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RESUMO 
O trabalho objetivou dimensionar o sistema produtivo das famílias agricultoras 
assentadas no projeto de assentamento Vale do Moju, município de Moju, Pará. O 
levantamento foi realizado mediante entrevistas individuais in loco apoiadas em 
questionário fechado e atividades coletivas, junto às 377 propriedades familiares do 
PA. Para o trabalho com os dados foram adotados procedimentos descritivos e 
analíticos, articulando os aspectos quantitativos com os qualitativos. Constatou-se 
que uma parcela significativa da produção agropecuária não é comercializada e a 
produção comercializada é dependente do sistema de mercado do município de 
Tailândia, o que inclui a demanda de consumidores, concorrência, e os próprios 
canais de comercialização, com uma atuação ainda significativa de atravessadores. 
Este cenário é agravado pelas condições precárias de trafegabilidade dentro das 
comunidades, em função da baixa qualidade dos meios de transporte e da 
vulnerabilidade das estradas e vicinais para escoamento da produção. As famílias 
assentadas veem a necessidade de um apoio maior através das linhas de 
financiamento do governo federal, focada na geração de recursos financeiros e da 
própria assistência contínua voltada às técnicas de cultivo das famílias assentadas, 
para otimizar a produção em maior escala. 
PALAVRAS-CHAVE : agropecuária, atravessadores, comercialização.  
 
 
 
 

DIMENSION PRODUCTION OF FAMILY FARMING: A CASE STUD Y IN FIXING 
PROJECT MOJU VALE – PA 

 
ABSTRACT 

The work aims to scale the production system of farming families settled in the Valley 
of the settlement project Moju, municipality of Moju, Pará. The survey was conducted 
through individual interviews on-site supported by closed questionnaire and group 
activities, together with the PA 377 family farms. To work with the data descriptive 
and analytical procedures were adopted, linking the quantitative aspects with the 
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qualitative. It was found that a significant portion of agricultural production is not 
traded and marketed production is dependent on the market system in the city of 
Thailand, including customer demand, competition, and their own sales channels, 
with a still significant performance of middlemen. This scenario is exacerbated by 
poor conditions trafficability within communities, due to the low quality of transport 
and the vulnerability of roads and side roads for transportation of production. Settled 
families see the need for greater support through credit lines from the federal 
government, focused on the generation of financial resources and own dedicated 
continuous assistance to cultivation of settlers techniques to optimize production on a 
larger scale. 
KEYWORDS: agriculture, middlemen, marketing  
 
 

INTRODUÇÃO 
A importância estratégica da agricultura familiar tem seu papel social 

fundamental na mitigação do êxodo rural e da desigualdade social do campo e das 
cidades, portanto, esse setor deve ser encarado como um forte elemento de geração 
de riqueza, não apenas para o setor agropecuário, mas para a própria economia do 
país (SAF/MDA, 2010). 

 A agricultura familiar gera mais de 80% da ocupação no setor rural e 
responde no Brasil por sete de cada 10 empregos no campo e por cerca de 40% da 
produção agrícola. Atualmente a maior parte dos alimentos que abastecem a mesa 
dos brasileiros vem das pequenas propriedades. A agricultura familiar favorece o 
emprego de práticas produtivas ecologicamente mais equilibradas, como a 
diversificação de cultivos, o menor uso de insumos industriais e a preservação do 
patrimônio genético (CONAB, 2010).  

O modo de produção familiar é sem dúvida o mais presente em 
assentamentos de reforma agrária, devendo receber incentivos devido à  
representatividade produtiva e social (NASCIMENTO, 2012). Entretanto, além do 
papel produtivo da agricultura familiar, cabe situar o papel crucial e predominante 
deste tipo de agricultura no Brasil, justificando assim quaisquer ações que amparem 
o desenvolvimento desta forma de produção, dentre elas a pluriatividade.  

De acordo com SCHNEIDER et al., (2009), a pluriatividade se refere a 
situações sociais em que os indivíduos que compõem uma família com domicílio 
rural passam a dedicar-se ao exercício de um conjunto variado de atividades 
econômicas e produtivas, não necessariamente ligadas à agricultura ou ao cultivo da 
terra, e cada vez menos executadas dentro da unidade de produção.  

