (4,32%) também são 
muitas vezes originários do campo, porém apresentam histórico de vida marcado 
pela passagem pela zona urbana. É o caso da Coordenadona Regional ii, onde 



Quadro 7 

Experiência de Trabalho anterior dos titulares de lotes 
dos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo. 1998 



30% dos assentados possuem experiência de trabalho fora da agricultura, em 
viriude da trajetória pelo urbano. O caso de Sumaré ilustra bem esta situação, 
onde as famílias, tendo que abandonar suas terras de origem, foram morar e 
trabalhar nas periferias de Campinas e região - vivendo uma situação de carência 
e miséria e trabalhando no setor da construção civil. 

Seja ex-produtor ~ r a l ,  parceiro, arrendatário, bóia-fria ou assalariado, 
cada qual com uma história de perda, esses sujeitos tomaram-se trabalhadores 
sem-terra, lutando pela sobrevivência. 

A despeito da condição anterior, todos cultivam o sonho, acalentado 
por muito tempo, de retomar as origens. Dessa forma, o assentamento adquire 
um sentido que transcende o 'voltar à terra', pois ele permite o atendimento 
das necessidades reprodutivas da família, garantindo a comida na mesa e o 
lugar do trabalho. Para aqueles que viveram uma situação de dominação e 
controle, o assentamento representa a oportunidade de trabalhar a própria terra, 
com maior autonomia do processo produtivo, além de possibilitar a fuga dos 
contratos patronais. 

Gráfico 3 

Experiência de Trabalho anterior dos titulares de lotes 
dos Projetos de Assentamento Rural do Estado de São Paulo, 1998 
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Assalariado 
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Fonte: ITESP/DAE Cndernero de Campo 97/98 



Em todos os casos, o titular dos lotes de assentainento é um indivíduo 
que busca construir uma identidade de produtor rural. Para estas famílias, 
marginalizadas pelo processo de modernização da agricultura, que não Ihes deu 
possibilidade nem de inserção no mercado de trabalho urbano e nem de conquista 
de espaço dentro da agricultura, a Reforma Agrária se toma uma oportunidade 
de redetinir seu papel na sociedade, de forma produtiva e com mais perspectivas 
de desenvolvimento sócio-econômico. 

Este perfil dos titulares assentados confirma o levantamento anterior, 
registrado no Retrato da Terra 96/97, mesmo com o ingresso de um número 
significativo de famíiias. 



O levantamento dos dados apontou que são poucos os casos em que 
as famílias de trabalhadores desistem e abandonam o projeto de assentamento. 
O índice de permanência da população assentada pode ser dado pelo número 
de famílias que ingressaram desde o início dos projetos, contra 16,85% das 
famíias que entraram em substituição através do processo regular de seleção 
(Quadro 8 e Gráfico 4). 

As dificuldades iniciais que surgem na primeira fase da implantação 
dos assentamentos são ainda maiores no caso dos assentamentos provisórios, 
em que a instalação física do lote definitivo e de boa parte da infra-estrutura s6 
é possível com a obtenção da área total. A grande maioria das famílias assentadas 
na região do Ponta1 do Paranapanema passou por esta situação por um período 
entre I e 2 anost7. Além disso, a ausência de uma política agrícola voltada h 
agricultura familiar e aos assentamentos18, muitas vezes inviabilizou os 
produtores assentados iniciantes. 

Esses fatores, aliados crise do setor agropecuáno, são motivos que 
justificam em grande medida, o abandono da produção agropecuária por essa 
parcela, frente a uma realidade que impõe muitos desafios aos produtores 
familiares. Apesar de toda a conjuntura desfavorável, a desistência nos 
assentamentos é pequena, o que comprova a eficiência da Reforma Agrária 
como geradora de emprego e de perspectivas para a população ~ r a l .  

"Apesar dessa dificuldade adicional, avalia-se que a inrtalaqãa dos assentamentos provirdrios foi positiva. pois 
pemiliu quea%famflias saíssem dacondi~ãoeimmamente pm8nade acampados(sem inh-csw~metamtém 
sem possibilidade de prodqão) para a condi$So de produtores (p io  menos de subaisténcia) ai6 o assentamento 
definitivo. o que j á  ocorreu na maioria dos casos. Do ponto de vista palítico. os pmvis6?mr tamhem foram 
importantes para a caractetiz+ão da deteminaqáo governamental e da irreversibilidade do pmceaso. 

'" SO 8 panir de 1995 o Pmera (Programa de Crédito Espccial para Reforma Agiana) do Governo Federal recebeu 
apone significativo de recursos. passando a destinar até RF 7.500.W p>r famfiia assentada para investimcnlo: e as 
expetiênciasdoPmnaf (Pmgramade Apoioà Agricul~raFamiliar) aindasnodemariadomenier e incipienter para 
alterarem erre quadro. 



Quadro 8 

fndice de Permanência de Beneficiários nos Projetos de 
Assentamento Rural do Estado de São Paulo, 1997 

'onte: ITESP/DAF. Cadernrta de Campo 97/98 

Gráfico 4 

fndice Percentual de Permanência de Beneficiários em Projetos 
de Assentamento Rural do Estado de São Paulo, 1998 

Fonte: ITESP/DAE Caderneta de Campo 97/98 



Os elementos destacados para compor as condições de moradia das 
famíiias assentadas foram: tipo de habitação, abastecimento de água, energia 
elétrica e saneamento básico. 

A despeito de uma grande parcela da população ter sido recentemente 
assentada, verifica-se que 42.87% residem em casas de alvenaria, sendo que 
24.66% ainda não possuem acabamento. Somando-se as casas de alvenaria, 
mista e madeira, tem-se 77,79% das famílias em condições favoráveis de moradia 
(Quadro 9 e Gráfico 5). 

Apenas 13,94% construíram provisoriamente casas de madeirite, em 
viriude da condição emergencial em que ainda vivem. Na região do Ponta1 do 
Paranapanema, na falta de condições para um programa habitacional dessa 
dimensão, o Itesp procurou atender as famílias mais carentes, provendo recursos 
para construção das casas de madeirite (unidades emergenciais). 

Em relação ao levantamento 96/97, o indicativo percentual de famílias 
que viviam sob lona plástica reduziu de 15.93% para 6.32%. o que pode ser 
explicado pelo aumento de projetos de assentamentos definitivos, bem como o 
fornecimento de material, pelo Itesp, para as famílias mais carentes melhorarem 
suas condições de moradia. 

A maior parte das moradias (72.40%) foram construídas com recursos 
próprios dos trabalhadores, sendo 24.4% financiadas com recursos do Itesp 
(19,41%) e do Incra (4.99%). Somente 3.21% são casas que existiam no imóvel 
mral anteriormente h implantação do Projeto de Assentamento. 

Quanto à energia elétrica, 60,59% das moradias possuem instalação 
elétrica, sendo a maioria (41.24%) de rede monofásica e 19.01% de rede 
trifásica. O abastecimento de água é realizado majoritariamente (59.32%) por 



Quadro 9 

Condições de Moradia dos Titulares de Lotes 
em Projetos de Assentamento Rural do Estado de São Paulo, 1998 
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poços cacimba perfurados quase sempre pelos próprios assentados em seus 
lotes. Em Projetos de Assentamento com maiores dificuldades de obtenção de 
água há poços tubulares profundos, perfurados com recursos orçamentários do 
ItespIDAE que atendem cerca de 1.724 moradias (31.06%). 

Nos casos dos assentamentos novos, implantados em áreas recém 
arrecadadas, onde a infra-estmtura ainda está por ser construída ou em fase de 
construção, as minas e ribeirões são fonte de água para 9.71% dos lotes e os 
caminhóes pipa atendem provisoriamente 033%. Há famílias que são servidas 
por mais de uma fonte de água, normalmente são casos em que há poços 
cacimba no lote para complementar o abastecimento da água que provém dos 
poços tubulares. 

Em relação ao levantamento do ano anterior, notou-se um crescimento 
entre aqueles que se abastecem em poços tubulares, em detrimento do abaste- 
cimento em poços cacimba, indicando avanço neste benefício proporcionado 
pelo Itesp, garantindo água em qualidade e quantidade. 

As condições hidrosanitárias das moradias são predominantemente 
dependentes de fossas (70.56%). 

Gráfico 5 

Tipos de Moradia nos Projetos de Assentamento Rural 
do Estado de São Paulo, 1998 
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Fonte: ITESP/DAE Codrrneto de Campo 97/98 



A produção de autoconsumo (grãos, leite, carne, ovos, hortaliças e 
frutas) tem se mostrado sempre um dos componentes principais do sistema de 
produção e da fonte de renda dos assentados. Há uma tendência nos assenta- 
mentos estudados de fortalecimento da segurança alimentar da família no 
decorrer do tempo. 

