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RESUMO

Apesar dos grandes avanços na área do crédito rural no Brasil, passando de modelos

mais generalizados para outros mais específicos que atendem os diversos públicos (inclusive

os pequenos produtores), como é o caso do PRONAF (Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar), existe ainda vários obstáculos a serem superados

que não permitem o devido funcionamento do programa na plenitude da sua idealização.

Sob a perspectiva da região amazônica, traduzida num caso de estudo no município de

Presidente Figueiredo, o presente trabalho busca identificar as limitantes do programa na

região, analisando perspectivas tanto da parte dos agricultores, como também dos diversos

técnicos e gerentes dos órgãos envolvidos (IDAM, BASA, EBAMA, INCRA, IPAAM,

Sindicato dos Trabalhadores Rurais). Uma vez que o programa é aberto a aprendizagens e

mudanças, numa abordagem mais sistêmica, este trabalho de pesquisa visa interconectar os

vários discursos resultantes das entrevistas e grupo focai, e através de uma matriz relacionai

gerar interpretações e conclusões que possam aportar algumas idéias e sugestões para o

melhoramento da operacionalização dos projetos de crédito rural PRONAF na região. Os

resultados demonstram problemas em várias dimensões que prejudicam o funcionamento do

PRONAF. Porém, nas conclusões, o trabalho critica que tais problemas são apenas

conseqüências de causas muito mais complexas e abrangentes, tais como visão de

desenvolvimento e modelo de crédito rural.

Palavras chaves: Desenvolvimento Rural; Políticas Públicas; Agricultura Familiar; Crédito
Rural; PRONAF.



ABSTRACT

In spite of the high advances in the field of rural credit in Brazil, from more general

to more specific models which answer several groups (including small-scale producers), as

it is the case of PRONAF (National Program for Enhancement of Familiar Agriculture), yet

there are many obstacles to be overcome, which do not allow it to function properly.

Viewed ffom the Amazonian perspective, worked as a study case in municipality of

Presidente Figueiredo, this paper seeks to identify the problems of the program in the

region, going through perspectives from the agriculture workers, as well as from the

technicians and managers of the involved organizations (IDAM, BASA, IBAMA, INCRA,

IPAAM, Union of Rural Workers). Once the program is open to different ways of learning

and changes, in a more systemic approach, this investigation aims to interconnect the

several ways of thinking that came out from the interviews and focai group and, by a

relational matrix, generate interpretations and conclusions that may contribute with some

ideas and suggestions for the improvement of the functioning of the PRONAF rural credit

projects in the region. The results show problems in several aspects that affect the function

of PRONAF. But at the end of this document, we prove that these problems are just the

consequence of another complex and large situations behind, like the vision of rural credit

and of development.

Keywords: Rural Development; Public Policies; Familiar Agriculture; Rural Credit;
PRONAF.
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1. INTRODUÇÃO

Apesar do país ter uma das propostas de crédito rural a nível mundial mais elevadas em

termos de recursos financeiros destinados ao campo (Bittencourt, 2003), os agricultores

familiares têm sido pouco beneficiados por tais políticas públicas. Essa falta de acesso ao crédito

rural por parte dos agricultores femiliares se deve a diversos fatores, tais como: ausência de

instituições financeiras em muitos municípios predominantemente rurais (Bittencourt e

Abramovay, 2001); desinteresse dos bancos em trabalhar com pequenos produtores,

principalmente os familiares, que tem uma renda mensal irregular, dependente de fatores

climáticos e da produtividade do solo (Braverman e Gausch, 1989); concentração fundiária

(Faleiro 2001); exclusão dos agricultores familiares nos processos decisórios e do âmbito

político, fortemente marcada pela presença de representantes da agricultura patronal (Bittencourt,

2003); falta de infraestrutura nas comunidades rurais que inviabiliza o escoamento e a concessão

de crédito para produção comercial; falta de articulação e entendimento entre os órgãos

envolvidos com o crédito rural.

Tal exclusão é extremamente "sutil", no sentido de que teoricamente o discurso defende a

democracia no qual todos podem se candidatar e ser eleitos para os cargos e conselhos destinados

a discutir e decidir questões relacionadas ao desenvolvimento rural, mas que na prática é o

agricultor patronal que é eleito, uma vez que ele tem mais acesso a educação, maiores recursos

econômicos, e conseqüentemente maior influência e presença nos meios políticos. É o ciclo

vicioso onde o capital leva ao poder político que por sua vez aumenta novamente o capital. Não é

um capital coletivo, mas sim privado de alguns produtores.



Questões norteadoras da pesquisa

Com o propósito de avaliar o funcionamento do PRONAF, surgem algumas perguntas que

vão conduzindo a pesquisa. Algumas das perguntas norteadoras do presente trabalho são:

-  Qual o modelo de desenvolvimento prevalecente na região e qual a sua contribuição

para o fortalecimento da agricultura familiar?

Qual a importância econômica e social da agricultura familiar para a região?

Qual o histórico da evolução do conceito do crédito rural no país e de que forma

contribuiu para o surgimento do PRONAF?

-  Quais são os desafios e os avanços na operacionalização do PRONAF na região?

Nesse sentido, o primeiro capitulo do presente trabalho faz um percorrido pelos modelos

dominantes de desenvolvimento no mundo, e analisa brevemente as suas conseqüências. Discute

um pouco algumas alternativas de desenvolvimento que não estão tão centrados no econômico e

busca propor um modelo mais coerente com o bem-estar coletivo. Dentro desse contexto também

se analisam as políticas de desenvolvimento na Amazônia e suas conseqüências.

Também no mesmo capítulo se revisa um pouco o papel e a importância econômica e

social da agricultura familiar para o Norte. E com essa perspectiva, é analisada a evolução

histórica do crédito rural, tanto em outros países do terceiro mundo como também no Brasil.

Dentro desse estudo sobre o crédito no Brasil, destaca-se o PRONAF (Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar), cujas especifícidades são exploradas e brevemente

caracterizadas.

O capítulo II aborda mais os procedimentos metodológicos da pesquisa, que foram

fundamentados em instrumentos qualitativos tanto de coleta como de análise, utilizando

entrevistas, observações, pesquisa documental e grupo focai.



Finalmente o capítulo III é dedicado à análise e interligação dos dados coletados através

de uma matriz relacionai, gerando reflexões e discussões que serão sintetizados e consolidados no

último capítulo dedicado a considerações gerais do pesquisador sobre o trabalho apresentado.

Tomou-se o município de Presidente Figueiredo como estudo de caso e foram avaliados

vários aspectos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF),

não somente nos seus aspectos teórico-ideológicos, mas também com relação ao seu

funcionamento, a sua aceitação por parte dos agricultores e técnicos, às suas difíci

operacionalização, etc.



2. OBJETIVOS

2.1 Geral

Avaliar o funcionamento do PRONAF, identificando as dificuldades, os avanços e os

desafios na região.

2.3 Específicos

Identificar os modelos dominantes de desenvolvimento e suas conseqüências para a

vida no campo;

Analisar a evolução do crédito rural nas últimas décadas e seus resultados;

Discutir os fundamentos e os critérios utilizados no Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF);

Avaliar o funcionamento do PRONAF no município de Presidente Figueiredo.



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Problemática do Desenvolvimento Rural

Após a Segunda Grande Guerra Mundial, o Plano Marshall dos Estados Unidos teve um

papel fundamental na recuperação da economia dos países destruídos pela guerra. Essa estratégia

macro de ajudar economicamente na reconstrução econômica e industrial dos países europeus foi

copiada como uma alternativa positiva que poderia ser implantada também nos países pobres.

Porém, essa possibilidade de replica não foi acompanhada de outras análises fundamentais que

considerassem as diferenças sociais, culturais e políticas entre os países europeus e os países

pQljfgs do mundo, especificamente da América Latina.

Dentro de uma visão imediatista e de curto prazo, característico do modelo neoliberal, a

lógica da réplica seria a mais óbvia; "se deu certo num lugar, deve dar certo em outro lugar

também". Essa visão limitada tem feito a humanidade repetir nas últimas seis décadas modelos

similares baseados no crescimento econômico a todo custo, amenizados por discursos e tratados

paliativos de preocupações sociais e ambientais. Com isso, não se quer desvalorizar todos os

acordos e iniciativas positivas das últimas décadas, tais como a ECO-92, Conferência Mundial da

Mulher (Pequim), etc. Porém, esses acordos são vazios em profundidade, uma vez que não são

coerentes com os valores "capitalisticamente viáveis" (Meszáros, 2002).

Se essas possibilidades fossem analisadas numa perspectiva histórica adequada, constata-

se que qualquer modelo de desenvolvimento deve considerar a cultura, a história e os valores de

cada nação, população ou comunidade, antes de inserir qualquer sugestão ou ação de



melhoramento de uma população. Não se pode esperar a mesma resposta de uma nação

construída historicamente por injustiças sociais e dominação externa (colonização) com outra que

tem jogado durante séculos um papel de colonizador. Não se pode esperar que com a simples

transferência de tecnologia e recursos econômicos, as mudanças ocorrerão de forma similar entre

países historicamente ricos e pobres, uma vez que a profundidade de suas pobrezas é totalmente

diferente e o nível de organização social também.

Esses conceitos de desenvolvimento foram tão bem inseridos nos modelos mentais

coletivos, que já se tomaram populares termos como: "sustentabilidade", "necessidades básicas",

"terceiro mundo", "países em vias de desenvolvimento", etc. Na época pós-Guerra, a palavra

chave da modernização era a industrialização. Como o eixo central do desenvolvimento era (e

continua sendo) o crescimento econômico, o desenvolvimento seria possível através da inserção

de um maior número de indústrias que levariam a uma acumulação de capital por conta da maior

produtividade. Esse foi exatamente o modelo que deu certo nos países ricos e supostamente

deveria dar certo também nos países pobres. Segundo Anello e Hernández (1995) essa concepção

de modernização colocava muita ênfase na formação de capital para estabelecer e melhorar

industrias, assim como na transferência de tecnologia moderna para assegurar um funcionamento

eficiente das industrias. Então estas duas estratégias para o desenvolvimento foram completadas

por outras, tais como a promoção de práticas agrícolas modernas, o controle do crescimento da

população e a capacitação e manejo de recursos humanos. Este enfoque do desenvolvimento se

baseia no suposto implícito de que o crescimento econômico ia resolver naturalmente os

problemas da pobreza e do subdesenvolvimento.