 Essas variadas funções podem se traduzir em atividades não agrícolas, 
como agroindústria familiar, turismo no espaço rural e comercialização direta, 
ocupações que se originam na agropecuária e na paisagem agrícola e que são 
estreitamente relacionadas com estas (GAVIOLA & COSTA, 2011). Estes mesmos 
autores, porém, destacam que essas medidas trazem distintas repercussões, umas 
favoráveis, alegando o fortalecimento da agricultura, e outras contrárias, 
evidenciando seu enfraquecimento e a necessidade de complementação de renda 
por parte dos agricultores, diante de rendas agrícolas insuficientes. 

Na região Amazônica, a agricultura familiar se manifesta de forma distinta à 
de outras regiões, constituindo a base onde se aplica a extração dos recursos 
naturais e a maior parte da produção de alimentos. Há a predominância nessa 
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região de agricultores familiares em áreas de fronteira e em áreas antigas de 
colonização, produzindo culturas temporárias e permanentes, além da exploração 
extrativista, ocasionando mudança da base produtiva em suas propriedades com a 
integração ao mercado (GALVÃO et al., 2005). 

Os municípios de Tailândia e Moju, localizados no Estado do Pará, 
apresentam produção agropecuária diversificada (lavouras temporárias, 
semipermanentes e permanentes), que de forma direta e indireta têm contribuído 
positivamente para a economia local. Nesse contexto, este trabalho teve por objetivo 
dimensionar os aspectos produtivos que contribuem para o desenvolvimento do 
Projeto de Assentamento Vale do Moju, localizado no município de Moju, Pará, 
tendo em vista a importância da agricultura familiar para a economia local e regional. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Área de Estudo 
O Projeto de Assentamento Vale do Moju foi criado através da Portaria 

INCRA NU/Nº 56, de 23 de Outubro de 2003, sob Matrícula n° 4728, Livro 2AX, 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Moju/PA, Código Cadastral n° 
047.090.259.691-3, Código SIPRA PA027/2000 (INCRA, 2001). As coordenadas 
geográficas do município são: 01º 53’ 10” de latitude Sul (“-1.8847) e 48º 46’ 00” de 
longitude (-48.7652) a Oeste de Greenwich e situa-se em nível médio de altitude de 
18 metros. Ocupa uma área de 9.094 km², o que representa 0,73% do Estado do 
Pará (IBGE, 2010).  

 
Coleta de dados 

Foram realizadas oficinas de Diagnóstico Rural Participativo, abordando as 
temáticas social e econômica, havendo uma participação bastante representativa 
das famílias residentes no PA. A realização das oficinas foi desenvolvida através da 
aplicação de diversas metodologias participativas, tais como: Linha do Tempo, 
Diagrama de Venn, Matriz de Peso, Rotina Diária das Famílias, Mapa Falado, Painel 
Interativo e Mapa dos Recursos Naturais, o que assegurou uma participação efetiva 
dos assentados.  

A realização das entrevistas in loco apoiadas em questionário fechado 
precedeu o segundo momento de trabalho junto às famílias assentadas. Nessa 
etapa foram feitas visitas lote a lote para aplicação do questionário, preenchendo-o 
conforme as respostas dadas pelos entrevistados, sendo este o proprietário do lote 
(na grande maioria dos casos) ou seu representante.  

Segundo o guia metodológico da FAO/INCRA (GARCIA FILHO, 1999), o 
diagnóstico da situação agrária deve ser elaborado com rigor cientifico para fornecer 
elementos fundamentais na concepção e no sucesso de programas e projetos de 
desenvolvimento rural.   
 
Amostragem  

O resultado do levantamento dessa fase totalizou 377 famílias entrevistadas. 
Na realização desse trabalho contou-se com o apoio de lideranças locais, em 
especial de representantes legais dos assentados (membros da diretoria da 
associação do PA), que colaboraram na mobilização, agendamento das visitas 
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juntos aos moradores, localização dos lotes/propriedades e apoio logístico a equipe 
de trabalho. 
 
Sistematização e Análise dos Dados 

O tratamento dos dados coletados foi realizado através da tabulação e 
organização destes, seguida da análise e sistematização escrita. Para o trabalho 
com os dados foram adotados procedimentos descritivos e analíticos, articulando os 
aspectos quantitativos com os qualitativos, estando estes em consonância com a 
orientação do roteiro citado acima, procurando garantir a veracidade das 
informações coletadas.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A caracterização dos sistemas produtivos foi realizada com base nas 

informações fornecidas pelas famílias sobre as atividades produtivas 
desempenhadas nas propriedades rurais. É grande a diversidade de produtos 
derivados do PA Vale do Moju, abrangendo a produção agrícola, criação animal e 
extrativismo, conforme pode ser verificado nas discussões abaixo.  