As atividades de autoconsumo existentes nos assentamentos compõem 
o seguinte quadro: 3.970 famílias possuem cnação de aves, correspondendo a 
70,33% dos lotes estudados; 1.910 famílias possuem cnação de suínos, atividade 
encontrada em 33,84% dos lotes; grande parte dos lotes (55,02%) possuem 
pomares, atividade desenvolvida por 3.106 famílias; e há horta em 39.42% dos 
lotes, atividade desenvolvida por 2.225 famílias. Em geral, estas atividades são 
desenvolvidas próximas às moradias, no entorno da casa, envolvendo a 
participação de mulheres, crianças e jovens. 

Compreendendo a importância das atividades de autoconsumo na 
fixação da família, o Itesp iniciou em 1998 um programa de fortalecimento da 
segurança alimentar, que busca estimular a implantação - em todos os lotes e 
em todos os assentamentos - de projetos de diversificação da agricultura de 
subsistência, com metodologia e avaliação dos resultados. A agricultura voltada 
ao autoconsumo, ou de subsistência, toma-se de suma importância para suprir 
as famílias de alimentos básicos (arroz, feijão, mandioca, ovos, frangos, carne, 
leite, frutas e hortaliças), melhorando sua qualidade de vida e mesmo melhorando 
sua renda total, na medida em que poupa recursos da renda de outras atividades 
que seriam destinados à aquisição desses produtos, além de aumentar sua 
capacidade de resistência a adversidade, relacionada às fmstrações de safra e 
condições de comercialização. 

O Programa de Apoio h Subsistência Familiar do Itesp é voltado à 
diversificação da produção para autoconsumo, com a implantação de pomares 



e hortas domésticas, criações ~ s t i c a s  como galinha e porco caipira, utilizando 
mão de obra familiar, dando ênfase ao envolvimento de mulheres, jovens e 
crianças, com vistas a propiciar melhores condições nutricionais e o aumento 
da renda familiar. Espera-se verificar seus primeiros resultados já no próximo 
Retrato da Terra. 

Quadro 10 

Atividades Exclusivas de Autoconsumo 
nos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo, 1998 

-,=r,L. us m a .  ~ S N ~ V G .  I idrlm Lovangdor Bsnefic. lavantadas BensRc. Lannladoa 

I 194 51.05 157 41.32 279 73.42 

2i5 

4E6 

I 47.0 

I 51.8 

5.8 

VI1 407 52.31, 583 74.M 599 76.99 
, 

VI11 239 28.52 268 31.98 579 59.09 

8: 240 39,67, 330 5455 a 2  79.67 

X , .  . 65 38.45 82 48.52 H0 65.09 
1 

TOTAL 2.225 39.42 - 3.108 5362 3.970 711,33 
Frirric: ITFSP/DAE Codrroct<i de Co~ripo 97/98 



Quanto ao envolvimento dos moradores no trabalho agrícola dos lotes, 
foram caracterizadas quatro situações: a) integral, com dedicação permanente 
em tempo integral; b)parcial, com dedicação de parte do dia às tarefas agrícolas; 
c) eventual, com participação em situações de maior exigência de mão de 
obra; e d) não participante, no caso de não haver nenhum envolvimento com 
o trabalho do lote (Quadro 11 e Gráfico 6). 

Os resultados em relação ao envolvimento integral, revelam que 
47.12% da população assentada se dedica exclusivamente às tarefas do lote. 
Tal resultado indica que, dividindo-se o número de pessoas envolvidas no trabalho 
pelo número de lotes, chega-se a uma média de 2,07 pessoasllote, dedicadas 
integralmente ao trabalho agrícola por lote nos assentamentos rurais paulistas. 

Quanto ao envolvimentoparcial, a relação com o total de moradores 
é de 18,73%, anotando-se um índice de 0,82 pessoas por lote. Na categoria 
eventual, inclui-se apenas 7,88% da população, resultando no índice de 0,34 
pessoas por lote. 

Em relação a categoria não participante, há um contingente de 
26,27% de pessoas que não possuem nenhum envolvimento com o trabalho 
agrícola. Levando-se em conta que tal gnipo seja formado por crianças de O a 
14 anos e idosos com mais de 65 anos, o que corresponde a 30,60% do total da 
população, encontramos uma diferença de 4,33% evidenciando que, mesmo 
neste contingente existem indivíduos que participam do trabalho agrícola. 

Comparando-se os dados atuais com os obtidos no levantamento 
anterior, o índice de participação integral e eventual mantiveram-se, vkando  
com mínima elevação o indicativo da participação parcial, de 0,77 para 0,82 
pessoas por lote. 



Quadro 11 

Participação dos Moradores de Projetos de Assentamentos Rurais 
no Trabalho dos Lotes no Estado de São Paulo, 1998 

Q 
100,oo 

?a N 100.00 

V 1 2.146 1 66.56 1 482 1 14,95 1 118 1 3.66 1 478 14,83 / 3.224 1 . .  . 100,oo 

li 100,OO 

2t 100,OQ . . 
1L,.- -.. 100,W 

22,37 22 100,W 

31,96 ! 100,00 

26,27 24.822 100,W 

VI 323 

VI1 99 1 

VAI ,,-" - . v  582 

Fotiie: ITE.7l'/DAF: (ridrrrieiu <lu C<irii,in Y7/YA 

359 1, 573 . , 
25 178 

1.956 7,88 6.521 

IX 1.08 

X 1,Ol 

TOTAL 11.696 47,12 4.649 18,73 



Gráfico 6 

Participação no Trabalho dos Lotes nos Assentamentos 
Rurais do Estado de São Paulo, 1998 
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Tempo 
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Fonte: ITESP/DAE Caderneta de Campo 97/98 

Buscando caracterizar ainda as questões relacionadas h população 
dos assentamentos mrais do Estado, foram colhidas informações das famílias 
assentadas quanto a participação em atividades externas aos lotes, envolvendo 
trabalhos remunerados tanto no setor primário (agricultura) como nos setores 
secundário (indústrias) e terciário (comércio/serviços), bem como envolve as 
atividades escolares. (Quadro 12). 

Constatou-se que 12.25% do total de população assentada estão 
empregando sua força de trabalho em atividades externas: agricultura (7,90%), 
comércio/se~iços (3.56%) e na indústria (0,79%). Tal resultado mostrou-se 
com elevação de 2.87% em comparação ao levantamento 96/97. Esse dado 
pode ser indicativo de estratégias complementares ?i renda familiar, necessárias 
para a reprodução social da família, em especial nas fases iniciais do 
assentamento ou em situações de adversidade decorrente de inadimplência, 
por exemplo. 

No tocante a população estudantil, tem-se um contingente de 26.72% 
do total de moradores envolvidos em atividades escolares, o que indica em média 
a existência de 1,17 pessoas por família frequentando escolas. Houve um aumento 
de 5.33% da população escolar em relação aos dados do ano passado. 



Quadro 12 I 
Envolvimento de Membros das Famíiias Assentadas em Atividades Externas 

aos Lotes dos Assentamentos Rurais no Estado de São Paulo, 1997 
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Os dados indicativos do envolvimento de pessoas em atividades 
escolares não alude à incompatibilidade do trabalho agrícola com o trabalho 
escolar, apenas aponta o uso do tempo gasto em atividades externas ao lotes. 

Buscando revelar a composição da renda das famílias assentadas, 
levantou-se a informação sobre sua origem, visando identificar o grau de 
importância de cada atividade (Quadro 13). Trata-se de uma estimativa feita pela 
família assentada junto ao técnico de campo, indicando a proveniência da renda 
obtida em relação ao lote e quanto esta representa no total da renda familiar. 

Constatou-se que 47,83% das famílias dependem exclusivamente da 
renda proveniente do lote; 35.29% das famílias obtém uma renda enquadram- 
se no eshato em que mais de 50% e menos de 100% de sua renda é proveniente 
do lote; e apenas 16.88% compõem sua renda familiar onde menos de 50% é 
originária do lote. Nos casos de menor preponderância da origem da renda no 
próprio lote, geralmente há pessoas da família envolvidas com habalhos externos 
remunerados, visando a complementação da renda familiar. Nesses casos, uma 
das estratégias frequentemente utilizadas pelas famílias assentadas é o emprego 
temporário da mão-de-obra dos jovens no setor da construção civil ou mesmo 
no setor da agricultura. 

Há também situações em que as famílias contam com pensões, 
aposentadoria. o recebimento de um aluguel na cidade, ou mesmo a ajuda de 
filhos e;ou parentes, compondo a renda familiar. 