Os argumentos da modernização através da industrialização estavam baseados nos

seguintes pontos: 1) É necessário acumulação de capital para ser continua e ciclicamente

investido na indústria. Isso permitiria que as ganâncias aumentassem cada vez mais; 2) As
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políticas econômicas devem ser bem delineadas através de um planejamento centralizado; 3)

Existe uma grande demanda de mão de obra em potencial na área rural que deve ser atraída à

cidade para o trabalho na indústria; e 4) A colaboração dos países ricos é fundamental para o

desenvolvimento dos países "dependentes", através de empréstimos e transferência de tecnologia

moderna que aumentasse a eficiência das indústrias nos países pobres.

A industrialização como motor do desenvolvimento implicava na substituição do pequeno

agricultor, considerado improdutivo, pelo trabalhador assalariado que deixava a mais valia, seja

nas mãos do empresário (capitalismo) ou do Estado (socialismo). Uma das principais falácias

desse modelo é que apesar de no começo as ganâncias estarem centralizadas nas mãos dos

empresários, com o tempo o acúmulo de capital permitiria um melhor desenvolvimento de todos,

dando mais oportunidade de empregos e melhores condições de vida. Porém, esses pensadores

esqueceram que essa distribuição justa do acúmulo de capital não se faz de forma voluntária pela

classe dominante.

Novamente voltamos à questão das diferenças culturais entre os países europeus e latino-

americanos. A América Latina, diferente da Europa, é marcada por um passado de colonização e

de absurdos históricos de líderes corruptos e oligarquias que dominaram os seus processos

políticos e sociais. Não que isso também não tenha acontecido com os países europeus, mas

existe uma certa superação dessa situação devido ao maior nível sócio-educativo-cultural das

massas desses países. A consciência das massas, refletida através de movimentos sociais, está

cada vez mais enfraquecida nos países pobres, principalmente pelas dinâmicas de integração e

desintegração da globalização e a falta de uma perspectiva e visão mais clara do futuro desejado.

Sem deixar de reconhecer as intenções propositadamente destrutivas e dominadoras do

capitalismo, que muitos autores têm criticado, acredito que essa debilidade dos movimentos

sociais também se deve à própria frustração com as ideologias da esquerda. E um dos pontos



centrais dessa frustração está no fato de que tais ideologias concebem o desenvolvimento com

premissas de teorias e ações quase que totalmente materialistas, sem considerar a espiritualidade

na sua devida proporção, como uma questão central nas cosmovisões da grande maioria das

populações.

Na realidade, os pensadores da esquerda têm mais se ocupado em entender o

funcionamento do sistema e criticá-lo, do que propor alternativas com relação ao futuro que se

deve seguir.

De uma forma geral, e talvez ingênua, se poderia dizer que as formulações das teorias

sociais estão em dois níveis. Num nível inferior, busca-se descobrir como as coisas mudam e por

que, e num nível superior, prediz-se o que vai acontecer.

Não quero com isso criticar os grandes pensadores da humanidade, nem me atrevo a citar

seus nomes, mas sinto nessas discussões a ausência de formulações do tipo nível superior. Nessas

discussões, os protagonistas do desenvolvimento seriam, de acordo com estas ideologias, ou um

indivíduo competitivo, trabalhador incansável, empreendedor, acumulador de bens, cuja maior

motivação seria o aumento de seus ingressos, ou um indivíduo politizado com uma consciência

de classe bem desenvolvida, dedicado á luta e decidido a ganhar, por todos os meios possíveis, o

conflito contra aqueles que em algum momento se configurem como inimigos do povo.

As falácias que permeiam essas discussões justificam que naturalmente nem o excessivo

individualismo do primeiro, nem a consagração ao conflito do segundo, perseguem o beneficio

pessoal e que de maneira mágica, tais indivíduos em sua totalidade, gerariam enormes forças

sociais que modernizariam os paises atrasados e trariam bem-estar para todos.

A humanidade já passou mais de meio século nessas discussões e a situação do mundo

hoje é pior. Isso não invalida tais discussões, mas chama a atenção para a necessidade de

mudança de mentalidade, busca de novos caminhos talvez não tocados anteriormente e maior



flexibilidade nas convicções ideológicas que possibilitem abertura para reconhecer novas idéias e

tendências.

Em contrapartida à idéia impregnada pelo modelo capitalista industrial de que o valor do

homem no meio urbano é maior do que no rural, surgiu nos anos 60 a Revolução Verde. Esse

movimento questionava todos aqueles estereótipos criados contra o "homem rural", que o

mostravam como sujo, ignorante, improdutivo e preguiço, e argumentavam que a produção no

meio rural poderia ser maior se houvesse investimento em tecnologia que modernizasse a

atividade agrícola. Então, a ciência tomaria um papel central de instrumentalizar meios para

viabilizar ações como alteração genética de plantas para uma melhor produção e produção de

novos pesticidas que eliminassem um maior número de pragas e insetos.

Porém, apesar da Revolução Verde ter se proposto a principio a melhorar a condição de

vida da população rural, as pesquisas de melhoramento produtivo das plantas estiveram sempre

atrelados a produtos de exportação e de interesse dos países desenvolvidos. Assim, a Revolução

Verde, muito ao contrário de incentivar a permanência do homem no campo, fortaleceu a

monocultura de exportação e as atividades científicas estiveram muito mais direcionadas a apoiar

os grandes agricultores.

Na década de 70 já se percebia a falência do pensamento de que o crescimento econômico

contínuo geraria bem-estar coletivo. Até hoje o Brasil consegue um superávit anual e um

crescimento contínuo da produção, ao mesmo tempo que a disparidade entre ricos e pobres

aumenta proporcionalmente. Segundo os dados do IBGE (ua\ w. i bue. uo\. br), a pobreza no Brasil

aumentou na década de 90. Apesar do crescimento econômico da América Latina, os dados do

PNUD (1998) mostram que é a região com uma das piores distribuições de ingresso do mundo,

comparada inclusive com países extremamente pobres da África.
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Por outro lado, quando o desenvolvimento é baseado simplesmente nos valores

percentuais de taxas de crescimento do PIB e outros indicadores econômicos, existe um grande

risco de interpretar de forma errônea os dados e pensar que a situação está controlada.

Para ilustrar essa idéia, digamos que um país A (desenvolvido) tenha uma taxa de

crescimento anual de 1% e um outro país B (subdesenvolvido) de 5%. A princípio parece que o

país pobre está superando o país rico, uma, vez que a sua taxa de crescimento anual é maior.

Porém, a pergunta é: essa porcentagem está baseada em que valor? Se representamos o PIB do

país A como $1000 e do país B como $100, isso significa que no primeiro ano o país A cresceu

em $10 e o país B em $5. Ou seja, apesar da taxa de crescimento do país B ter sido maior do que

a do país A, o valor base do cálculo é totalmente diferente. Se fizermos uma tabela simples

(Tabela 1), podemos projetar a seguinte diferença em 9 anos:

Países

Valor Tolai Total 9

anosAno 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9

País A $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $90

País B $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $5 $45

Mesmo com porcentagem inferior de crescimento, o país rico (A) conseguiu acumular o

dobro de capital do que o país pobre (B). Esse modelo simples de cálculo é comprovado pela

própria situação mundial com índices alarmantes de pobreza e miséria.

Na metade dos anos 70 surgiu o enfoque de desenvolvimento chamado Redistribitição do

Crescimento que visava diminuir a pobreza absoluta com investimentos dirigidos às camadas

mais pobres nas áreas de doença, analfabetismo e desnutrição. De acordo com esse enfoque, o

investimento nos pobres tomaria a eles mais aptos a serem produtivos e assim aumentarem a

produção de um país. Obviamente que essa proposta, com certas características do Estado de



'>
11

Bem-Estar Social, é criticado pelos Neoliberais como um retrocesso no sentido de paralisar o

crescimento para atender os pobres.

Assim, o enfoque da redistribuição foi acusado de não prestar atenção às reais causas da

pobreza e pela falta de políticas claras para administrar a redistribuição de investimentos. Além

disso, a postura dos defensores dessa proposta era muito amena, evitando discussões mais

radicais como a redistribuição de terras e preferindo enfocar a redistribuição em termos de

cobrança de impostos sobre ganâncias e outras medidas mais suaves.

Uma outra linha de pensamento surgiu com o enfoque das Necessidades Básicas que faz

uma crítica dos enfoques que o precederam. Essa linha justifica a falência do enfoque baseado na

industrialização em três pontos: 1°) a grande diferença «ntre a vida rural e a vida urbana, a qual

significa que muitas vezes o homem do campo que emigra à cidade não está capacitado para

desempenhar trabalhos industriais disponíveis; 2) o grande aumento na força de trabalho devido

ao crescimento populacional (exemplo da própria cidade de Manaus); e 3) a redução em postos

de trabalho causada pela introdução de tecnologia moderna que reduz a necessidade de mão de

obra.

Estes três fatores juntos contribuem a um problema massivo de "desemprego". Quando

se fala em emprego ou desemprego, é importante também considerar a condição para tal

emprego. Nem uma maior produtividade poderia resolver por completo os problemas da pobreza

absoluta, já que uma significativa parte das pessoas que vivem na pobreza absoluta são pessoas

incapacitadas para ter um emprego e sem família para lhes ajudar, tais como o caso dos idosos, os

deficientes, os doentes e as crianças órfãs. Por outra parte, algumas necessidades básicas, tais

como a saúde, a educação e a água potável, são responsabilidade do setor público e não uma

conseqüência direta do emprego ou a falta dele, como buscam defender os neoliberais radicais.