Analisando a participação dos diferentes produtos agrícolas plantados pelas 
famílias do PA Vale do Moju, constatou-se que as principais culturas plantadas em 
grau de importância são mandioca, milho e arroz, conforme exposto na tabela 1. 

 
TABELA 1 Principais culturas (temporárias e permanentes) produzidas e área 

plantada em hectare no PA Vale do Moju 
Área Plantada (ha) 

Culturas Propriedades com Cultivo (%)  
Área Total (ha) ha / Família 

Mandioca 45,58 227,65 1,34 
Milho 35,12 27 0,2 
Arroz 33,51 81 0,65 
Caju 15,01 56,4 1,01 
Açaí 11,80 48,95 1,11 
Feijão 10,72 22,77 0,57 
Culturas Diversas¹ 9,64 25,85 9,81 
Cupuaçu 7,51 20,0 0,71 
Citrus 4,82 11,1 0,62 
Macaxeira 4,29 9,0 0,56 
Banana 3,75 7,5 0,54 
Coco 3,49 7,35 0,57 
Abacaxi 2,68 6,25 0,63 

TOTAL 693,28 1,86 
¹Pimenta do Reino, Abóbora, Amendoim, Abacate, Cacau, Café, Maracujá, Pupunha, Manga, 
Acerola, Batata Doce, Cana-de-açúcar, Goiaba e Melancia.  

 
Vale lembrar que a produção ocorre de forma manual e indivualizada, ou 

seja, pela unidade familiar, com a participação na maioria dos casos do titular. A 
importância destas culturas é observada não apenas pelo percentual das famílias 
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que produzem, mas também pela área total plantada (ha) e pela área plantada pelas 
famílias. No caso da atividade agrícola temporária, mandioca, milho e arroz são 
nitidamente os produtos de cultivo mais generalizados, com um maior número de 
assentados que as consideram importantes. Essa produção, que ocorre de forma 
consorciada, tem uma importância estratégica, pois esses são produtos 
potencialmente comercializáveis e ao mesmo tempo cruciais na alimentação das 
famílias. 

A cultura da mandioca ocupa uma área total de 227,65 ha no PA, com uma 
média de 1,34 ha de área cultivada por família. Fazendo alusão ao cenário do 
município de Moju, esse quantitativo representa 5,6% da produção municipal, 
considerando que no ano de 2011 esse município cultivou 4.000 ha desse tubérculo, 
com base na estatística municipal (IBGE, 2012).  

A cultura do milho alcançou 27 ha, com uma média de 0,2 ha por família, 
representando 2,0% do total colhido no município de Moju. Já para a cultura do arroz 
ocorreu uma particularidade, uma vez que de acordo com o levantamento realizado 
no PA foram cultivados 81 ha do grão , o que representa 81% da produção municipal 
(IBGE, 2012). Complementarmente não são desprezíveis as culturas permanentes 
como caju, laranja, pimenta do reino, abóbora e outras, que têm seu peso 
significativo para compor os diversos arranjos produtivos das famílias. 

Esse cenário não difere de muitos agricultores familiares do estado do Pará, 
por exemplo, na região Sudeste do estado. SOUZA (2010) constataram a 
importância econômica dos cultivos anuais para os agricultores, como cultivos de 
arroz, milho e mandioca, dos quais esta última apareceu como a principal cultura. 
ALMEIDA (2010), na mesma região, também constatou a participação dos produtos 
do grupo mandioca e derivados na renda dos agricultores, com 48,3% de 
importância econômica relativa.  

SANGALLI et al., (2014) ao diagnosticarem o assentamento rural Lagoa 
Grande em Dourados, Mato Grosso, destacaram que apesar das atividades 
produtivas serem diversificadas no assentamento como um todo, na maioria dos 
lotes a renda gira em torno de uma ou duas atividades produtivas e de algumas 
atividades de produção apenas para o consumo familiar, como a criação de galinhas 
e porcos, produção de ovos, hortaliças, frutas e mandioca. 