Quadro 13 

Origem da Renda Familiar nos Assentamentos 
Rurais no Estado de São Paulo, 1997 

1 Renda Famlllar I Númem de Famlllas I ?C 

100 %Proveniente do Lote I 2.700 47.83 

>70e<10  

< de 50 I J J J  1 0 . 0 0  - 
Total 5.645 100.00 

Fiwlre: ITE.Yl'/B,4k. <'<i,Ie>rri~i<i <I<,  (lznipo ')7/9Y 



A forma de organizar a produção e comercialização é um fator 
relevante para o bom desempenho dos assentamentos. Há diversas experiências 
coletivas na produção agrícola, no uso de equipamentos ou no momento de 
comercializar. Incentivadas pelos vários mediadores - Igreja, Estado, ONG's 
ou Movimentos Sociais - e mesmo por iniciativas próprias, surgem diversas 
formas de organização entre os assentados, a saber: Cooperativas, Associações 
ou Grupos Informais. 

No conjunto dos assentamentos mrais do Estado de São Paulo, 
constatou-se que grande parte das famílias (68,88%)' está envolvida em algum 
tipo de organização, verificando uma predominância nos grupos informais (126), 
envolvendo a participação de 1.276 famílias (22.60%). Há também 43 
Associaçóes envolvendo 773 famílias (13.69%). E ainda, do total das famílias 
envolvidas em algum tipo de organização, quase um terço pertence à 25 
cooperativas em funcionamento (Quadro 14). 

A principal finalidade das organizaçóes existentes nos assentamentos 
é a produção (52,06%), seguida da prestação de serviços (22,68%). A comer- 
cialização é considerada pnoritária para apenas 7,73% das organizações e somente 
5,67% aisurnem um papel político de defesa dos interesses comuns (Quadro 15). 

Ainda que timidamente, destaca-se a organização própria das mulheres 
assentadas, em iniciativas como a produção de derivados de leite, conservas de 
alimentos e produtos artesanais. O surgimento destas organizaçiks, que já repre- 
sentam 7,22%, evidencia a participação efetiva da mulher assentada da produçáo, 

" Este percentual expressa apenas um fndice de participaçS.o da populqáo. tendo sido estabelecido pela nla.$o 
númem de participantes I número de beoeficiários x 100. Em alguns c a w  p i e  ter ommido e participqão em 
mair de um tipo de organizqno. numa mesma famflia. 



Quadro 14 I 
fndice Percentual de Participação em Organizações nos Assentamentos Rurais 

do Estado de São Paulo. 199R* 

~ o i i i r .  ITF.SP/I )AF <'ri<i<,t,i<,ro de ('<iirtpo 97/vs 
(*i O lndiic ~ i<~cenrunl  <I<. pnrlicipri<õo e»i rirpnni;o(õsrfoi e r r o b ~ k ~ l d o  nrr<ri.és da rt.lri(60: !r" de porli<-ili<rnrer icoirc rrperi(<iol / n a  de 

brneficin'rius r 1Gíi 
(**) A ,  Cooprrnrisas COCAMP (Teodoro Sompaio - CR 9)  e COAMIP (Mirante do Paranapanema - CR 8), lem cooperados fombdm nos 

Coordenqõrs Regionais 6. 7 r 10. 



diferenciando seus produtos com o valor agregado do beneficiamento. O Itesp 
tem procurado incentivar essa participação e organização, com a destinação de 
recursos orçamentários específicos, principalmente a partir do Encontro Estadual 
da Mulher Assentada, realizado dia 8 de março de 1998, em Castilho. 

Os dados apontam a presença relativamente importante de formas 
de organização entre. as familias assentadas. em contraposição à forma individual, 
em parte atribuída à necessidade de obtenção de recursos técnicos e financeiros 
que, de forma individual, nem sempre se tem condições de adquirir. 

Quadro 15 

Distribuiqão de Organizações por Finalidade 
nos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo, 1998 
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1. UTILIZAÇÃO DA TERRA 
WR.ODEJGA& 

Como já foi exposto, a área total agricultável levantada nos 5.645 
lotes pesquisados, atingiu 93.837,76 hectares, representando 89.54% da área 
total de lotes dos 87 assentamentos estudados. 

Verifica-se, conforme o Quadro 16 e o Gráfico 7, um elevado percen- 
tual de utilização da área agrieultável disponível na safra 97/98, ao redor de 
87%. demonstrando a disposição para o trabalho das familias assentadas. 

No quadro de distribuição da ocupação das áreas agricultáveis, 
destaca-se a predominância das pastagens (incluídas as capineiras e cultivos 
destinados a silagem), com 56,20%, enquanto as áreas de culturas anuais, 
permanentes, olencolas e de reflorestamento somadas, atinge 30.86%. 

As áreas destinadas &.s benfeitorias e produção de autoconsumo (horta, 
pomar, criações) representaram 2,56% da área dos lotes, ou seja, significando 
em média cerca de 0,42 hectares por famia. 

Nos lotes foram identificadas ainda áreas inaproveitáveis, atingindo 
1.70% do total. Em geral estas situaçóes são encontradas em assentamentos 
novos, onde ainda restam áreas com tocos ou capoeiras, aguardando senriços 
de destoca que permitirão nos próximos anos sua incorporação ao cultivo. h e a s  
propriamente ociosas atingem apenas 8,67% da área disponível nos lotes. 

Nas áreas destinadas As culturas existe uma grande predominância 
das culturas anuais com 26.88%. As culturas permanentes ocupam 2,16%, as 
olerícolas 1,44% e o reflorestamento 0.38%. 

Pode-se notar uma significativa diferenciação quanto a utilização da 
terra, entre as diversas regionais do DAF, de acordo com as potencialidades 
físicas dos assentamentos e suas respectivas inserçóes nos mercados locais. 
Desta forma, a CR.1, em Itapeva, destaca-se por sua vocação agrícola, com os 



Quadro 16 

Distribuição da Ocupação da Área Agricultável nos Assentamentos Rurais 
do Estado de São Paulo na Safra 97/98 



cultivos anuais ocupando 68.26% da área a&cultável. Na CR ii, em Sorocaba, 
o destaque fica por conta das culturas permanentes, principalmente fruticultura 
(9,87% da área), e olericultura (20.92% da área). 

As áreas de pastagens são predominantes nas regionais do oeste do 
Estado (região do Pontai e Andradina), com percentuais de ocupação da área 
variandode60a75%. 

Na análise do valor de produção dessas diversas atividades, nota-se 
uma alteração em suas posições relativas de importância, quando comparadas 
com as áreas ocupadas. Para calcular os valores de produção, multiplicou-se os 
volumes totais produzidos pelos preços mais freqtientes obtidos pelos assentados. 

No Quadro 17, verifica-se que o valor total da produção obtida nos 
assentamentos, relativos a safra 97/98, foi superior a 24 milhões de reais, um 
valor 32,11% acima ao alcançado na safra 96/97 m. 

Gráfico 8 

Ocupação da Área Agricultável nos Assentamentos Rurais 
do Estado de São Paulo na Safra 97/98 
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Fonte: ITESPDAE Caderneta de Campo 971P8 

I" Camparaça0 mm os dados do estudo Bolaiyo do Pmdu~do Arlgmpccudria dos Ascnfomcnfo8 Rurais do Esfodo 
de São Paub - Safn 96/97, Itesp. dezernbm de 1997. 



Analisando por gmpo de atividades, verifica-se que as culturas anuais 
representam a maior parte do valor de produção dos assentamentos com 55,17%, 
ou seja, mais de 13 milhões de reais na safra 97/98 (Quadro 17 e Gráfico 8). A 
seguir, a segunda maior participação no valor da produção ficou para a pecuária 
leiteira que atingiu mais de 7 milhões de reais e representou 30.34% do total, 
apesar de ocupar com pastagens mais de 50% da área agricultável. 

A produção de olencolas também vem crescendo nos assentamentos, 
tendo seu valor atingido mais de 2 milh0es de reais, significando 8,40% do total 
P 

lbteve-se as seguintes participações nas outras atividades: pequenas 
criações (suínos, aves, peixe, bicho-da-seda, abelhas) 3,75%; culíuras perma- 
nentes, 1,99%; e refli to, 0,35% do valor total da produção. 

É importante ressaitar que não se incluiu aqui, os valores gerados na 
produção exclusiva de autoconsumo: hortas, pomares e animais domésticos. 
Embora tal produção tenha importância na renda e qualidade de vida dos 
assentados, não foi possível neste estudo lhe atribuir valor monetário2' . 