12

Este enfoque também critica a idéia da Redistribuição do Crescimento pelo seu medo em

redistribuir ativos existentes e afirmando que a simples redistribuição dos "aumentos da riqueza"

significaria uma melhora insignificante nos ingressos das grandes massas populacionais. Assim,

esse enfoque propõe em vez de se limitar em macro indicadores econômicos, tais como a

produtividade, a taxa de poupança, a taxa de exportações, etc, fixar-se diretamente nas

necessidades do ser humano, tais como saúde, alimentação, educação, água, habitação,

transporte, assim como necessidades não materiais como a participação, a identidade e o sentido

de propósito na vida.

Porém, apesar de todas essas discussões e considerando a pouca praticidade dessas teorias

diante das exigências do capital, nas décadas de 80 e 90-a questão da dívida externa e as pressões

do Banco Mundial e FMI foram decisivos e dominaram qualquer outra consideração em quase

todos os países menos desenvolvidos. Portanto, a atenção da maioria dos governos e agências

internacionais voltou-se novamente a considerações macroeconômicas.

Os grandes organismos fmanceiros internacionais, tais como o Fundo Monetário

Internacional e o Banco Mundial, têm exigido "ajustes estruturais" para enfrentar a situação da

dívida e salvar suas economias. A Argentina é um caso claro e evidente dessas pressões, e um

exemplo do que essa situação pode levar os demais países da América Latina, inclusive o Brasil

com toda a sua prepotência de economia forte e de vastos recursos naturais disponiveis.

Novamente, voltaram a ser aplicadas estratégias já experimentadas anteriormente e que

não deram certo. Assim, outra vez todos os esforços estão dirigidos a manter o sistema e

minimizar os impactos dessa lógica econômica contraditória. Exemplo disso é a própria

campanha mundial da "Educação para Todos", que demonstra em linhas gerais uma preocupação

pela melhoria da qualidade de vida das grandes massas populacionais através de um maior acesso

à educação, porém quando ela é analisada com maior profundidade e comparada sua relação com
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os planos e diretrizes da educação nacional através da LDB, Plano Nacional de Educação,

Parâmetros Curriculares Nacionais e todas as outras documentações que compõem a legislação

da educação no Brasil, percebe-se a clara intencionalidade e influência da classe dominante em

manter o controle e o poder, tomando a educação num elemento a mais na alienação das massas.

Se a preocupação do Banco Mundial é o melhoramento da condição de vida das pessoas

nos países pobres, porque se considera como FUNDAMENTAL somente o ensino fundamental?

A educação infantil, o ensino médio ou o ensino superior não são fundamentais? Qual a intenção

desse interesse de financiamento somente nessas faixas etárias? Seria pela qualificação mínima

para serem baratos produtores e modestos consumidores?

É uma contradição muito grande do Estado Brasileiro ser uma das dez maiores economias

do mundo, com Produto Interno Bruto acima de 400 bilhões de dólares, e oferecer aos seus

cidadãos um dos salários mínimos mais baixos do mundo. Segundo dados do estudo "Pobreza e

distribuição de renda na América Latina" do Banco Mundial (Bird 1993), mencionados por

Gadotti (1995), o Brasil possui a triste realidade de ter 44% dos pobres da América Latina e estar

lado a lado com países como Bolívia e Guatemala nas questões referentes ao analfabetismo e

mortalidade infantil. A dívida externa é vista por alguns estudiosos como a causa principal da

pobreza educacional e social nos países pobres. No caso do Brasil, Gadotti (1995:60) menciona:

O Brasil possui a maior dívida extema do mundo, que chega a 116,5 bilhões de
dólares, o que significa que cada brasileiro deve 800 dólares aos credores
internacionais. Para cumprir os compromissos com os credores, o Brasil manda
para fora cerca de 5% de toda a riqueza produzida, que é indicada pelo PIB. É um
dinheiro que deixa de ser investido na melhoria da qualidade de vida da
população.

A década de 90 na América Latina foi marcada pelas políticas delineadas no Consenso de

Washington, as quais levantaram as barreiras do comércio internacional, abriram as economias
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das nações da região para o investimento do capital estrangeiro, privatizaram diversas empresas

estatais e proveram ajustes fiscais e monetários.

O Consenso de Washington se constituiu num pacote econômico, inicialmente idealizado

pelo economista John Williamson em 1990, que tinha o pleno respaldo do Tesouro Americano,

FMI, Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essas políticas estavam

dirigidas à estabilidade de preços, com o objetivo de alinhar os países com o crescimento

sustentável, e prover medidas de ajuste estrutural que melhorassem a eficiência e a

competitividade.

Tais medidas foram agrupadas em dez pontos que foram plenamente aceitos pelos países

pobres porque os créditos das instituições financiadoras internacionais estavam rigorosamente

condicionados a tais reformas e ajustes. Ou seja, o país só receberia apoio e recurso se

obedecesse às diretrizes estabelecida no Consenso de Washington, que são; disciplina fiscal, uso

eficiente dos recursos públicos, reforma fiscal, revisão da taxa de juros, revisão da taxa de

câmbio, ajustes das políticas comerciais, investimento externo direto, privatizações,

competitividade e direito à propriedade (seja urbana ou rural).

Birdsall e de Ia Torre (2001:14) avaliam da seguinte forma os resultados do Consenso de

Washinton como estratégia de desenvolvimento da década de 90:

La prudência monetária redujo Ia inílación a un solo dígito prácticamente en
todos los países. La disciplina fiscal redujo el promedio dei déficit presupuestario
dei 5 por ciento dei PIB al 2 por ciento aproximadamente, y redujo Ia deuda
externa pública dei 50 por ciento dei PIB a menos dei 20 por ciento. La apertura
comercial hizo descender el promedio de aranceles desde más de 40 por ciento a
casi 10 por ciento. La liberalización financiera se produjo de modo igualmente
agresivo: se descarto el control directo de créditos, se desregularon Ias tasas de
interés, se iniciaron regímenes de inversión externa directa, y se suprimieron los
controles de câmbios y de cuentas de capital. Bancos, plantas de energia, sistemas
de telecomunicación, y hasta Ias redes viales y los servicios de agua y salud se
vendieron al sector privado. Más de 800 empresas estatales fueron privatizadas
entre 1988 y 1997. La aplicación de tales medidas varió de un país a otro, pero en
términos generales. Ia índole y Ia intensidad de Ias reformas en América Latina en
los anos 90 superaron todo Io conocido hasta entonces. De ello resultó un
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incremento dei flujo de capitales hacia Ia región, de $ 14 mil millones en 1990, a
$ 86 mil millones en 1997, antes de caer hasta $ 47 mil millones en 1999, como
secuela de Ia crisis fmanciera asiática. Otra de sus consecuencias fue Ia expansión
de los volúmenes de Ia inversión y de Ias exportaciones en casi todos los países.
Pero los resultados fueron desalentadores en términos de crecimiento econômico,
reducción de Ia pobreza, redistribuciòn dei ingreso y condiciones sociales. En los
anos 90 el aumento real dei PIB en Ia región fue escaso: apenas 3 por ciento anual
durante toda Ia década (sólo 1.5 por ciento per cápita). Es decir, ligeramente

I  mejor que el 2 por ciento (O por ciento per cápita) registrado en Ia "década
perdida" de los aôos 80, plagada de crisis, y muy por debajo de Ias tasas dei 5 por
ciento o más que se alcanzaron en los anos 60 y 70. El desempleo aumentó. Y Ia
pobreza siguió siendo amplia y generalizada. América Latina ingrèsò al tercer
milênio con casi 150 millones de personas - más de un tercio de su población -
viviendo en Ia pobreza (con ingresos inferiores a los $ 2 diários). Casi 80 millones
de personas padecen pobreza extrema, con ingresos inferiores a $ 1 diário.

Nessa avaliação dos resultados do Consenso de Washington, Kilksberg (2000:23) cita

Joseph Stinglitz que diz:

Hemos aprendido en el último médio sigio que el desarrollo es posible, pero
también que no es inevitable. Hemos aprendido que el desarrollo no es sólo un

,  tema de ajustes técnicos, sino una transfoimación de Ia sociedad. Me he referido a
!  Ias desilusiones con el consenso de Washington, que ha previsto un conjunto de

prescripciones que han fallado en avanzar esas transformaciones para el
[  desarrollo. El consenso ha sido demasiado estrecho, tanto en sus objetivos, como

en sus instrumentos.

Diante dessas contradições dos modelos de desenvolvimento propostos, de que se

propõem a algo positivo para o coletivo mas no fundo beneficiam interesses particulares, tem

tomado cada vez mais evidente a Teoria da Dependência inicialmente discutida no meio

\  acadêmica nos anos 60. De acordo com essa teoria, os países ricos para manterem seu status
^  atual, necessitam continuamente estabelecer e fortalecer relações de dominação que tomem os

países pobres cada vez mais dependentes das suas decisões e ações.

O próprio Consenso de Washington anteriormente discutido é reflexo dessa necessidade

dos países do centro manterem o controle. Um controle que possibilite a continuidade da

colonização, mantendo a relação entre países pobres que enviam matéria prima barata e

!  consomem produtos industrializados com valor agregado dos países ricos, diluído em discursos

i  pseudo-democráticos que mostram uma preocupação pelo desenvolvimento de todas as nações,
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toma-se uma evidência cada vez mais clara e inquestionável e põe em discussão todas essas

medidas econômicas das agencias internacionais que existem somente para o interesse dos países

do centro. A lógica mundial do capitalismo se alimenta dessa relação de dominação dos países

periféricos pelos países do centro.