No PA Vale do Moju a produção agrícola tem seu excedente comercializado 
através de diferentes estratégias adotadas pelas famílias assentadas, que de certa 
forma são definidas pelas vantagens que apresentam e pela necessidade de ganho 
momentâneo e imediato das famílias. Os canais de comercialização adotados pelas 
famílias são as feiras livres, atravessadores e venda direta ao consumidor, conforme 
demonstra a tabela 2.   
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TABELA 2 Canais de comercialização dos principais produtos agrícolas produzidos 
no PA Vale do Moju 

CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 
PRINCIPAIS 
CULTURAS Não comercializa 

(%) 
Feiras Livres 

(%) 
Atravessador 

(%) 

Direta ao 
consumidor 

(%) 
Mandioca 
(Farinha) 29,31 37,93 26,72 6,04 

Milho 83,96 12,26 1,89 1,89 

Arroz 72,12 21,15 5,77 0,96 

Caju 31,82 36,36 31,82 0,00 

Açaí 72,73 15,15 6,06 6,06 

Feijão 88,57 2,86 8,57 0,00 

Cupuaçu 50,00 50,00 0,00 0,00 

Citrus 100,00 0,00 0,00 0,00 

Macaxeira 88,89 11,11 0,00 0,00 

Banana 60,00 20,00 20,00 0,00 

Coco 100,00 0,00 0,00 0,00 

Abacaxi 60,00 40,00 0,00 0,00 

MÉDIA 69,78 20,57 8,40 1,25 
 

Percebe-se que não existe comercialização da maior parte da produção 
agrícola do PA Vale do Moju. Provavelmente, devido à baixa produção e 
produtividade das culturas que acabam atendendo basicamente à subsistência das 
familias, fato este que pode ser associado à ausência de políticas contínuas de 
fomento à agricultura e à deficiência de assistência técnica contínua voltada às 
técnicas de cultivo das famílias assentadas.  

Neste cenário, levou-se em consideração o que abordam VALADARES et 
al., (2011) quando afirmam que é condição imprescindível à formação das políticas 
públicas, voltadas para o desenvolvimento rural, o aprimoramento constante das 
informações relativas aos modos de vida e produção da população do campo. 

Os produtos agrícolas (mandioca, arroz e milho) comercializáveis o ano todo 
são escoados na sua quase totalidade na cidade de Tailândia (rota principal de 
comercialização) mediante a utilização de transporte público (carro do horário) e 
direcionado para a feira livre existente na cidade (37,93%, 21,15% e 12,26%, 
respectivamente).  

LEITE & MEDEIROS (2004) afirmam que o entorno do assentamento 
também é muito importante no êxito na fase de comercialização, ou seja, as 
possibilidades oferecidas pelo mercado consumidor local  ou regional mostram-se 
importantes para a viabilização de determinadas estratégias de venda. 
Notadamente, o principal produto da agricultura familiar no PA Vale do Moju é a 
mandioca. Essa é a realidade da região do Baixo Tocantins:  o PTDRS (2010) citado 
por  Secretaria de Estado de Integração Regional, apontou ser a mandioca a cultura 
com cerca de 80% de ocorrência no território.   

Existe a comercialização pelos agricultores do PA da raiz para agroindustrias 
instaladas na região, no entanto os agricultores vêm optando pelo beneficiamento da 
raiz, uma vez que a comercialização da farinha teve um alto estímulo no ano de 
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2012 (aumento no preço). Desta forma, os agricultores não consideram interessante 
financeiramente a comercialização da raiz para as fecularias e farinheiras, pois o 
preço pago não compensa a produção, tendo em vista que este comércio ocorreria 
por meio dos atravessadores (cerealistas).  

É justamente nessa relação de trocas que os atravessadores se beneficiam 
ao obterem uma parte significativa do lucro que deveria ficar com os assentados. No 
PA, em média 8,40% da comercialização da produção agrícola ocorre por esses 
intermediários, sendo mais presente a ação na venda da cultura do caju (31,82%). 
Neste caso, há uma cadeia de comercialização: de maneira geral o agricultor vende 
a castanha do caju aos cerealistas do municipio de Tailândia e estes, por sua vez, 
vendem à Cooperativa dos Agricultores da Região de Tailândia (CART), que 
beneficia o fruto (castanha). Tal fato ocorre devido aos agricultores assentados do 
PA Vale do Moju não possuírem um conhecimento de mercado e de organização 
comercial que os facilite em comercializar as castanhas diretamente com a  
cooperativa.  

VILPOUX & OLIVEIRA (2011) afirmam que a modernização da economia e 
as exigências dos mercados consumidores obrigam famílias assentadas a tornarem-
se mais eficientes nos processos produtivos, reduzindo custos e melhorando a 
qualidade, no entanto, o porte reduzido das unidades de produção familiares limita a 
produção em maior escala, tornando ainda mais importante o agrupamento das 
famílias agricultoras em cooperativas, associações ou outras formas de interação. 