O valor total da produção obtida nos assentamentos pesquisados indica 
um valor bruto médio de R$4.257,43 por família por ano, ou seja, um valor 
médio mensal de R$354,78, equivalente a 2.73 salários mínimos". É importante 
considerar este valor apenas como um indicativo de renda, pois não foram 
levantados os elementos de c produção. Esta média significa um 
crescimento de 18.26% na rel r bruto da produção/famlia, quando 
comparado com a safra 96/97, ou um acréscimo real em salários mínimos por 
família da ordem de 10%. 

ite analisa 

como na ( 
'remissão . . -  

: ~ ~ t o s  de 
ação valo 

des difere :nças enci É importan ~ntradas entre as 
regionais. Naquelas onde predominam assentamentos mais consolidados, estes 
valores são maiores, 3R.I - Itap '83,151mês ou 6,02 salários 
mínimos) e CR.V - F (R$714,8 5.5 salános mínimos). Em 
contrapariida, as regionais do i'ontal, onde se concentram assentamentos recém 
implantados, apresentam os menores valores: de R$ 147,281mês a R$294,70/ 
mês, mostrando as grandes dificuldades enfrentadas pelas famlias no início 
dos assentamentos. 

-' Foram atnbuldos valmr monetários no caso de atividades não exclusivas de aouronsumo, ou seja. aquelas 
destinadas ao menos parcialmente para mercado. Tais valores estão incluldos nos totais de valor da pmdu$ãa das 
culturas anuais. permanentes. olericolas. reflaresiamento. pecuária de leib e pequenas c r i e s .  

O valor do salário mlnimo da 6paca era R$ 130,W. 



Quadro 17 

Participação das Diversas Atividades Agropecuárias no Valor da Produção 
nos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo na Safra 97/98 



Participação da Agricultura e Pecuária no Valor Total da Produção 
dos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo na Safra 97/98 

Fonte: ITESP/DAF: Caderrfeto de Campo 97r98 

O fato de haver 62,07% dos assentamentos com idade inferior a 5 
anos, como citado na Caracterização Social, explica porque alguns fatores 
como produção, renda e capitalização apresentam-se ainda insatisfatórios, 
puxando a média para baixo. De toda sorte, cabe ressaltar uma tendência de 
elevação desses elementos à medida em que os assentamentos se apresentam 
mais consolidados. 

Finalizando, vale a pena comparar a participação da agricultura e da 
pecuária no valor total da produção dos assentamentos. O Quadro 18 mostra 
que a produção agrícola atingiu na safra 97/98 o valor de 15,84 milhões de reais 
(65,92%) enquanto a produção animal ficou em 8,19 milhões de reais (34,08%). 

Nota-se em relação à safra anterior que, enquanto o valor gerado 
pela produção agrícola cresceu 40,45%, a produção animal aumentou apenas 
18,49%. Embora a áreas de culturas tenham ficado praticamente estabilizadas 
(-1,06%), as áreas de pastagens aumentaram em 54%. 

O aumento expressivo do valor da produção agrícola deve ser 
explicado por uma combinação de fatores: desde a melhona de preços de algumas 
culturas (milho e feijão) até o aumento relativo da área cultivada com feijão, 
mandioca e algodão - que apesar de pouco lucrativo, proporciona valores bmtos 
de produção relativamente elevados. Por outro lado, o fato do aumento do valor 
da produção animal ter sido muito inferior ao grande aumento da área de 



Quadro 18 

Participação da Agricultura e Pecuária no Valor Total da Produção 
dos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo na Safra 97/98 



pastagens, justifica-se &o pequeno crescimento do rebanho leiteiro, dependente 
da liberação dos créditos de investimento. Além disso, alguns produtos como 
leite e o casulo do bicho da seda vêm enfrentando uma conjuntura de mercado 
bastante desfavorável. 

O crescimento da área de pastagens se deve ii destinação para 
assentamento de terras no Pontal do Paranapanema, quase sempre com 
pastagens. Os assentados, em função das dificuldades iniciais e problemas de 
liberação dos créditos do Procera, acabam por deixar essas pastagens em seus 
lotes num primeiro momento, até terem condições de utilização mais intensiva. 



a) Culturas anuais 

Verificou-se na safra 97/98, a continuidade da tendência de diversi- 
ficação de atividades nos assentamentos do Estado de São Paulo, tendo sido 
levantada a ocorrência de 103 cultivos diferentes. 

A relação de culturas anuais realizadas nesta safra é apresentada no 
Quadro 19, que destaca o número de produtores envolvidos, área plantada, 
produção e produtividade alcança da^.^^ 

Nota-se que as culturas com maior importância, seja pela área ocupada 
ou número de famílias envolvidas, são o milho ( I  1.446 hectares, 2864 produtores 
e presente em mais de 50% dos lotes), feijão da seca, algodão, mandioca para 
indústria, feijão das águas, cana-de-açúcar, feijão de inverno e soja. Merece 
destaque ainda a cultura de arroz que apesar de ser cultivada em pequenas 
áreas é praticada por muitos assentados (520 famílias, ou seja, 9.2%) visando o 
autoconsumo, comercializando pequenos excedentes. (Quadro 20 e Gráfico 9). 
Estas culturas somadas representam 92,49% da área de anuais nos assen- 
tamentos paulistas. 

Nota-se que, em relação aos dados da safra passada, está havendo 
uma tendência de diminuição da importância da cultura de milho que em 96/97 
significou 62.55% da área de anuais e agora se reduz a 39,40%. Por outro lado, 
houve grande aumento de área nas culturas de algodão (245%). milho safrinha 
(84%), mandioca para indústria (65%), soja (49%) (Quadro 20). No mesmo 
quadro, verifica-se as diminuições da área de milho (-29%) e de feijão de inverno 
(-57%). A redução do feijão de inverno nesta safra, talvez possa ser parcialmente 

" AICm destes pmdutos deve-se c i m o s  cultivas de fcijao catador e mucuna ana para semente, não inclufdm no 
quadro. 



Quadro 19 

Culturas Anuais nos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo na Safra 97/98 
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Quadro 20 

Evolu@o das Principais Culturas Anuais nos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo 



Distribuição da Area de Culturas Anuais nos Assentamentos 
Rurais do Estado de São Paulo na Safra 97/98 

Fonte: ITESP/DAF: Caderneta de Campo 97/98 

explicada pela antecipação do plantio de muitos assentados da região do Pontal, 
possibilitando o cultivo do feijão da seca". No ano anterior, o plantio tardio foi 
influenciado pelas dificuldades relativas ao início dos assentamentos, não 
permitindo a opção pelo feijão da seca. 

Verifica-se nesta safra, mais uma vez, a crescente importância que 
vem assumindo a produção dos assentados em relação ao conjunto da agricultura 
paulista. 

Fazendo referência aos dados obtidos pelo Projeto LUPA - Levanta- 
mento das Unidades de Produção Agrícola da Secretaria da Agricultura (19951 
96), pode-se verificar que a área total disponível nos 5.645 lotes estudados 
(93.837 hectares) passou a representar 0,54% da área agricultável do Estado 
de São Paulo, em 2,03% das Unidades de Produção Agrícola paulistas. 

%'Na safra 97/98, o cultivo do feij8o da seca ampliou sua &rea em 29%. 

.*i? 



Embora se constituam em tão pequena parcela da poderosa aficultura 
de São Paulo, os assentamentos já respondem, em termos de área plantada a: 
3.12% do algodão, 8,47% da mandioca para indústria, 5.19% do feijão de inverno, 
4,64% do feijão da seca, 2.31% do feijão das águas, 11.68% da mamona e 
1.64% do milho, quando confrontados os dados do Balanço de Safra 97/98 com 
os Levantamentos de Safra IENCATI 97/9g2=. 

Ano a ano o cultivo de hortaliças vem crescendo nos assentamentos, 
apresentando-se como alternativa importante para os assentados, visando obter 
maior rentabilidade por unidade de área. 

Por compreender atividades mais exigentes em conhecimentos tecno- 
lógicos e aporte de investimentos, a olericultura toma indispensável um acom- 
panhamento mais cuidadoso e especializado por parte da assistência técnica. 

A Coordenação Regional que possui maior área de olerícolas é a 
CR.ii - Sorocaba com 542 hectares, a seguir aparecem a CR.V - Promissão 
com 456 hectares e a CR. 111 - Araraquara com 240 hectares. Na Regional I1 
é a atividade com maior valor de produção. 

Como já visto anteriormente, o cultivo de hortaliças ocupa 1.44% da 
área (1.353 ha) e representa 8.40% do valor total da produção (R$2.018.663,23) 
dos assentamentos estudados. 