Então é uma outra falácia dizer que com o crescimento econômico os países

subdesenvolvidos alcançarão os países desenvolvidos porque essa proposta vai contra a própria

lógica do capitalismo. Partindo da própria mentalidade capitalista de buscar lucro, nenhum país

do centro estaria interessado pelo desenvolvimento dos países pobres, assim como nenhum

comerciante ajudaria que um outro concorrente do seu ramo estabeleça uma loja na sua rua.

As temáticas relacionadas ao desenvolvimento continuam nas principais pautas das

discussões a níveis nacional e internacional. Porém as premissas dos modelos de

desenvolvimento como crescimento econômico ainda não foram discutidas amplamente e

continuam havendo sobreposições das mesmas propostas. A sociedade que desejamos é a

sociedade do consumo? O que aconteceria com o planeta se todos os países consumissem na

mesma medida que os Estados Unidos (modelo máximo do capitalismo)? As estruturas sociais da

América Latina são corruptas pela sua própria natureza (como muitas vezes se justifica como

parte da cultura latino-americana) ou é interesse dos países do centro terem apoiadores locais e

nacionais que promovam esse modelo de dominação em troca de riquezas e benefícios?

A questão do desenvolvimento e a preservação/conservação do meio ambiente deram

espaço a temas como sustentabilidade, característica inquestionável de qualquer modelo de

desenvolvimento que possa ser apresentado atualmente. Dentre os modelos alternativos de

desenvolvimento, o presente trabalho destaca três importantes propostas: Desenvolvimento como

Transformação de David Korten, Desenvolvimento a Escala Humana de Manfred Max-Neef e

Desenvolvimento Rural de Farzam Arbab.
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Korten(1990) critica o modelo de desenvolvimento como crescimento econômico

utilizando dois argumentos: 1) a maioria dos benefícios do crescimento econômico vão para os

que menos necessitam desses benefícios; 2) é ecologicamente insustentável manter o presente

ritmo de crescimento econômico. Ele sustenta a tese que o desenvolvimento não é crescimento,

mas sim, transformação das instituições, tecnologias, valores e comportamentos de forma que

estejam mais condizentes com a realidade ecológica e social. Assim, essas transformações

deveriam se dirigir a três necessidades básicas: justiça, sustentabilidade e inclusão.

Numa estratégia para o crescimento com equidade, Korten propõe, segundo seus estudos

sobre o desenvolvimento em países como Japão, Taiwan e Coréia do Sul, que antes de partir

diretamente para as exportações, o país deve passar por certas etapas sucessivas que consolidam

sua estrutura como nação, que são: preparação para a mudança, reforma agrária, diversificação

agrícola, industrialização rural, industrialização urbana e promoção das exportações. Esses países

antes de entrar na arena das exportações, fizeram altos investimentos para elevar o nível

educacional das suas populações, implantaram uma reforma agrária justa, promoveram o

estabelecimento de organizações comunitárias de base e integraram a economia nacional.

Já Max-Neef e Elizalde (1986), diferente do enfoque macro de Korten, centraliza seu

trabalho sobre o que significa o desenvolvimento para as pessoas. Os três postulados básicos da

sua teoria Desenvolvimento a Escala Humana são: 1) o desenvolvimento se refere às pessoas e

não aos objetos; 2) as necessidades humanas fundamentais são fínitas, poucas e classificáveis; e

3) as necessidades humanas fundamentais são as mesmas em todas as culturas e em todos os

períodos históricos.

O que muda, através do tempo e das culturas, é a maneira ou os meios utilizados para a

satisfação de tais necessidades. Esses estudiosos classificam as necessidades humanas

fundamentais em dez que são: subsistência, proteção, afeto, entendimento, participação, ócio.
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como requisito e condição para a construção de uma alternativa rural, que são: tecnologia,

ciência, moral e religião.

Sem desmerecer os esforços de vários organismos governamentais e não-govemamentais

em prol do desenvolvimento, a questão rural não mudará com políticas públicas desvinculadas de

movimentos sociais fortes. Os elementos essências de criação,,consolidação e manutenção dos

movimentos sociais que darão sentido e vida às políticas, diretrizes e leis que regem o

desenvolvimento rural, somente serão alcançados através de processos contínuos de

aprendizagem no campo, pelas pessoas do meio rural. Uma reflexão que cabe para o Estado do

Amazonas é analisar que movimentos sociais estão acompanhando as dinâmicas propostas pelo

Programa da Zona Franca Verde. Sem a aprendizagem no meio rural, as ações são paliativas,

dependentes e limitadas ao tempo em que existirem agentes externos motivando tais

empreendimentos.
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1.2 Políticas de Desenvolvimento da Região

Numa análise mais histórica, percebe-se que a filosofia de desenvolvimento da Amazônia

sempre esteve atrelada a estratégias governamentais de mudança da sua situação política e

socioeconômica.

O processo de colonização da região é marcado por duas fases: 1) De 1616 a 1750:

surgiram alguns núcleos populacionais ao redor das missões religiosas e das fortalezas militares;

e 2) com o Tratado de Madrid, pela primeira vez, foram estabelecidas as fronteiras da Amazônia

entre Portugal e Espanha.

Inicia-se, então, a fase extrativista no período Colonial, que como uma imposição para a

economia da região, foi estabelecida como meta prioritária a extração e a exportação da "Droga

do Sertão", que possuía grande demanda no mercado europeu. Uma das principais estratégias era

a desculturação dos povos indígenas, colocando-os como "guardiões das fronteiras"(Dias, 1995)

e que deveriam ser misturados e "educados" à sociedade da época.

Em seguida, o Marquês de Pombal, tentou inserir a cultura portuguesa na região, forçando

que todos aprendessem a falar português e adotassem um estilo de vida europeu. Para tal. Pombal

estabeleceu o Diretório dos índios como instância regularizadora das relações entre índios e

colonos na região.

No período imperial, o látex ganhou uma grande importância, principalmente pela

descoberta do método da vulcanização e do crescente uso da borracha na indústria. Novamente,

as esperanças com relação à Amazônia inserida na economia nacional foram retomadas. Nessa

época um grande contingente humano migrou do nordeste brasileiro atraídos pela extração de

borracha como uma mercancia de grande valor na Europa. Esse forte processo migratório deixou

no final do Ciclo da Borracha (1950) aproximadamente 3,8 milhões de habitantes: 21%
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concentrados nas duas grandes cidades (Manaus e Belém) e 78% dispersos ao longo dos rios que

representam o principal meio de transporte da borracha. Apesar desse grande envolvimento dos

migrantes com a borracha, a maior parte dessas riquezas geradas ficou com os donos das

plantações, fato conhecido como "aviamento". Ao final do Ciclo da Borracha, alguns dos

seringueiros voltaram às suas terras de origem com quase nada de capital acumulado, enquanto a

maioria dos seringueiros se integraram à sociedade local. Como essa riqueza da borracha se

concentrou nas mãos de poucos (donos das plantações), esses recursos foram investidos em luxo

(basta ver o Teatro Amazonas com sua ostentação neoclássica). Um dos resultados dessa extração

da borracha foi a invasão das terras bolivianas em busca do látex que levou ao Tratado de

Petrópolis que anexou o Acre ao território nacional.

Além da extração da borracha, da Amazônia também foi extraída nessa época "o milho, a

batata-doce, a mandioca, o cacau, a baunilha, o tomate, o amendoim, a pimenta, o mamão, o

maracujá, o abacate - sem falar no açaí, no atpuaçu, no bacuri..." (Mendes e Sachs, 1998:35).

É importante salientar essa contribuição da região à economia nacional e mundial, apesar de

muitos desses produtos não serem mais exclusividade da Amazônia.

Em termos de desmatamento, essa primeira inserção não representou um perigo

ambiental, com uma porcentagem de desmatamento relativamente pequeno.

No período de 1920 a 1940, com o declínio da exportação de borracha, as atividades que

antes eram complementares (extração da castanha, de ouro e criação de gado bovino), tomaram-

se nas principais atividades chamadas de "frentes pioneiras". Destaca-se o Estado do Pará com as

frentes pioneiras agropecuárias e mineiras.

Entre 1940 e 1950 houve um segundo impulso da produção de borracha, mas que foi

muito breve e terminou com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Dos Acordos de

Washington restou apenas o Banco de Crédito da Borracha que se transformou em 1950 no
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Banco de Crédito da Amazônia. Essa estratégia de mudança para o Banco de Crédito da

Amazônia visava operacionalizar o art. 199 da Constituição Federal de 1946 que determinava a

aplicação de 3% da renda tributária anual da União, Estados e Municípios amazônicos no Plano

de Valorização Econômica da Amazônia. Ao mesmo tempo em que foram criados órgãos para

apoiar o desenvolvimento da Amazônia, as áreas de atuação foram sendo ampliadas. Assim o que

era a Amazônia como a área do norte do pais passou a ser uma região mais ampla conhecida

como "Amazônia Legal", fortalecida com a criação da SPVEA (Superintendência do Plano de

Valorização Econômica da Amazônia) em 1953, precursora da atual SUDAM. No começo, a

SPVEA elaborou o Plano de Emergência (1953-1954) e mais tarde elaborou os Planos

Qüinqüenais . Entre as principais ações da SPVEA estão: criação do INPA (Instituto Nacional de

Pesquisa da Amazônia), construção da rodovia Belém-Brasília e levantamento

aerofotogramétrico da floresta e do solo.

Visto como uma ocupação limitada a distribuição populacional ao longo dos rios, o

Governo Federal, sob o regime militar, implanta na década de 1960 a política de integração

nacional. Tal política buscou a ocupação da Amazônia sob a bandeira da segurança nacional,

através de três estratégias: 1) promover projetos de colonização (públicos e/ou privados); 2)

promover grandes projetos agropecuários incentivados pelo dinheiro público; 3) implantar

grandes projetos de extração mineral com dinheiro público e estrangeiro.