FERRANTE et al., (2006) sugerem que a capacidade de organização interna 
pode ser responsável por gerar, e até determinar, o grau de autonomia das famílias 
assentadas. Entretanto, TARSITANO et al., (2011) destacam que é papel dos 
técnicos a socialização de tecnologias apropriadas, especialmente em Associações, 
Cooperativas ou grupos informais, que são mediadores na busca de melhorias 
tecnológicas, gerenciais ou de outra natureza. 

A relação direta com o consumidor acontece na venda porta a porta, 
realizada por alguns agricultores assentados, ocorrendo em média para apenas 
1,25% dos produtos agrícolas (farinha, milho, arroz e açaí). A pecuária praticada 
pelos assentados do PA Vale do Moju é diversificada. A avicultura que engloba a 
criação de galinhas, patos, perus e outros se constitui na atividade mais frequente 
entre as famílias, com 60,86% dos produtores do PA praticando essa atividade, 
voltada basicamente para a subsistência das famílias, de acordo com a figura 1.  
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FIGURA 1 Pecuária praticada entre as famílias do PA Vale do 

Moju. Fonte: Diagnóstico do PA Vale do Moju, 
EMATER/PA Esloc Tailândia, ano base 2012 

 
A bovinocultura representa 46,65% das criações nas propriedades do PA Vale 

do Moju. Históricamente essa atividade se constituiu como uma atividade atraente 
para os agricultores familiares, tendo em vista a necessidade de obter carne e leite 
para atender à subsistência familiar. Além de necessitar de poucos investimentos 
para custeio dos animais, apesar dos altos investimentos iniciais em pastagens, 
cercas e na aquisição dos primeiros animais. Além disso, o sonho de se tornar um 
pecuarista atrelando excelente liquidez e boa rentabilidade no momento da 
comercialização mantém essa atração do agricultor familiar pela bovinocultura, por 
vezes funcionando como uma poupança para os mesmos. 

O preço oferecido nas feiras livres e pelos atravessadores é considerado por 
40,58% dos entrevistados como o maior problema enfretado na comercialização da 
produção gerada no PA, demonstrado na figura 2. Esse fato pode estar relacionado 
à ausência de uma organização definida entre os assentados, colocando-os em 
situação de desvantagem na negociação com os atravessadores. 
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FIGURA 2  Problemas enfretados no PA Vale do Moju na 

comercialização da produção. Fonte: Diagnóstico do 
PA Vale do Moju, EMATER/PA Esloc Tailândia, ano 
base 2012 

 
O transporte também é um gargalo significativo neste comércio, uma vez que 

a circulação do carro do horário, ocorre duas vezes ao mês dentro do PA, em dias 
definidos em cada vila, levando algumas famílias a realizarem este escoamento em 
carros próprios ou ainda fretes, onerando ainda mais os custos desta produção, por 
vezes até inviabilizando-a. Esta situação leva os agricultores a vender seus produtos 
aos atravessadores existentes no PA, tendo a necessidade financeira atrelada a 
distância entre o PA e a sede do municipio de Tailândia (30 km da vila principal). A 
renda gerada no assentamento, que envolve tanto as atividades rurais quanto não 
rurais do PA Vale do Moju, estão discriminadas na figura 3.  

 
FIGURA 3 Fonte de Renda (rural e não rural) das famílias assentadas no 

PA Vale do Moju. Fonte: Diagnóstico do PA Vale do Moju, 
EMATER/PA Esloc Tailândia, ano base 2012 
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A maior representatividade de famílias que recebem esta renda advém dos 

benefícios sociais (37,27%) que pode incluir Bolsa Família, Seguro Defeso, Seguro 
Saúde e/ou Aposentadoria/Pensão. As atividades agropecuárias representam juntas 
54,8% da composição de renda familiar no PA Vale do Moju, esta situação 
corresponde a uma característica que é intrínseca a realidade das comunidades 
rurais, que embora não detenham de recursos financeiros e capacitação satisfatória, 
permanecem nesta atividade. Vale considerar a necessidade para dinamizar o uso 
da terra pelas famílias, uma vez que esta atividade pode contribuir fortemente na 
economia gerada no PA e consequentemente na permanência do agricultor 
assentado. 

Segundo o PLANO SAFRA 2014/2015 – Alimentos para o Brasil, nos 
assentamentos da reforma agrária vive uma parcela significativa da agricultura 
familiar: cerca de um milhão de famílias assentadas. Com a finalidade de diversificar 
a produção de forma sustentável e dinamizar as cadeias produtivas existentes no 
assentamento novas rotas de crédito para a reforma agrária foram ampliadas, as 
quais incluem ciclos de instalação (Apoio Inicial, fomento produtivo e fomento 
mulher), ciclo de inclusão produtiva (microcrédito), ciclo estruturação produtiva (mais 
alimentos na reforma agrária) e as demais linhas do PRONAF (Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar), como custeio, agroindústrias, 
diversificação da produção entre outros.  