As espécies olerícolas que mais se destacam em valor (GrGco 10) 
são: a mandioca de mesa (23,03%), o tomate (14.61%). o quiabo (12,66%), a 
abobrinha (12,37%), a alface (6,92%), o milho verde (4,09%), o pimentão 
(2,67%), a abóbora seca (2,10%), amelancia (l,81%). Merece menção, a cultura 
de mandioca de mesa dos assentamentos que representa 4,70% da área desta 
atividade no Estado de São Paulo26. 

Além das espécies de hortaliças apresentadas no Quadro 21, apare- 
ceram ainda nos levantamentos efetuados pela Caderneta de Campo 97/98 as 
culturas de: couve, cbuchu, bucha medicinal, cebolinha, salsinha, pimentas ameri- 
cana, ardida e cambuci e ainda cultivo de margarida (flores para corte). 

"Dados do 5" Levantamento de safra 97/98. realizado em junho de 1998. publicado pelo IEAICATI em setembm 
de 1998. 

idem. 



Quadro 21 

Olerícolas nos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo na Safra 97/98 
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Gráfico 10 

Participação das Espécies de Hortaliças no Valor Total 
da Produção Olerícola, Safra 97/98 

ALFACE 
6.9% 

QMBO 
12.66% 

Fonte: ITESPDAE Caderneta de Campo 97/98 

c) Culturas permanentes e reflorestamento 
A diversificação de atividades nos assentamentos vem ocorrendo 

também através da progressiva introdução da fmticultura, bastante incentivada 
pelo programa de fomento do ItespDAE 

A área total ocupada pelas culturas permanentes, perfaz 1.812,88 
hectares2', significando 1,93% da área agricultável. A área exclusivamente 
dedicada a fruticultura alcança 1.442,00 hectares, ou seja 79,54% das culturas 
perenes. Em produção estão 312,06 hectares de fmtas e 97,98 hectares de 
café. Como principais espécies fmtíferas, já em produção (Quadro 22 e Gráfico 
11) destacam-se: o abacaxi, banana maçã, laranja, limão, manga e ponkan. Em 
valor de produção estas fmtas juntamente com o maracujá e café representam 
82% do total gerado pelas culturas permanentes. A perspectiva é de um grande 
incremento nos próximos anos pelaentradaem produção de muitas áreas novas. 

2' Neste total se descontou a área de amora (213.71 ha), utilizada na criação de bichwda-seda, que estA incluída na 
Quadm 16 diDisuibuiç" da Ocupação da Area Ag"cult&vel, enm as culturas permanentes. 



As fontes de recursos obtidas para implantação das perenes se distribui 
da seguinte forma em relação a área plantada: 33,63% do Programa de Fomento 
do ItespIDAF, 27,60% do Procera; 1,85% do Pronaf e 36,92% de recursos 
próprios dos assentados. 

As áreas de reflorestamento representam 360,77 hectares, sendo 
97,64% constituído de eucalipto, envolvendo 549 assentados (9.7% do total de 
beneficiários), são provenientes via de regra de parcerias envolvendo associaçóes 
de reposição florestal e outras, em especial a Flora Tietê, na região de Promissão. 

Estas pequenas áreas de reflor I, além de servirem como 
reserva de valor para as famílias, permitindo venaas eventuais, atendem também 
a necessidade de consumo dos assentados para constnição de cercas. instalações 
rústicas e obtenção de lenha. 

Nesta safra, o valor gerado pelos cortes de madeira realizados (9.900 
esteres), alcançaram quase 80 mil reais. A regional do DAF com maior destaque 
para o reflorestamento é a CR.V - Promissão, com 282.30 hectares. 

Gráfico 11 

Distribuição da hrea de Culturas Permanentes nos 
Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo na Safra 97/98 

Fonte: ITESPiDAE Caderneta de Campo 97/98 



Quadro 22 

Culturas Permanentes nos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo na Safra 97/98 

bos de Iátex 

Fonte: ITESP/DAE Caderneta de Campo 97/98 



a) Pecuária leiteira 

A importância da pecuária leiteira na diversificação da produção e na 
estratégia de obtenção mensal de renda nos sistemas de produção das famflias 
assentadas, aliada à possibilidade de aproveitamento de pastagens já constituídas 
quando da implantação dos assentamentos, têm sido os principais fatores de 
crescimento dessa atividade, principalmente na região do Pontal onde as 
condições de solo nem sempre são favoráveis à atividade agrícola. 

A atividade teve grande expansão em área, quando comparada com 
os dados da safra anterior. As pastagens que ocupavam 37.084,62 ha2\ neste 
último levantamento, como se observa nos Quadros 23 e 24, já somam 54.980,50 
ha, ou seja, apresentam um aumento de 48,26. 

Esta expansão se deve basicamente ao aumento da área disponível 
para produção nos Projetos de Assentamento da região do Pontal, bastante 
relacionado a transformação dos assentamentos provisórios em definitivos, como 
já v&to. Segundo o levantamento, o rebanho passou de 63.585 para 69.820 
cabeças, sendo que 32.580 são matrizes leiteiras. 

O aumento da área de pastagens ainda não foi correspondido de um 
aumento proporcional do rebanho leiteiro, fazendo com que a capacidade de 
suporte tenha caído de 1,4 para 1.04 U M a  (Unidade Animal por hectare). As 
áreas destinadas a suplementação de forragens mantêm a relação de 0,5 ha 
por criador, sendo que as capineiras são utilizadas por 44,99% dos criadores, 
embora apenas 4,58% destes utilizam silagem. 

" Este total diferedaqueleapsenrado noquadm 17, Utilir~ãodaAreaAgnaltável.emqueforam incluidas apenas 
áreas de pastagens existentes nos lotes, excluindo pastos em glebaq comunilánas. 



Quadro 23 
Pecuária Leiteira nos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo na Safra 97/98 

.# 
i.: Foiire: ITESF'/flAI: C'idri-iiem de Cornpri 97/98 
''3 

Quadro 24 
Evolução da Pecuária Leiteira dos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo 

a Total Levantada (ha) 

Ia Pastagem 

lho (número 
. .. . 

Número de Criadores 

Area d ICapln./Si~a< 

Reban de cabews; 

Pmduqao Lemeia (mil Ilhoslanoj 1 25 118.36 1 27.7i2.09 1 
Fopirr ITESP/DAF Cndernrto de Campo 97/98 



Gráfico 12 

Evolução d a  Pecuária Leiteira nos Assentamentos Rurais 
do  Estado de São Paulo, 1998 

Fonte: ITESP/DAE Codernero de Compo 97/98 

A produçãc ttingiu 27.772.000 litrostano, o que representou 
R$7.291.552,46, panicipanao com 30,34% do valor total gerado pela produção 
agropecuária nos assentamentos. A renda bruta mensal por criador, 6 de 
aproximadamente R$153,00 (anual de R$ 1.836.00). 

Embora se apresente reduzida, por sua característica de entradas 
constantes e imediatas, esta renda representa muitas vezes, um complemento 
da renda agrícola do lote, quando a pecuária é uma atividade secundária. Em 
outras situações, particularmente na região do Pontal do Paranapanema, toma- 
se inicialmente a melhor alternativa de produção para os assentamentos novos. 
Já em casos como nas CR's IV - Andradina e V - Promissão, onde a atividade 
está mais desenvolvida, encontram-se produtores com melhores níveis de renda 
e produtividade, elevando as mkdias regionais e apontando para a potencialidade 
da pecuária leiteira nas condições da agricultura familiar. 

O Gráfico 13, nos apresenta comparativamente, a participação de 
diversas regionais do DAF na pecu&ia leiteira. Pode-se notar que as do Pontal 
(CR's de VI a X), apesar de disporem das maiores áreas de pastagem e maior 



rebanho, têm uma participação em geral, inversamente proporcional na produção 
de leite, demonstrando ainda baixos níveis de produtividade. Por sua vez, as 
CR.N - Andradina e CR.V - Promissão, evidenciam seu bom desempenho na 
atividade leiteira, tendo uma participação no volume produzido, mais do que o 
proporcional As suas participações em áreas de pastagens e rebanho. As CR.1 
- Itapeva, CR.11- Sorocaba e CR.111- Araraquara demonstram vocação mais 
agrícola, sendo a pecuária, muitas vezes, uma atividade complementar. 

Gráfico 13 

Participação das Regionais do DAF na Pecuária Leiteira dos 
Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo na Safra 97/98 

Fonte: ITESP/DAE Codernelo de Campo 97/98 

b) Criações de  pequenos animais 

Na comparação entre criações de pequenos animais (Quadro 25), 
nota-se que a suinocultura é a atividade que apresenta a maior participação 
no valor total da produção gerada nos assentamentos (1.90%). Isto ocorre por 
ser uma atividade que envolve número expressivo de criadores (201) e que 



obtêm receita bmta de R$2.308,20 /ano por criador, superior a receita anual da 
pecuária leiteira (R$1.836,00/criador). 