Como conseqüência de toda a preocupação do governo militar com a questão da

integração nacional, em 1966 a SPVEA, pelo artigo 9° da Lei 5.173, foi substituída pela SUDAM

(Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia). A SUDAM a ação federal pelo

desenvolvimento da região, utilizando-se da concessão de incentivos fiscais para atrair capitais

privados para projetos industriais, agropecuários e de exploração de recursos naturais. Foi um

período marcado pelos investimentos em infraestrutura, abrindo estradas e instalando bases que



23

permitissem a segurança territorial da Amazônia. Essas estratégias levaram grandes contingentes

humanos à região, em busca de novas terras e novas oportunidades de vida. O PROTERRA

(Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste) e o

POLAMAZÔNICA (Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia) são alguns

programas dessa época voltados à ocupação da região. Esse movimento populacional promovido

pelo Governo Federal excedeu a capacidade do INCRA (Instituto Nacional da Colonização e

Reforma Agrária), gerando invasões a terras públicas e particulares. Além da SUDAM, foram

instituídos o FIDAM (Fundo para Investimento do Desenvolvimento da Amazônia) e o BASA

(Banco da Amazônia S/A) como mecanismos oficiais para operacionalizar as intenções de

ocupação da região pelo Governo. Em 1970, pelo Decreto-Lei 1.106, foi criado o Plano de

Integração Nacional (PIN) para financiar obras de infra-estrutura da SUDAM e da SUDENE.

Adotando uma política de incentivos fiscais para atrair recursos que modernizem a economia

regional, surgiu a Zona Franca de Manaus.

Segundo Dias (1995), o modelo econômico adotado pelo Governo Militar para a região

entrou em crise e algumas ações que contribuíram a essa crise foram:

Com incentivos fiscais e crédito fácil, as empresas da área de pecuária se

instalaram na região e começaram a desmatar enormes áreas de terras,

prejudicando a biodiversidade regional e gerando problemas ambientais. A

falência dessa linha de ação está evidente no fato de que a Amazônia continua

importando carne de outras regiões.

No final da década de 70 e início dos anos 80, surge no Amazonas o Programa

Grande Carajás, formado por quatro grandes projetos que traziam uma nova

estrutura produtiva com base no médio e grande empreendimento da indústria

extrativa mineral. Suas conseqüências foram um grande impacto sobre a
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população e o meio ambiente da Amazônia orientaL É evidente que o Estado

optou por uma política que prioriza as elites empresariais e coloca em segundo

plano a maioria dos pequenos agricultores.

A implantação do Projeto Calha Norte traz de volta a preocupação da década de

70 com relação à territorialidade. Representa um importante avanço na atuação

das Forças Armadas como defensora das fronteiras, institucionalizando a presença

brasileira nas áreas próximas à fronteira ao norte dos rios Amazonas e Solimões.

Tal projeto foi atacado pela Igreja Católlica e pelo CIMI - Conselho Indigenista

Missionário que o acusavam de uma estratégia secreta de invadir terras indígenas

e promover a colonização branca da região. Alguns inclusive percebiam tal projeto

como uma atitude preventiva do Governo Militar em minar futuros conflitos

internos.

O Pacto Amazônico vem em resposta a todas as explorações inadequadas

realizadas anteriormente em nome do desenvolvimento econômico. Esse pacto é

entre os países parte da Amazônia, que além de intercambiar informações, propõe

racionalidade no uso dos recursos naturais. Porém, tal intenção se vê fhistrado

diante da inflexibilidade do sistema econômico vigente nos países do Tratado de

Cooperação Amazônica. Enquanto o modelo econômico não for mudado, as

políticas continuarão orientadas a tornar essa região economicamente rentável

independentemente dos seus impactos ambientais e sociais.

Como resultado de todas essas políticas de ocupação da Amazônia, a região passou de 5,7

milhões de habitantes em 1960 para 17 milhões em 1991. Nesse período a população rural da

Amazônia cresceu 55,34% enquanto o Brasil registrava uma queda de 7,76%. Mais do que o
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crescimento populacional o impacto ambiental é agravado pela distribuição espacial dessa

população. De 1960 a 1995, o número de municípios na região dobraram e houve um incremento

de 99,7% dos estabelecimentos rurais na Amazônia. Conforme Viana (2001.270).
"...concretamente foram criados 450 mil novos focos de antropização de ecossistemas naturais

distribuidos por todos os estados da região..."

Em termos práticos e reais, além do crescimento populacional, Viana (2001) aponta

algumas conseqüências da política de integração nacional, que foram;
transferência para a Amazônia tanto de pequenos como de médios e grandes

proprietários rurais;

transferência da atividade pecuária extensiva e depredadora de outras regiões à

Amazônia;

estabelecimento de grandes projetos industriais (Programa Grande Carajás e Zona

Franca de Manaus), gerando graves impactos ambientais como devastação

florestal, apesar dos animadores índices macroeconômicas de desenvolvimento,

aumento da produção da indústria madeireira que por falta de um planejamento e

controle maior, chegou a produzir tanta madeira nos anos 1995 e 1996, que a

indústria foi incapaz de absorver. Comforme Viana (2001:276); até 1998 apenas

uma indústria madeireira em toda a Amazônia Legal tinha conseguido

certificação florestal ou 'selo verde

9.5 milhões de pessoas concentradas em cerca de 1000 assentamentos urbanos,

7,5 milhões dispersos em quase um milhão de estabelecimentos rurais;

mudança do padrão de uso e manejo dos recursos naturais, de um modelo de

extrativismo vegetal de baixo impacto (borracha) a um extrativismo vegetal e

mineral de alto impacto ambiental.
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60% da população abaixo da linha de pobreza e a taxa de analfabetismo em 24%;

impacto ambiental mensurável de 33 milhões de hectares de área desmatada

acumulada no período.

Com relação ao futuro da Amazônia, Dias (1995:117) enfatiza que:

...Ias perspectivas futuras de desarrollo de Ia región, reside en Ias grandes potencialidades
de recursos naturales renovables o no renovables, incluyendo desde los minerales hasta Ia
fantástica dimensión de los recursos bióticos, que coníiere a Ia región Ia condición de
mayor silo mundial de recursos naturales. Esta es al mismo tiempo y paradójicamente Ia
mayor fragilidad y desafio de Ia región, una vez que constituye un ecosistema muy
vulnerable e inestable a Ia desenfrenada codicia mundial y a Ia acción predatória
inmediatista de agentes econômicos poco comprometidos con el futuro.

Nessa busca do futuro ideal, Faleiro (2001:316) afirma:

Estudos realizado e a própria experiência dão conta de que a natureza da atividade dos
produtores familiares rurais é mais compatível com a regeneração e a conser\ açào dos
recursos naturais do que os segmentos de grande porte que exploram esses recursos com
práticas extensivas.

Apesar do grande número de debates em torno da questão do desenvolvimento, ainda

prevalece o modelo "desenvolvimentista", que coloca a economia no centro e beneficia as elites

político-econômicas do País. Um exemplo disso é o Plano Plurianual (PPA) 2000-2003 que

estabelece um plano de construção de obras e investimentos nos Eixos de Desenvolvimento da

Amazônia que vai na direção oposta de todo ideário de um desenvolvimento orgânico,

consistente e equilibrado.

Como resultado desse modelo de desenvolvimento econômico, buscam-se alternativas

para aumentar a participação da região no PIB nacional e uma delas é a idéia da Amazônia como

um grande celeiro para a produção de grãos, a exemplo do que está acontecendo em Mato Grosso

com a produção de soja.

Nessa falta de unidade de visão sobre o desenvolvimento para a região, convivem juntos e

em conflito os agricultores familiares e os grandes produtores de grãos; as populações locais e os
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madeireiros asiáticos; a ecogrilagem e o Estado buscando controlar as áreas de conservação. A

falta de políticas públicas claras toma a Amazônia muito vulnerável.

É impossível fiscalizar áreas tão grandes e de difícil acesso como as da Amazônia. Essa

proposta de controle e de soberania nacional do Governo Militar não é viável. A estratégia na

conservação não pode estar somente sob a responsabilidade do Estado e dos seus órgãos

fiscalizadores. É preciso iniciar dinâmicas similares às experiências do Grupo de Trabalho

Amazônico (GTA) e das Federações de Trabalhadores na Agricultura (FETAGS) que

demonstram ser eficientes estratégias de envolvimento de populações locais no gerenciamento

das áreas de conservação. Uma possibilidade seria o assentamento agroecológico, no qual se

harmoniza a sustentação econômica dos assentados com a conservação dos recursos naturais.

Segundo Faleiro (2001:322):

A ocupação do espaço agrário pelas populações comprometidas com práticas sustentáveis
de uso dos recursos naturais é, sem dúvida, uma questão estratégica para a afumação de
um desenvolvimento equilibrado.

Apesar da Constituição Nacional de 1988 garantir uma linha de crédito permanente para

os agricultores familiares, ela somente foi operacionalizada com a criação do Fundo

Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). Essa conquista não somente representou o

crédito em si, mas demonstrou a falência do modelo anterior, de crédito que favorecia a grande

produção e a força política dos trabalhadores rurais nos destinos do desenvolvimento proposto ao

País. Tal fundo provem 3^ dos impostos sobre a renda e os preventos de qualquer natureza e 3%

do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). O BASA administra tais recursos. De acordo

com Faleiro (2001:328):

O BASA tem acumulado, até 2000, R$ 517.600 milhões, por outro lado, de 1989 a 1998 foi
aplicado R$ 1.152.838 milhão do FNO rural. A média anual de entrada esperada do FNO é de R$
270 milhões/ano no período 2000 a 2003, o que garante, no caso da Amazônia, o capital principal
para o FNO-Proambiente. Portanto, naturalmente, a fonte prí\ilegiada para a constituição do capital
principal do Proambiente é o FNO.
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Por outro lado, o sistema ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural - demonstrou

não conhecer as realidades amazônicas, oferecendo conteúdos incoerentes e assistências técnicas

não condizentes com aspectos de sustentabilidade da região. Isso limitou a eficiência do ATER

em atender financiamentos em massa do FNO.