Verifica-se também, que das famílias assentadas entrevistadas, 9,14% 
possuem alguma renda mensal fixa1. Renda que advém não necessariamente do 
titular do lote, mas também de algum representante do perfil familiar, como por 
exemplo, cônjuge, filho (a). Estes geralmente trabalham fora do PA, em alguma 
atividade formal ou informal como, por exemplo, moto taxi, pedreiro, serviços gerais 
ou mesmo no serviço público. 

A pluriatividade está intimamente ligada à reprodução da agricultura familiar 
e se refere a circunstâncias específicas do processo de desenvolvimento do 
capitalismo contemporâneo. Ao orientar as políticas públicas no sentido do estímulo 
à pluriatividade da família rural, revela-se uma determinada interpretação da questão 
agrária que considera a reforma agrária como secundária para a transformação da 
sociedade brasileira e das relações no campo (MACHADO & CASALINHO, 2010). 

O crescimento de atividades pluriativas é justificado por SACCO DOS 
ANJOS et al., (2005) pelo declínio da rentabilidade da produção familiar nos moldes 
tradicionais que não são capazes de absorver inovações tecnológicas do sistema 
capitalista moderno de produção que reduz a força da mão-de-obra. Os mesmos 
autores destacam que entre as rendas não provenientes diretamente do setor 
agrícola destaca as ocupações remuneradas na condição de empregado, 
empregador ou por conta própria que são realizadas dentro ou fora da unidade 
produtiva rural. Nesse passo, a população rural vê-se obrigada a procurar novas 
alternativas de renda ou migrar para outras regiões que disponibilizam estas 
oportunidades. 

Segundo dados de DEL GROSSI et al., (2010) referentes à renda média 
mensal familiar agrícola e não-agrícola no Brasil, de acordo com o tipo de família, 

                                                
1 Excetua-se neste caso a renda obtida com salário mínimo vigente.  
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estas são classificadas de acordo com a atividade desempenhada como “agricultura 
familiar”, “agricultura patronal”, “não-agrícolas rurais” e “assalariados rurais”. Estes 
demonstraram ser a renda não-agrícola, independente do tipo de família observada, 
é a que mais cresce. Em todas as situações, o crescimento da renda média não-
agrícola foi superior ao da agrícola. 

Uma política de garantia de renda melhoraria a distribuição de renda no 
setor agrícola e asseguraria rentabilidade estável aos produtores, uma vez que 
eliminaria o risco de renda negativa na atividade. Conforme TEIXEIRA (2000) essa 
política impulsionaria a adoção de tecnologia e aumentaria a participação da 
agricultura familiar nos setores de insumo, produto e trabalho. 

Embora os dados indiquem que o extrativismo contribui apenas para 2,74% 
na formação da renda das famílias assentadas, este quantitativo provavelmente não 
corresponde à realidade existente no PA. Há de se considerar que tal atividade está 
relacionada às peculiaridades históricas da região, voltadas à extração madeireira. 
No PA Vale do Moju, o extrativismo faz referência à obtenção de estacas, venda de 
lenha para carvoejamento e de madeira em tora para serrarias, porém, como esta 
atividade necessita de autorização dos órgãos competentes, isto pode ter inibido os 
entrevistados para a citação desta prática enquanto obtenção de renda para 
sobrevivência familiar. 

Na tabela 3 pode-se visualizar detalhadamente a divisão quantitativa da 
renda gerada no PA Vale do Moju, proveniente das atividades rurais e não rurais. 

 
TABELA 3 Renda gerada no PA Vale do Moju com atividades agrícolas e não 

agrícolas 
VALOR (R$) 

FONTE DE 
RENDA 

Nº de FAMÍLIAS 
BENEFICIÁRIAS Auto 

Consumo Vendido Total % Média/ Família  

Agricultura 265 231.783 328.740,00 560.522,57 49,42 2.115,18 

Pecuária 288 104.753,17 354.154,00 458.907,17 40,46 1.593,43 
Benefícios 
Sociais 368 - - 69.254,00 6,11 188,19 