Esta receita bmta por criador é superada pela piscicultura, atividade 
ainda pouco difundida nos assentamentos, com apenas 14 criadores, gerando 
uma receita bmta de R$41.460,00 (R$2.961,42 Ianolcriador). 

O produto mais valorizado das pequenas criações encontradas nos 
assentamentos é o mel, cujo preço médio é de R$ 5.16Kg. A apicultura 
demonstra tendência de crescimento, pois no Último levantamento havia 75 
criadores e hoje há 95. 

Por outro lado, a sericicultura é uma atividade que apresentou 
diminuição em relação ao número de criadores (anteriormente eram 11 8 e hoje 
são 77) e em relação ao valor da produção (passou de R$203.623,99 para R$ 
8 1.485.77). Este quadro expressa o efeito da queda das exportaçóes e da crise 
econômica do mercado Asiático, principal comprador do produto. A sericicultura 
no Estado de São Paulo é uma atividade em declínio, sendo que há somente 
uma empresa compradora de casulo. 

Na avicultura encontram-se 169 criadores de aves para postura e 
98 criadores de frangos. Somados os valores gerados pela avicultura, 
representam R$ 280.807.29. ou seja, 1,17% do valor total da produção dos 
assentamentos. 

De maneira geral, observa-se que embora envolvendo poucos cria- 
dores, o valor da produção das pequenas criações é elevado - R$898.565,53 e 
representa uma participação relativa no valor total da produção de 3.75% 
bastante significativa. São atividades adequadas i produção familiar que podem 
apresentar alta remuneração em pequenas áreas de exploração. 



Quadro 25 I 
Valor da Produção das Criações de Pequenos Animais nos Assentamentos Rurais 

do Estado de São Paulo na Safra 97/98 



a) Tecnologia utilizada na produção vegetal 

+ Utilização de Insumos 
O último levantamento da tecnologia utilizada na produção vegetal 

nos assentamentos confirma a utilização dos padrões técnicos predominantes 
na agricultura brasileira, com o emprego de corretivos, fertilizantes químicos e 
orgânicos, sementes e mudas certificadas, herbicidas. inseticidas, fungicidas, 
formicidas e cupinicidas. 

De modo geral, os índices de utilização de insumos nos assentamentos 
mrais do Estado de São Paulo na safra 97/98 apresentaram pouca variação em 
relação aos índices da safra anterior (Quadro 26). Verificou-se pequena 
diminuição na utilização de adubação química nas culturas anuais e nas olencolas, 
com índices de 55,79% e 63.78% respectivamente. Nas culturas permanentes 
o índice manteve-se praticamente igual, em tomo de 68%. 

Quanto à prática da adubação orgânica, observou-se uma queda nos 
índices de utilização que foram de 37.04% para culturas permanentes e 33.60% 
para olerícolas, embora permaneçam superiores aos índices obtidos para o Estado 
de São Paulo, através do levantamento do Projeto LUPA, em que 30.62% dos 
produtores declaram usar adubação orgânica ou verde quando necessário. 

A utilização de sementes e mudas certificadas manteve-se com 
elevados percentuais, ao redor de 60% dos cultivos, o que supera o percentual 
de utilização de sementes melhoradas no Estado de São Paulo, de 46,23% 
(Projeto LUPA). Este resultado deve-se em grande parte ao Programa de 
Empréstimo de Sementes, coordenado pelo Grupo de Fomento do Itesp/DAF, 
que garantiu o fomecimento de sementes certificadas aos assentados nas duas 
primeiras safras e ao Programa de Fomento à Fruticultura, que forneceu mudas 
certificadas a boa parte das famílias assentadas. 

*P 



O uso de inseticidas apresentou praticamente o mesmo índice de 
utilização (cerca de 45.00%) para todas as culturas, com crescimento de 1 1.00% 
nas culturas permanentes. Os herbicidas foram mais utilizados, principalmente 
nas culturas permanentes e olerícolas. 

Quadro 26 

Índice de Utilizaqão de Insnmos nos Assentamentos Rurais 
do Estado de São Paulo na Safra 97/98 

Quanto à calagem, verificou-se um percentual significativo no número 
de lotes beneficiados 61.24% na CR III - Araraquara; 70.28% na CR VI - 
Presidente Venceslau; 73,27% na CR VIíi -Mirante do Paranapanema e 100% 
na CR X -Presidente Bemardes, que s6 foram conseguidos devido ao grande 
incentivo do Programa de Recuperação de Solos, pelo qual foram fornecidas 
24.889 toneladas de calcário em 1997 (Quadro 27). 

Quanto h fonte de recurso, verificou-se que da área total calcariada nos 
assentamentos do Estado de Sáo Paulo nos últimos três anos, 74.50% baseou-se 
em recursos do Programa de Recuperação de Solos do ItespDAF; 18,41% em 
recursos de financiamentos do Procera e do FEAP e 9,50% em r e c m s  @+os. 

A utilização de recursos de financiamentos e recursos próprios foi 
observada em áreas com maior concentração de assentamentos antigos (CR.1- 
Itapeva, CR.11- Sorocaba, CR.III - Araraquara, CR.N - Andradina e CR.V - 
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Quadro 27 

Utilização de Calcário nos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo, 1998 
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Para a safra 98/99 espera-se um aumento da área calcariada nos 
projetos de assentamento, com a aplicação do calcário distribuído pelo Programa 
de Recuperação de Solos e que não pode ser aplicado nesta safra, devido a 
entrega tardia do produto e dificuldades decorrentes do estágio de implantação 
de grande parte dos assentamentos. 

Produtividade nos Assentamentos 
Apesar da ampla maioria dos assentamentos (62.07%) ter menos de 

05 anos, os níveis de produtividade para diversas culturas, em vários projetos, já 
superam as mkdias regionais e estaduais (Quadro 28). 

Merecem destaque os resultados alcançados nas culturas de soja e 
milho safrinha na CR.1- Itapeva; café na CR.ii-Sorocaba; tomate e mandioca 
indústria nas CRs IV - Andradina e V -Promissão; cana na CR.W - Prima-. 
vera e mamona na CR.IX - Teodoro Sampaio. 

Em geral os assentamentos mais antigos e normalmente mais 
desenvolvidos são os que alcançam melhor desempenho neste aspecto, mas 
limitaçóes de solo e de recursos para financiamentos, eventualmente podem 
prejudicar os resultados em algumas áreas. 

6 Conservação de Solo e Irrigação 
A principal prática conservacionista adotada nos assentamentos do 

Estado de São Paulo é o terraceamento. Este melhoramento já beneficia 43.573 
ha, ou seja, 46,44% da área agricultável dos assentamentos estudados, ou ainda, 
49,03% dos lotes levantados (Quadro 29). 

Segundo informações do Grupo de Motomecanização do DAF, no 
ano de 1997 foram executadas com recursos orçamentários do Itesp, 25.972 - 
horaslmáquina em conservação do solo, sendo trabalhados 6.352 ha. Os serviços 
de motomecanização referentes a abertura e conservação de estradas foram 
realizados numa extensão de 1.265 km com total de 18.979 horaslmáquina. 

A imgação é praticada em 220 ha, ou seja, 0.23% da área agricultável 
dos assentamentos estudados, ou ainda, 2,80% dos lotes levantados (Quadro 29). 
O uso dessa tecnologia em pequena escala se deve ao alto custo de implantação 
dos sistemas de imgação, aliado às dificuldades iniciais de acesso ao crédito 
mral. Tal prática no entanto vem avançando, principalmente em regionais onde 
se destaca a olencultura (CR.ii - Sorocaba, CR.iiI - Araraquara e CR.V - 
Promissão), permitindo ganhos em produtividade e novas oportunidades de 
mercado. Existem nos assentamentos atualmente, 110 equipamentos de imgação 
em funcionamento. 



Quadro 28 

Comparativo de Produtividades Médias da Agricultura no 
Estado de São Paulo e nos Assentamentos Rurais na Safra 97/98 
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Quadro 29 

Conservação dos Solos e Irrigação nos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo, 1998 I 
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+ 'kaqão mecânica e animal 
Através de observação de campo, nota-se que as operações de aração 

e gradagem são realizadas predominantemente com máquinas de tração 
mecânica, enquanto atração animal é utilizada principalmente no plantio e cultivo. 
O controle fitossanitário e a colheita. em sua maior parte são realizados 
manualmente, variando conforme a cultura. 