Apesar dos equívocos anteriores, é importante que um percentual do FNO seja destinado à

assistência técnica, distinto ao modelo antigo do ATER e orientado a uma proposta mais

condizente com a realidade amazônica. Tanto o financiamento como a assistência técnica devem

contemplar todo o processo produtivo: produção, processamento e comercialização. Assim, os

produtos colhidos e processados pelos agricultores que obedeceram as regras de um

desenvolvimento equilibrado poderiam chegar aos mercados especiais para a sua

comercialização.

A SUDAM, imbuída de poder de decisão sobre os destinos do desenvolvimento da região

e gerenciadora dos recursos provenientes do Governo Federal e dos impostos acarretados, tem

repetido na prática o mesmo modelo desenvolvimentista centrado na economia. Apesar de

existirem ações como do FNO e o apoio do BASA na acessibilidade de linhas de financiamento

para os agricultores familiares, a estrutura da SUDAM ainda responde aos interesses da elite

dominante. Por exemplo, o Conselho Deliberativo (Condel) da SUDAM tem apenas um

representante das classes trabalhadoras, sendo os demais políticos (governadores) e

representantes das confederações dos industriários e grandes produtores agrícolas (latifundiários).

Se a SUDAM busca atuar em prol de um desenvolvimento mais equilibrado, então ela

deve mudar a sua estrutura para uma gestão mais democrática que represente os interesses dos

diversos segmentos da população rural, principalmente da maioria numérica representada pelos

agricultores familiares.



29

Um fato que deve ser considerado é que apesar do modo de uso da terra poder implicar

em problemas ambientais, essa atitude do agricultor não é culpa unicamente dele, mas sim, de

todo o sistema (principalmente urbano) que impõe tal condição e exige produção em escala cada

vez maior. Portanto, a responsabilidade pelos danos ambientais não deve ser dada unicamente ao

agricultor como agente principal de interação com a natureza.

É sob essa premissa que surge o Proambiente que busca oferecer recursos ao agricultor

que apóia o modelo de desenvolvimento equilibrado. Por outro lado, o Proambiente propõe que a

sociedade assuma sua responsabilidade pela conservação ambiental, utilizando os recursos do

FNO, PRONAF e outros impostos acarretados como capital principal dos projetos financiados

aos produtores beneficiados pelo crédito.

Por outro lado, o Proambiente como linha de crédito, buscará cobrar impostos específicos

das empresas nacionais e internacionais que usufruem dos recursos naturais da região. Além das

fontes de recursos econômicos anteriormente mencionados, o Proambiente também poderá

estabelecer estratégias de ação que mobilizem recursos internacionais interessados pela

minimização dos impactos ambientais na região que tem as suas características em todo o

planeta.

A política de globalização da Amazônia traz um novo cenário de desenvolvimento para a

região, articulando a complexidade de um modelo sistêmico de relações entre o pequeno e o

grande produtor, o rural e o urbano, visão globalizante e desenvolvimento regional, enfim, faz-se

necessário a articulação entre elementos que a princípio parecem contraditórios, mas fazem parte

de um mesmo sistema. Essa nova política de globalização multiplica o potencial dano cultural e

ambiental que pode causar em vista das suas múltiplas vias (hidrovias, rodovias asfaltadas e

ferrovias privatizadas).
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Uma tendência perigosa para a região é o avanço da pecuária tanto nas zonas secas como

também nas zonas de transição e úmidas, apesar de que os bons resultados das culturas

temporárias de soja e algodão têm mudado as ações nas zonas secas e de transição. Para explicar

a expansão da pecuária se ela é de tão baixo retomo, Schneider (2000) supõe algumas situações,

tais como: especulação imobiliária, incentivos fiscais, desmatamento ilegal permitido,

financiamento para a comercialização da madeira, etc.

O Programa Avança Brasil (2000-2003) na realidade busca inserir a Amazônia no

mercado internacional através de centenas de obras de infra-estmtura que permitam aumento das

exportações do País. Se o Governo Federal investe em abrir estradas asfaltadas, com toda a

certeza o Estado também investe em mais rodovias ramificadas que ao final gerariam

desmatamentos de grandes áreas na região. Facilitar o escoamento dos produtos incentiva à

agricultura moderna (produção em larga escala) que por sua vez expulsa a pecuária das zonas

secas para as zonas de transição e úmida. E mais adiante, a modernização da agricultura e a

pecuária atrasada empurrariam o agricultor familiar cada vez mais para o interior, aumentando os

focos de antropização dos ecossistemas naturais na região.

A Amazônia toma uma importância elevada nas discussões ambientais por representar um

terço das florestas tropicais do Planeta e conter metade da biodiversidade do mundo. E ao Brasil é

outorgado a grande responsabilidade por deter cerca de 5 milhões de Km^ dos 7,5 milhões da

Cirande Amazônia compartilhada por oito países.

Após essa abordagem inicial tanto sobre o desenvolvimento como sobre a Amazônia,

percebe-se que a situação atual da região é reflexo de muitas forças que transcendem as simples

"escolhas" e "esquecimentos" dos quais Silva (1997) se refere. No início do seu trabalho

denominado Metamorfoses da Amazônia, Silva (1997:1) diz:
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A globalização do capitalismo pode sugerir outra interpretação da Amazônia e
dos estudos amazônicos. Se examinada à luz do quadro dos fenômenos suscitados
pelas articulações mundiais da economia, a tese do "esquecimento" não se
sustenta. Do mesmo modo, a tese da opção politicamente incompetente nas
escolhas de modelos de desenvolvimento regional não resiste ao cotejamento com
as forças que dinamizam a realidade mundial. Tanto o "esquecimento" como as
"escolhas" privilegiam a vontade de grupos e/ou de coletividades donos de seu
destino, promotores e produtores da ordem social que os articula. Na verdade,
essa pretensa autonomia de decisão pode ser interpretada como um produto de
inúmeras combinações, de estratégias, forças econômicas, manifestações culturais
que tomam a Nação como referência intelectual de análise.

Um dos grandes desafios para a região é elaborar e implementar políticas que passem de

um discurso sistêmico para uma prática sistêmica. A complexidade da questão agrícola no

Amazonas não pode ser resolvida de forma unilateral, com apenas linha de crédito ou acesso à

terra. Numa abordagem mais sistêmica, sustentada em modelos mais condizentes com o

pensamento de pesquisadores como Edgar Morin (2001), torna-se de fundamental importância

perceber a agricultura familiar como resultante de vários processos dinâmicos, interligados,

interdependentes e complementares. Ou seja, é a intersecção entre acesso à terra, economia rural

(crédito, produção, comercialização, etc), educação (desenvolvimento de capacidades),

tecnologia/ciência e organização comunitária.
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1.3 Perfil da Agricultura Familiar no Brasil e na região Norte

O desafio da sustentabilidade da Amazônia exige por um lado a redução das

desigualdades sociais e por outro a aprendizagem no uso de tecnologias adequadas ao contexto

regional que minimizam os seus impactos ambientais. Como menciona Sachs (1993), buscar um

modelo de desenvolvimento que tenha una eficiência econômica com equidade social e prudência

ecológica.

Costa (2001), num estudo enfocado na organização da produção e da vida rural no estado

do Pará, identificou três estruturas básicas. Essas três estruturas são: a unidade de produção

familiar, a fazenda e a grande empresa latifundiária. Segundo Costa (2001:293):

A unidade de produção campesina se caracteriza por ter na família seu parâmetro
decisivo, seja como definidora das necessidades reprodutivas que estabelecem a extensão
e a intensidade do uso da capacidade de trabalho de que dispõe, seja como determinante
no processo de apropriação de terras nas sagas de fronteiras.

Essa estrutura, ao mesmo tempo em que é empresa, é família também; ao mesmo tempo

em que é unidade de produção, é unidade de consumo também. Duas características que a

diferenciam de outras empresas são:

as decisões estão relacionadas às necessidades de consumo de seus membros; e

as decisões ponderam entre a importância da necessidade e o esforço físico

requerido para o seu atendimento.

Segundo Costa (2001:294);

•Se é verdade que a perspectiva de lucro pode estar no horizonte da família
camponesa, é também verdadeiro que a sua ausência, mesmo por períodos muito
longos, não impele normalmente a rupturas com o status quo, uma vez que a
reprodução familiar esteja sendo atendida em níveis satisfatórios. Por outra parte,
é possível observar processos de excitação e predisposição a mudanças sem
nenhuma consideração ao lucro, 'apenas' porque a rotina reprodutiva está
ameaçada. Em todos os casos, vender a terra, por exemplo, não é um mero
momento de prevalência de racionalidade econômica; é, sobretudo, momento de
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ruptura associada a incapacidade reprodutiva. Ruptura que é, também, cultural:
um salto no vazio.

O grande latifúndio empresarial busca essencialmente o lucro, está regido por critérios

capitalistas, emprega força de trabalho assalariado, cuja gestão é geralmente caracterizada por

administradores profissionais. Muitas vezes o grande latifúndio é apenas mais uma alternativa de

investimento de um grupo empresarial que não tem muita proximidade com a vida rural.

A fazenda, apesar das suas características comuns com o grande latifúndio na busca do

lucro, se distingue pela sua relação de poder social e político com a terra. O fazendeiro busca um

elevado padrão de consumo atrelado à manutenção do seu patrimônio, a terra como fonte de

segurança e poder.

No estudo do Costa (2001) sobre a realidade da produção agrícola no Pará, mostra a

grande importância do agricultor familiar no VBP (Valor Bruto da Produção), o que implica no

fato de que qualquer política de desenvolvimento deva considerar a forma camponesa de

produção, uma vez que ela é a que se aproxima mais ao ideário de equidade social e demonstra

uma preocupação maior com a sustentabilidade.