Salário 50 - - 30.634,00 2,70 612,68 

Extrativismo 15 1.000,00 13.811,00 14.811,00 1,31 987,40 

TOTAL 337.535,74 696.705,00 1.134.128,74 100,00 3.040,56 

 
Nota-se que o número de famílias beneficiadas é maior para benefícios 

sociais, com 368 famílias beneficiadas, o que corresponde à aproximadamente 
98,0% das famílias, porém, a maior parte da parcela é oriunda da agricultura com 
um montante de recursos de mais de 560 mil reais anuais, seguida da pecuária que 
gera aproximadamente 459 mil reais anuais e, posteriormente dos benefícios sociais 
que geram recursos na ordem de 69 mil reais/ano. Porém, há de se considerar que o 
valor total não é a renda líquida das famílias, uma vez que não estão descontados 
os custos da produção. 

Outro aspecto importante que contribui no desenvolvimento rural familiar são 
os serviços de apoio à produção, com ênfase na participação das empresas voltadas 
à prestação de assistência técnica, social, ambiental e extensão rural (ATER) e a 
difusão de resultados de pesquisas disponíveis às famílias.  
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Em Tailândia e Moju as empresas de ATER atuantes são AMAZON RURAL 
(município de Tailândia); EMATER/PA, Escritórios Locais de Tailândia e Moju; 
EPAGRO (Empresa de Projetos Agropecuários Ltda.), sede no município de 
Tailândia; Instituto de Desenvolvimento de Assistência Técnica da Amazônia 
(IDATAM) localizado no município de Moju; SEMAPA (Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento) localizada no município de Tailândia. 

A EMATER/PA, Escritório Local de Tailândia, foi a segunda empresa de 
assistência técnica a atuar diretamente no Projeto de Assentamento Vale do Moju. 
Os trabalhos dessa equipe foram contemplados pela Chamada Pública INCRA SR 
01 lote 04, tiveram início no ano de 2012 e se estende até a presente data. A 
primeira equipe de assistência técnica atuante no PA foi a Fundação Agroambiental 
do Nordeste Paraense (FANEP), organização não-governamental que atuou entre 
os anos de 2003 e 2005, porém, não apresenta sede nos municípios citados.  

Segundo BRASIL (2010) as entidades de Assistência Técnica e Extensão 
Rural devem oferecer serviços de educação não formal no meio rural e promover 
processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e 
dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades 
agroextrativistas, florestais e artesanais.  

Dos tipos de créditos disponibilizados aos assentados, o mais acessado no 
PA Vale do Moju é o Fomento (INCRA), conforme figura 4, que representa 40,7% da 
totalidade das famílias assentadas identificadas no PA. Observou-se que esse 
percentual representa as 154 famílias que estão na RB. Pode-se inferir, sobre esse 
resultado, que não houve alteração da situação do PA a partir do momento em que 
as famílias foram assentadas, ou seja, a partir do ano de 2003, no que diz respeito a 
entrada de novas famílias na lista de beneficiários do INCRA.    

 
FIGURA 4 Linha de Crédito estendida aos assentados do PA Vale 

do Moju. Fonte: Diagnóstico do PA Vale do Moju, 
EMATER/PA Esloc Tailândia, ano base 2012 

 
O crédito fomento destina-se à aquisição de ferramentas, equipamentos, 

insumos agrícolas, tratores, plantel de animais e outros itens indispensáveis ao início 
da fase produtiva do assentamento ao desenvolvimento ou implantação das 
atividades produtivas. A concessão de crédito pode representar um importante papel 
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para o desenvolvimento de uma região. No meio rural brasileiro, em especial para as 
populações mais carentes, o crédito, combinado com outras estratégias, seja de 
infraestrutura e/ou mercadológica, pode desempenhar uma importante missão no 
processo de geração de trabalho e renda, pois são inúmeras as atividades 
econômicas que podem ser implantadas a partir da terra e do capital social existente 
(COSTA & NETO, 2011). 

De acordo com a aplicação dos questionários socioeconômicos, o crédito 
Habitação (INCRA) foi recebido por 30,6% das famílias, o que representa um 
universo de 114 famílias, no entanto, segundo informações fornecidas pela 
associação que representa o PA, foram construídas 199 residências. O terceiro 
crédito mais acessado foi o PRONAF A, com uma representatividade de 21,3% das 
famílias assentadas; em seguida vem o Apoio Inicial (INCRA), PRONAF C, FNO e 
PRONAF A/C, que representaram 5,6%, 0,4%, 0,7% e 0,7%, respectivamente.  

O Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF) está firmado como o 
maior projeto de crédito destinado exclusivamente para a agricultura familiar. 
Segundo BALESTRIN (2010) este programa foi formulado em 1995 e oficializado em 
1996, de forma a destinar o crédito aos agricultores enquadrados como familiares o 
que, no entanto, não resolveu o problema do direcionamento dos financiamentos 
aos agricultores com mais recursos e, consequentemente, mais aptos a obter 
empréstimos. 

Durante as atividades que envolveram os assentados das seis agrovilas do 
PA, foram questionadas as capacitações das quais os agricultores participaram 
dentro ou fora do assentamento, sendo unanimidade que não houve nenhum tipo de 
capacitação profissional disponibilizada aos agricultores assentados. A 
disponibilidade de informações relacionadas aos aspectos produtivos, sociais e 
ambientais inerentes à unidade familiar é um instrumento decisivo para o 
desenvolvimento sustentável das comunidades rurais.  

Segundo BATALHA et al., (2005) o produtor rural, até o final dos anos 1980, 
não se via pressionado a desenvolver sua eficiência, pois havia crédito farto e barato 
para investimentos em capital fixo e o domínio das técnicas agropecuárias eram 
suficientes para manter a produtividade num nível aceitável, proporcionando-lhe uma 
lucratividade atraente, mas em geral reduzida, só para sua subsistência. Contudo, 
no Brasil, apesar de possuir um alto grau de especialização, tecnologia e métodos 
avançados voltados para a produção agrícola, conta com contrastes, pois, se, por 
um lado, grandes produtores utilizam um alto grau de tecnologia, por outro, tem-se 
pequenos produtores ainda com métodos artesanais. 

Vale lembrar, da contínua preocupação que deve existir quanto à capacitação 
profissional das famílias assentadas do PA Vale do Moju, principalmente na classe 
jovem, que representa 23,0% do grupo familiar, de forma contínua e permanente. 
Esses atores são fundamentais para o processo de desenvolvimento da propriedade 
familiar. Portanto, o acesso ao conhecimento e técnicas produtivas, além de 
proporcionar a divulgação de tecnologias apropriadas aos diversos sistemas de 
produção, possibilita o estímulo ao envolvimento e comprometimento dos jovens 
para que se fixem no campo e dinamizem a propriedade familiar. 
 

CONCLUSÕES 
Mediante análise da situação produtiva e econômica das propriedades 

familiares assentadas no PA em questão percebeu-se que uma parcela significativa 
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da produção agropecuária não é comercializada, fato que pode estar associado à 
baixa produção e produtividade da grande maioria dos cultivos. Nesse setor o 
capital, a utilização intensiva do solo e a inovação tecnológica são fatores que 
comprometem sobremaneira a produção e produtividade das propriedades. 

O PA Vale do Moju é dependente do sistema de mercado do município de 
Tailândia, o que inclui a demanda de consumidores, a concorrência, e os próprios 
canais de comercialização, com uma atuação ainda significativa de atravessadores 
no comércio da produção, o que se deve em grande parte à falta de organização dos 
próprios assentados do PA.  

Outra limitação do PA são as condições de trafegabilidade dentro das 
comunidades, o que diz respeito à péssima qualidade dos meios de transporte 
disponibilizados e a vulnerabilidade das estradas e vicinais, para escoamento da 
produção. Entre as potencialidades do assentamento destaca-se o próprio 
envolvimento das famílias assentadas com as atividades relacionadas com seus 
lotes, uma vez que um percentual de 54,8% dos moradores do PA desenvolvem 
práticas agropecuárias.   

Logo, pois, enquanto condicionante para o setor produtivo e econômico tem-
se a necessidade de um apoio maior através das linhas de financiamento do 
governo federal, focado na geração de recursos financeiros, e da própria assistência 
contínua voltada às técnicas de cultivo das famílias assentadas, de modo a permitir 
o desenvolvimento de tecnologias que irão promover um maior rendimento das 
práticas agropecuárias desenvolvidas pelas famílias assentadas, com melhorias da 
produtividade e o aumento da produção de alimentos.  

A assistência no que diz respeito à construção e recuperação de vicinais, 
pontes e bueiros para os assentados por parte dos órgãos competentes (Prefeituras 
Municipais de Tailândia e Moju e INCRA) é condicionante para o escoamento dos 
produtos gerados pelas famílias. Ademais, o fortalecimento de uma organização 
social para favorecer significativamente a comercialização da produção existente no 
PA também é fator condicionante do desenvolvimento produtivo, além de possibilitar 
a agregação de valor aos produtos gerados. 
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