No Quadro 30, quanto Adisponib'ilidadede máquinas agrícolas, constatou- 
se a existência de 8 11 tratores, servindo em média 6,96 loteslmáquina, ou ainda, 
11 5 haltrator, indicando uma mecanização significativa das práticas agrícolas. 

Em relação aos tratores, constatou-se que apenas 8,78% possuem 
menos de dois anos. Preocupa a grande quantidade de máquinas com mais de 
8 anos de fabricação (82.18%). elevando os custos de manutençáo e indicando 
para breve a necessidade de reposiçáo. 

Quadro 30 

Tração Mecânica e Animal nos Assentamentos 
Rurais do Estado de São Paulo, 1998 

! Lotes 

om 
- .  . 



No levantamento, destacam-se os seguintes equipamentos tracionados 
por trator: 41 colheitadeiras (atendem 6,57% dos lotes), 25 ensiladeiras (atendem 
2.11% dos lotes), 227 pulverizadores (atendem 14.01% dos lotes) e 368 
semeadeirasladubadeiras (atendem 17,41% dos lotes). 

O uso de tração animal também é importante nos assentamentos pois 
69.30% dos lotes possuem animais de trabalho (7.122 animais) e 34.15% 
possuem carroça. O implemento mais comum é o cultivador (25,31%), seguido 
de arado (24,36%), semeadeira (I 1, I1 %) e grade (5.6%). 

b) Tecnologia utilizada na produção animal 
O perfil tecnológico da pecuária leiteira nos assentamentos em geral, 

não se diferencia do padrão médio da atividade dos pequenos produtores do 
Estado de São Paulo. 

O rebanho não se constitui de raças especializadas, apresentando os 
seguintes índices zootécnicos do Quadro 3 1: o Intervalo Médio entre partos é 
de 13.83 meses e o Período Médio de lactacão é de 232.13 dias (menos de 8 
meses) com poucas variações entre Regionais. Este quadro indica que, ao longo 
do ano, pouco mais da metade das vacas encontra-se produzindo. 

Por outro lado o levantamento sobre a utilização de insumos indica 
que há tendência para uma melhoria do nível tecnológico. Conforme o Quadro 
32, 18,80% dos criadores utilizam concentrados, sendo que havia 11,66 % 
utilizando este insumo no último levantamento, enquanto a mineralização passou 
de 81.04 %para 87,07%. Já na utilização de silagem, houve uma diminuição de 
8.03 %para 4.58 % em função da valorização do preço do milho na safra 97/98 
e dos baixos preços do leite. Em relação hs capineiras. o número de produtores 
que as utilizam é significativo, 44.99% produzem forragem desta forma. 



Quadro 31 

fndices Zootécnicos de Pecuária Leiteira nos Assentamentos Rurais 
do Estado de São Paulo na Safra 9 /98  

Intervalo Médio entre Partos 

Modo Médm de iac 

! Anlmal por H 

%deVacasmW! 57,M 56.47 53,97 9 ,85  5326 59,32 53,48 5589 57,95 

Litros por Vaca i.&/ $78 4,02 4,W 4,46 6,12 3,M 3,40 3,98 $72 

Llbw por Hactare I A~IU €421 387,70 542,50 978,42 792,74 275,56 511,31 342.53 324,34 
Fonte: / T U P / I > A E  Cnrlernsto de Campo 97/98 



Quadro 32 

Utilização de Insumos na Pecuária de Leite nos Assentamentos Rurais 
do Estado de São Paulo na Safra 97/98 
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O Crédito Rural é um dos principais instrumentos utilizados para via- 
bilizar economicamente os Projetos de Assentamento no Estado, tanto no custeio 
das safras como em investimentos realizados, permitindo a adoção de melhores 
tecnologias para a produção agropecuária. 

+ Crédito de Custeio 
Na Safra 97/98, foram destinados para financiamento de custeio quase 

6 milhões de reais, proporcionando o cultivo de 15.500 ha que representa 50,37 
% da área total plantada (Quadro 33). Este montante foi empregado através 
dos agentes financeiros assim divididos: Banco do Brasil com R$4.58 milhões, 
Nossa Caixa e Banespa com aproximadamente R$700 mil cada. 

As culturas que mais demandaram financiamentos foram feijão, com 
R$1,13 milhões (18,8% dos recursos para custeio); milho, com R$1,12 milhões 
(18.7%); algodão, com R$915 mil (15,2%) e mandioca paraindústria, com R$ 
870 mil (14,5%). Foram ainda utilizados paracusteio R$280mil em olencolas 
e R$ 110 mil em culturas permanentes. 

O Banco do Brasil contratou o maior volume de recursos, porque a sua 
quase totalidade teve como origem o Programa Especial de Crédito para a Reforma 
Agrária - PROCERA, que assegurou R$1.000,00 por farníiia na safra das águas. 
Este valor, se mostrou insuficiente, pois o grau de utilização de crédito é mais alto 
nas CR.1- Itapeva (1.63 contrato&sentado) e CR.V -Promissão (1.23 contratos/ 
assentado), que possuem exploração agrícola mais intensa, ou seja, houve 
necessidade de se buscar outras fontes de recursos com maiores encargos 
financeiros. Este índice foi menor nas CR.111- Araraquara e CR.IX - Teodoro 
Sampaio, onde um grande número de assentados tomou posse de seus lotes durante 
a safra, não tendo portanto, condições adequadas para contratarem fmanciamentos. 
A partir do início deste ano o valor do financiamento de custeio pelo PROCERA 
foi duplicado, passando a R$2miVfamilia/ano. 



Quadro 33 

Utilização de Crédito de Custeio Agrícola pelos Assentados Rurais 
do Estado de São Paulo na Safra 97/98 



Verifica-se que há uma grande variação entre as regionais quanto aos 
percentuais de área financiadaem relação 3. área total plantada. Algumas hipóteses 
podem ser levantadas para explicar estas diferenças. Os percentuais de área 
financiada poderiam estar reduzidos pela concentração dos recursos disponíveis 
no financiamento de culturas com pequenas áreas e altos custos (como na CRii 
- Sorocaba com produção de olerícolas) ou em situaç6es de incorporação de 
assentamentos novos que realizaram seus plantios ainda sem acesso ao crédito 
(como nas CR's iii - Araraquara e iX - Teodoro Sampaio). Por outro lado, estes 
percentuais poderiam estar elevados nas regionais com predominância de áreas 
de pastagens onde a pequena área de cultivo é em grande parte financiada (como 
nas CR's VI - Pres. Venceslau e VI1 - F'timavera). 

t Crédito de Investimento 
Os Projetos de Assentamento demandaram também recursos para 

financiamentos de investimento (Quadro 34) da ordem de R$ 35.7 milhões, 
disponibilizados principalmente nos últimos quatro anos. A principal fonte destes 
recursos continua sendo o PROCERA, responsável por R$32,8 milhões, sendo 
as demais fontes o FEAP, com R$2,1 milhões, o PRONAF com R$618 mil e 
o FihSOCIAL com R$256 mil. Estes valores foram investidos principalmente 
em pecuária leiteira, por ser atividade com retomo econômico quase imediato e 
renda mensal (Quadros 35 e 36). Investimentos em mecanização e infra- 
estrutura têm valores consideráveis por serem requisitos para viabilizar a 
produção, havendo outras aplicações que proporcionaram a diversificação 
agropecuária. O financiamento para calagem foi diminuído a partir da implantação 
de programa do ITESP específico para este fim (Quadro 27). 



Quadro 34 

Distribuição dos Recursos de Crédito de Investimento de Acordo com as Finalidades 1.- 
e as Fontes de Recursos nos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo, 1998 Si 
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Quadro 35 

Distribuição dos Contratos de Crédito de Investimento de Acordo com as Finalidades 
e as Fontes de Recursos nos Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo, 1998 
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Ocorreram significativas transformações nos projetos de assentamento 
do Estado de São Paulo, o que pode se verificado pela comparação dos dados 
relativos à safra 96/97 com a safra 97/98. Os principais indicadores comprovam 
a evolução das condições de vida das familias de trabalhadores mrais e da 
importância desses assentamentos no cenário mral paulista. 

Ocorreu uma expansão da área agricultável disponibilizada da ordem 
de 39%. tanto pela incorporação de 17 novos projetos de assentamento como 
pelo acrkscimo de área que resultou da transformação de assentamentos 
provisórios em definitivos. As famíías hoje assentadas representam 2,03% das 
unidades de produção agropecuária paulistas. 