Não há dúvida de que a atividade agrícola tem impactos sobre o ambiente. A própria

existência do homem em si causa impacto sobre a natureza e isso sempre vai existir. Porém,

Fearnside (2003:2) chama a atenção para a intensidade dessa relação:

O impacto da população humana mudou com o passar do tempo em função das
mudanças no tamanho e na distribuição espacial dos diferentes grupos de atores, e
à medida em que os níveis de atividade responderam a vários estímulos do
mercado e do governo. Estes incluem atividades estimuladas por programas de
incentivos fiscais, oportunidades para especulação imobiliária, sonegação
tributária, lavagem de dinheiro, reforma agrária, programas de assentamento,
crédito agrícola e financiamento de outras atividades, e grandes projetos de infra-
estrutura, tais como rodovias e barragens hidroelétricas.



^  34

E mais real e operativo pensar em alternativas que busquem a "conservação" do que

aquelas posturas inflexíveis de "preservação" a todo custo. Não paira dúvidas sobre o feto de que

a agricultura, de qualquer tipo que ela seja, causa danos à floresta. Porém, seria um equivoco

muito grande se fosse depositado nos ombros dos agricultores familiares e da própria reforma

agrária a responsabilidade por esses danos á natureza. Comparativamente, as práticas da

agricultura mecanizada e extensiva dos latifúndios geram problemas muito mais sérios que as

atividades dos agricultores familiares que existem há séculos. Alguns exemplos atuais são as

madeireiras da Amazônia, a monocultura de soja no cerrado e a monocultura de café e cana-de-

açúcar no sudeste. Assim também confirma Fearnside (2003:2) de que:

Extrativistas tradicionais (tais como seringueiros) e pequenos agricultores
tradicionais (tais como caboclos ribeirinhos) têm relativamente pequeno impacto
comparado a outros grupos, tais como migrantes recentes, fazendeiros,
madeireiros e operações de agroindústria.

A luta pela reforma agrária se dá num contexto de um certo vazio e ambigüidade política

na região que acelera a destruição da natureza e concentra os recursos naturais nas mãos das

elites econômicas e políticas. Essa situação empurra os pequenos agricultores a áreas cada vez

mais distantes, degradadas e consideradas improdutivas. Assim, de um lado está essa grande

massa de trabalhadores rurais que tem os seus direitos à cidadania negados por falta de terra, e

por outro uma inflexível minoria que possui o monopólio sobre extensas propriedades sobre as

quais estabelecem o poder político e econômico.

Um dos principais argumentos das elites dominantes contra o sistema da agricultura

familiar é a quantidade da produção. Nessa lógica, se o agricultor familiar da Amazônia, ou o

conjunto de agricultores familiares da região não é capaz de produzir na mesma proporção que os

latifúndios com monocultura de soja do Mato Grosso, então sua agricultura não é rentável porque

é preciso ser mais competitivo no mercado. Essa postura é real, basta perceber os debates sobre a
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extensão do cultivo da soja em toda região amazônica. Isso não somente no círculo de grandes

latifundiários, mas com propostas já articuladas a nível governamental e dentro do Ministério da

Agricultura. Novamente, a sociedade brasileira analisa propostas e necessidades sem uma visão

sistêmica da realidade. Quais são as extemalidades desse modelo produtivo? Que outras

conseqüências, principalmente negativas, acarretam? Produção de grãos em larga escala, a

exemplo da monocultura de soja e as supostas vitórias numéricas de toneladas na exportação,

envolvem muito mais energia e tal modelo já está em crise. O modelo produtivista intensivo

devora energia e água, além de aumentar as injustiças no campo (concentração de terras e renda).

Persistir em políticas que fomentem o modelo produtivista é negar todos os esforços das

conferências mundiais em prol do meio ambiente, e inclusive a ECO-92 com o Tratado sobre

Agricultura Sustentável (1992) que definiu a agricultura sustentável como sendo:

"ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa, culturalmente adaptada,

cjne se desenvolve como um processo, numa condição democrática e participativa

Para que uma proposta de reforma agrária e de agricultura familiar possa ganhar força e

mostrar sua importância como alternativa diante da atual crise do país, ela deve ser apresentada

através de uma abordagem sistêmica que vá muito além dos sintomas, que permita uma análise

das estruturas geradoras.

Muito ao contrário do que se pensa da agricultura familiar, como uma agricultura de

"pouca produção , ela busca otimizar, melhorar e aumentar a produção conforme as

necessidades. Porém não naquela lógica da monocultura, em que só se utiliza a terra para

responder as demandas do mercado. O argumento da agricultura familiar é que a produção para o

mercado não exclui as possibilidades de uso da terra para culturas perenes, culturas temporárias,

criação de pequenos animais, hortas, reserva florestal, etc. Ou seja, produção para o mercado,

produção para o bem-estar da família e conservação ambiental podem e devem fazer parte de um
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mesmo sistema. Várias pesquisas já demonstraram que esse tipo diversificado de cuhuras e a

combinação de áreas de conservação e produção permite melhor produtividade, é mais próxima

às próprias dinâmicas da natureza, controla melhor a incidência das pragas e oferece uma melhor

qualidade de vida às populações rurais. Assim, a agricultura familiar pode trazer uma grande

contribuição à autosustentabilidade do país.

Segundo Leroy (2001:340):

O desenvolvimento não é visto sob o ângulo estritamente econômico de
aproveitamento imediato. Incorpora também o ambiente local (floresta, caatinga,
campos gerais, cerrado, várzeas, etc) como reserva de produtos para extração ou
produção futura, lugar de dispersão das pragas, garantia de mananciais
abundantes e perenes, agente ativo na manutenção de um microclima mais
ameno, protetor contra os ventos que promovem erosão eólica, e da paisagem,
fonte de beleza e de prazer.

Essa relação do agricultor com a natureza é natural e real, sempre que se ofereça ao

mesmo uma propriedade com tamanho suficiente para garantir a reprodução de sua família. O

agricultor familiar, seja por superstição ou tradição que se repete de geração em geração, sabe da

importância da conservação ambiental como fundamento para uma produção duradoura. O

mesmo começa a degradar a natureza quando não tem terra suficiente e a sobrevivência da sua

família está em risco.

Uma das características dos pequenos agricultores tem sido a sua mobilidade em busca de

condições de reprodução familiar e de sobrevivência. A reforma agrária, longe de ser limitada a

apenas uma estratégia produtiva, daria segurança ao homem do campo para que se estabeleça,

que crie raízes e comece a "sonhar com dias melhores". Esse sentimento de pertinência gera

processos que aceleram o desenvolvimento local, um desenvolvimento que nasce de dentro para

fora. A reforma agrária pode ser um elemento de sustentabilidade do território nacional e da

sociedade brasileira, fazendo, como diz Acselrad e Leroy (1999:15), "das camadas populares
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sujeitos políticos de seu ambiente material, social, econômico e cultural - este é o desafio da

construção da sustentabilidade democrática em nosso pais

A criação do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e

o aumento do número de assentamentos de populações rurais através da reforma agrária

demonstram a importância cada vez maior da agricultura familiar nas discussões sobre

desenvolvimento local e sustentável, geração de emprego e renda, e segurança alimentar.

Apesar de sua importância, ainda existem lacunas nos dados e informações disponíveis

para se realizar uma análise coerente e real da agricultura familiar no país. Os dados do IBGE

com o Censo Agropecuário não oferecem muita informação uma vez que não fazem distinção

entre agricultura familiar e agricultura patronal.

Com base nos estudos realizados pelo Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO

(Brasília, 2000) entre 1996 e 1999, percebe-se que a agricultura brasileira "apresenta uma grande

diversidade em relação ao seu meio ambiente, à situação dos produtores, à aptidão de terras, à

disponibilidade de infra-estrutura, etc, não apenas entre as regiões mas também dentro de cada

região".

A complexidade do trabalho com populações rurais é em parte resultado da sua grande

diversidade, tanto nos seus aspectos objetivos e tangíveis (meio físico, ambiente, etc), como

também nas suas característica subjetivas de valores e ambições. Cada tipo de produtor é imbuído

de distinta racionalidade, fato que invalida posturas positivistas de generalizar conclusões.

Nessa delimitação entre o que é a agricultura familiar e o que não é, existem diversos

pontos de vista e critérios para fazer essa classificação. A principio se assume no presente

trabalho o estudo do Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO (Brasília, fevereiro 2000), o

qual com base no Censo Agropecuário 1995/1996 do IBGE busca distinguir a agricultura familiar

da agricultura patronal, e estabelece duas características universais do agricultor femiliar: 1) o
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produtor exerce a direção dos trabalhos do estabelecimento; e 2) o trabalho &miliar é superior ao

trabalho contratado.

Em termos de definição de conceitos, assume-se que:

•  VBP é o Valor Bruto da Produção que é a somatória do valor da produção

colhida/obtida de todos os produtos animais e vegetais;

•  VBP* é a somatória do valor da produção vendida, dos principais produtos

utilizados na indústria rural e da produção dos demais produtos animais e vegetais;

•  RAI é a Receita Agropecuária Indireta que é calculada através da soma da venda

de estercos, serviços prestados a terceiros, venda de máquinas, venda de veículos,

venda de implementos e outras receitas provenientes do estabelecimento agrícola;

•  VPIR é o Valor da Produção da Indústria Rural que é calculada através da

somatória do valor da produção de todos os produtos da indústria rural;

•  RT é a Renda Total calculada através da somatória de VBP*, RAI e VPIR,

deduzindo o Valor Total das Despesas;

•  RM é a Renda Monetária calculada pela Receita Total deduzida da Receita de

Exploração Mineral e Despesa Total.