O acesso A terra é o principal fator de melhoria da qualidade de vida 
das famílias assentadas, mas não 6 o único. Os assentamentos devem ser objeto 
de uma política de assentamentos consistente, integrada por serviços de 
assistência técnica especializados, pelos investimentos públicos necessários, e 
principalmente por diretrizes de desenvolvimento coerentes. A polifica de 
assentamentos do Itesp procura responder a essas demandas, que visam a 
constituição de unidades de produção agropecuária familiares viáveis e auto- 
sustentadas. Devemos acrescentar a essas condições o acesso a crédito mral 
oportuno e adequado. 

Os indicadores que foram apresentados ao longo deste documento 
comprovam a eficácia dessa política. Houve uma evolução da qualidade de vida 
das famílias, o que pode ser atestado tanto pelo aumento do vaiorbmto da produção 
como pela melhoria das condições das moradias. Chegou-se a um valor médio 
mensal de R$354,74 por família, ou 2.73 salários mínimos (não considerado o 
custo de produção), o que representa um acréscimo de 10% em relação ao ano 
agrícola anterior, já considerado a elevação do valor do salário mínimo. 

Ressaltamos que esse valor não corresponde à renda efetivamente 
obtida pelas famílias, uma vez que não incorpora a produção destinada 



exclusivamente para o autoconsumo, o que incluiria grãos, leite, horta e produtos 
derivados da criação de pequenos animais. Em 70% dos lotes é desenvolvida 
pelo menos uma atividade destinada unic mente para autoconsumo. 

Essa é uma das principais características da estratégia de desen- 
volvimento da agricultura familiar. O assentado, ao produzir para autoconsumo 
em seu próprio lote, deixa de adquirir no mercado produtos da sua cesta básica, 
incrementando dessa forma sua disponibilidade de recursos moneiários. 

Ao mesmo tempo, os assentamentos têm aumentado sua participação 
no conjunto da produção agropecuária paulista, e comprovam uma tese que vem 
sendo desenvolvido por diversos especialistas da questão agrária, inclusive por 
agências internacionais como a FAO e o Banco Mundial. A agricultura familiar 
possui, na média, uma maior intensidade de produção e de geração de renda por 
unidade de área. 

Os assentamentos já são responsiveis pelo plantio de 8.47% da área 
de mandioca para indúsiria, enquanto que na safra 1996197 já plantavam 5.04% 
dessa cultura. Também ocorreu um aumento na participação de feijão da seca 
(de 3.87% para 4,64%), algodão (de 1,35% para 3,12%). Ocorrem ainda 
participações significativai nas culturas do milho (1 ,H%), feijão de inverno (5.19%) 
e feijão das águas (2,3 1 %). Deve-se considerar que os assentados ocupam apenas 
0.54% da área agriculiável paulista. 

Esses indicadores revelam que o fortalecimento da agricultura familiar 
é uma estratégia de desenvolvimento, geração de renda e de empregos, com 
resultados que beneficiam não apenas as familias diretamente envolvidas mas 
também as economias locais, o que pode ser atestado quando se analisa a evolução 
do ICMS em municípios em que é significativa a ocorrência de assentamentos. 

A melhoria da qualidade de vida das f d i a s ,  o aumento da produção 
agropecuária obtido com a intensificação da utilização da terra, a geração de 
empregos e de impostos, a dinamização das economias locais comprovam que a 
reforma agrária não pode ser encarada como uma política de cunho apenas social 
ou assistencialista. Ao conn&io,a reforma agrána é uma das mais efetivas políticas 
de desenvolvimento, possuindo ao mesmo tempo a característica de propiciar 
redistribuição de renda. 

A reforma agrária é, portanto, o principal insmimento para o resgate 
da cidadania para as populações de trabalhadores mrais excluídas. Propicia o 
direito ao trabalho e ao desenvolvimento, e contribuirá para o estabelecimento, 
em bases mais sólidas, da nossa democracia. 
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O QUE É O ITESP 

O instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" 
foi criado pelo Decreto Estadual no. 33.133, de 15 de março de 1991, reunindo 
órgãos já existentes com atuação nas questões agrária e fundiária do Estado de 
São Paulo. Recebeu recentemente o nome de José Gomes da Silva, em homenagem 
Aquele que, grande defensor da reforma agrária, iniciou a pariicipação estadual 
sistemática nessa área, criando o embrião do que hoje é o Itesp. 

Atualmente, o instituto de Terras 6 o responsável pela execução da 
política agrána e fundiária do Estado, vinculado à Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania. Tem em sua esmtura cinco áreas técnicas, cuja atuação 
engloba diversas atividades envolvendo as terras públicas do Estado. 

O Centro de Solução de Conflitos Fundiários atua na mediação 
de todos os conflitos pela terra no Estado, intemediando as negociações entre 
as famílias sem terra e os órgãos competentes em cada caso, cadastrando e 
analisando o perfil sócio-econômico das familias, suas necessidades básicas e 
reivindicações, gerando um banco de dados sobre a situação jurídica, agronômica 
e social em litígio. Tem como filosofia o respeito às diferentes organizações 
sociais, a identificação das demandas e a busca de possíveis soluções para os 
conflitos, de modo a evitar a violência. 

O Departamento de Regularização Fundihria realiza os trabalhos 
técnicos de regularização de terras estaduais e municipais, identificando e 
demarcando terras devolutas, inclusive as de interesse ambiental, elaborando 
os planos de legitimação das posses até 100 hectares e propiciando a arrecadação 
de áreas para assentamento. Tem como fundamento contribuir para fixar o 
homem ao campo através da segurança dominial e da adequada destinação de 
terras públicas, utilizando a regularização fundiária como instmmento de 
desenvolvimento regional. 



A Assessoria Especial para Quilombos atua na identificação, 
demarcação, regularização e titulação das comunidades de remanescentes de 
quilombos em áreas devolutas do estado; com uma política de apoio às 
comunidades, buscando o seu desenvolvimento sócio-econômico, de forma 
sustentável, respeitando e valorizando suas tradições e manifestações culturais. 

O Departamento de Assentamento Fundiário é o responsável 
pela implantação da política de assentamentos estadual, incluindo a administração 
e assistência técnica aos assentamentos estaduais e federais, além do 
desenvolvimento de diversos programas de apoio aos assentamentos, visando a 
diversificação da produção e o fortalecimento da agricultura familiar. Tem como 
filosofia o modelo de consmção padcipativa da novacomunidade de agricultores 
agora assentados, buscando torná-los produtores autônomos e viáveis, 
resgatando-lhes a cidadania. 

O Centro de Capacitação Técnico-Agrária atua na formação e 
capacitação de assentados e técnicos do Itesp, airavés de cursos organizados 
em parceria com universidades e organizações não governamentais, ministrados 
diretamente nos assentamentos, além de outros eventos e atividades ligadas h 
discussão da política agrária a ao aperfeiçoamento profissional. O Centro também 
é responsável pela organização de biblioteca agrária e do acervo de documentos 
produzidos pelo Itesp e profissionais da área. 
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Tel. (01 1) 232-0933 -ramal 1700-E-mail: itespccta@uol.com.br 

Assinal 



Escritórios do ITESP 
Sede - São Paulo 

Av. Brig. Luís Antônio, 554, Centro, 01 31 8.000 

Telefones 

Gabinete: (01 1) 239-2575 
Solução de conflitos: (01 1) 232.0933 r 1400 

Regularização: (01 1) 232.0933 r 1600 
Quilombos: 101 1 \ 232.0933 r 1514 

~ssentamento: (0il) 232.0933 r 1200 
Capacttação: (01 1) 232.0933 r 1700 

No interior 
Assentamento Fundiário 

Itapeva: (01 5) 975.1 068 
Sorocaba: (01 5) 232.0860 

Araraquara: (016) 222.7400 
Andradina: (018) 722-6770 
Promissão: (014) 541.1 100 

Pres.Venceslau: (018) 271.5999 
Rosana: (01 8) 284.1 150 

Mirante do Paranapanema: (01 8) 291.1 121 
Teodoro Sampaio: (01 8) 282.1 178 
Pres. Bernardes: (01 8) 262-1301 

Regularização Fundiária 

Pariquera-Açu: (013) 856.1741 
Eldorado: (01 3) 871 1274 
Registro: (013) 821.6008 
lguape: (013) 841.1626 
Cajati: (013) 854.1721 

Cananéia: (013) 851.6253 
Barra doTurvo: (015) 577.1 174 

Sorocaba: (015) 232.0860 
Iporanga: (015) 556.1 221 
Guapiara: (015) 547.1 234 
Taubaté: (012) 233.2709 

Presidente Prudente: (018) 221.1505 
Mirante do Paranapanema: (01 8) 291.1766 

Presidente Bernardes (018) 262.1 324 
Ubatuba: (012) 432.6000 

Paraibuna: (01 2) 374.0762 