Uma apresentação geral da situação da agricultura familiar no Norte pode ser percebida

nas Tabelas 1.2 e 1.3:
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Tabela 2 - Agricultura Familiar - Número de Estabelecimentos, Área, Valor Bruto da Produção
(VBP) e Financiamento Total (FT)

Estab. 1% Estab. 1 Área Total % Área VBP %VBP FT %FT

REGIÃO 1
Total I s/ total 1 Em ha) s/ total (mU RS) j s/total (mURS) s/total

Norte 380.8951 85,41 21.860.960 37,5 1.352.656] 58,3 50.123 38,6

BRASIL 4.139369| 85^1 107.768.450 30,5 I8.117.725| 37,9 937.828 253
A *

adaptada pelo autor

A Tabela 2 mostra que 85,4% dos estabelecimentos no Norte são constituídos por

agricultores familiares, os quais ocupam 37,5% da área e produzem 58,3% do VBP da região.

Apesar de toda essa contribuição, recebem somente 38,6% dos financiamentos.

Quando se comparam os percentuais de participação regional no Valor Bruto de Produção

(VBP), o Sudeste se destaca com quase 50% da produção total e menos de 20% da área total

(Vide Tabela 3). Porém também absorve 55% dos recursos de crédito rural utilizados pelos

agricultores familiares.

Tabela 3 - Agricultores Familiares - Participação percentual das regiões no número de
estabelecimentos. Área, Valor Bruto da Produção (VBP) e Financiamento Total destinado aos

% Estab. % Área %VBP %FT

REGIÃO
s/ total s/ total s/ total s/ total

Nordeste 49,7 31,6 16,7 14,3

Centro-Oeste 3,9 12,7 6,2 10,0

Norte 9,2 20,3 7,5 5.4

Sudeste 15,3 17,4 22,3 15,3

Sul 21,9 18,0 47,3 55,0

Em termos de área média dos estabelecimentos familiares (em ha), enquanto a média

nacional é de 26, a do Norte é de 84. Numa relação entre as regiões do país, o Norte tem as

maiores, chegando a uma área máxima de 1.122 ha.
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Mesmo que as tabelas anteriores reflitam a situação da agricultura familiar em 1996, pelas

dinâmicas da vida no campo e especificamente do grupo de agricultores familiares, tais dados não

variaram muito até o presente momento.

Por outro lado, apesar dos dados anteriores tratarem a agricultura familiar como um grupo

só, a sua complexidade e heterogeneidade requerem uma classificação interna maior, com

diferentes situações socioeconômicas e lógicas de produção. Nesse sentido, os estudos do Projeto

de Cooperação INCRA/FAO (Brasília, 2000) basearam a classificação com base no Valor de

Custo de Oportunidade (VCO). O VCO foi calculado através da seguinte fórmula:

VCO = 1,2 X (Valor da Diária Estadual) x (Número de Dias Úteis do Ano)

De acordo com os dados do Centro de Estudos Agrícolas da Fundação Getúlio Vargas

(junho/1995, dezembro/1995 e junho/1996) o valor da diária para o trabalhador rural no Estado

do Amazonas é de R$ 5,50* (o mais baixo da região Norte). Considerando o número de dias úteis

durante o ano em 260, teremos então um VCO de R$ 1.716,00.

Através do VCO, foram classificados para cada Estado quatro tipo de agricultores

familiares:

Tipo A: RT > 3VC0, ou seja, RT> R$ 5.148,00

Tipo B: VC0<RT<=3VC0, ou seja, R$ 1.716,00 < RT <= R$ 5.148,00

Tipo C: VCO/2 < RT <= VCO, ou seja, R$ 858,00 < RT <= R$ 1.716,00

Tipo D: RT <=VC0/2, ou seja, RT <=R$ 858,00

" Sem dúvida esse valor aumentou, e consecuentemente os valores do VCO para os parâmetros dos tipos de
agricultores também mudou. Mas definitivamente, as regiões Norte e Nordeste continuam com os VCOs mais baixos
do país.
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Do tipo D ao tipo A, o agricultor vai se capitalizando cada vez mais. Geralmente, os

agricultores do tipo D dependem de rendas externas (pensões, atividades não-agrícolas, venda de

mão-de-obra em outras propriedades, etc).

A agricultura familiar no Brasil está fortemente caracterizada pelo uso da mão-de-obra

familiar (76,9% utilizam apenas o trabalho familiar em seus estabelecimentos) (Tabela 4 e Figura

1). Os estabelecimentos que somente usam o trabalho familiar ocupam aproximadamente 60% da

área total e produzem cerca de 60% do VBP da agricultura familiar.

Tabela 4 - Agricultores Familiares - Número de Estabelecimentos, Área e VBP dos tipos de
agricultores familiares em relação aos totais da região Norte

Estab. % Estab. Área total Vo Área VBP % VBP

REGIÃO TIPOS

Total s/ total (ha) s/ total (mil R$) s/ total

A 40.080 8,9 3.844.438 6,6 514.479 22,2

Norte
B 132.816 29,7 7.927.174 13,6 533.468 22,9

C 94.468 21,2 4.415.966 7,6 183.639 7,9

D 113.531 25,4 5.673.382 9,7 121.070 5,2

FONTE: Censo Agropecuário 1995/96- IBGE; Elaboração: Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAG; Tabela
adaptada pelo autor

%Estab. % Area % VBP

□ Tipo A
□ Tipo B
□ Tipo C
□ Tipo D

Figura 1. Participação percentual de cada tipo no total dos agricultores
familiares da região Norte
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1.4 Crédito Rural

Sem dúvida, a atuação do Governo Federal a partir da década de 1960 no sentido de

ampliar o acesso dos agricultores aos serviços financeiros através dos bancos públicos federais

(Banco do Brasil e Cabca Econômica Federal), deu um grande impulso ao desenvolvimento

agrícola no país. Porém, apesar do adjetivo público, tais bancos não são os mais adequados para

trabalhar com populações de baixa rende e estão cada vez mais voltados a atender interesses

macroeconômicos de rentabilidade e produção. Geralmente, a atuação desses bancos com

populações de baixa renda é mais assistencialista e de caráter compensatória (responsabilidade

social), do que sustentada em razões ligadas aos propósitos reais de existência da instituição.

Assim, torna-se de fundamental importância a discussão sobre novas alternativas dos

sistemas de crédito que considerem alguns modelos bem sucedidos de bancos rurais e de

cooperativas para crédito. Segundo Bittencourt (2003:2):

...uma alternativa, muito mais efetiva e com menor custo para a União,
pode ser o apoio à constituição e funcionamento de instituições financeiras
voltadas a microfínanças e ao microcrédito com o foco no meio rural e nos
pequenos municípios.

Além da falta de interesse do sistema bancário tradicional em trabalhar com populações

de baixa renda, há falta de recursos orçamentários por parte do Governo, além do elevado custo

cobrado pelos bancos públicos para operações de pequeno valor e da incerteza do retorno real do

agricultor diante do financiamento.

1.4.1 Crédito Rural e Microcrédito nos Países em vias de Desenvolvimento

Com relação ao crédito rural em geral, dois aspectos devem ser considerados. Primeiro

que é inegável a importância do crédito para o desenvolvimento rural, uma vez que aumenta as
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possibilidades de formação de um mercado formal, com estabelecimento de novas empresas e

maiores iniciativas empreendedoras por parte da população.

Porém, é fato também, segundo Buchenau e Hidalgo (2002), que o financiamento em si

não gera potencial de desenvolvimento onde este não existe. Ou seja, os serviços financeiros

rurais realmente funcionam quando existe um meio ambiente adequado, tanto em termos de

recursos naturais e agropecuários, como também de recursos humanos. Este último não se refere

a apenas aspectos técnicos e de conhecimentos gerais, mas também, a fatores relacionados ao

caráter humano, à construção de uma sociedade melhor, etc, que são transmitidas através da

educação formal, informal e não-formal*.

Com os avanços tecnológicos da década de 60, marcada pela Revolução Verde, os países

em desenvolvimento foram orientados pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e

pelo BIRD (Banco Mundial) a desenvolverem políticas de crédito rural subsidiados que visavam

teoricamente reduzir as desigualdades sociais no campo e aumentar a produção. A mentalidade

do crédito subsidiado estava centrada na idéia de que os agricultores, principalmente os pequenos

produtores, necessitavam de inovações tecnológicas para ampliar e aumentar sua produtividade.

Porém, tais inovações implicaram em custos que o agricultor, pela própria volatilidade da sua

renda anual, não seria capaz de adquirir sem uma intervenção governamental.

Segundo a avaliação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura

(FAO, 1998), tais políticas perduraram até o final da década de 80, mas não registraram

mudanças consideráveis. A pobreza no campo aumentou, o poder sobre a terra está cada vez mais

concentrado nas mãos dos agricultores patronais, e a falta de interesse das agências financeiras,

desestimuladas pelas dinâmicas pouco rentáveis da relação com as populações rurais (incerteza

Para Anello e Hemandez (199 .) educação formal é a oferecida pela escola; educação não-formal como cursos e
ireinamentos fora do sistema formal; e educação informal a educação dada pela família e pela comunidade.
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do retomo financeiro, ineficiência dos serviços financeiros rurais, altos custos operacionais

cobrados pelos bancos, etc).

Apesar da maior abertura dos mercados nacionais da América Latina a partir dos anos 90,

a eficiência e a concorrência gerada com o ingresso de bancos estrangeiros e liberação das taxas

de juros, aumentou a oferta de produtos e serviços financeiros. Porém, tais beneficios não

alcançaram as populações rurais, concentrando-se na área urbana.

Em paralelo às ações governamentais, algumas ONGs também se destacaram no sentido

de prover crédito agrícola aos pequenos produtores, através de recursos provindos do exterior.

Porém, tais iniciativas também falharam pela má administração e falta de comunicação com o

sistema financeiro existente. Ao contrário do que buscam inicialmente, muitas dessas iniciativas

minam os esforços existentes de serviços de crédito, gerando descrença e falta de motivação em

todos os atores envolvidos.

Para o presente trabalho, os conceitos de microcrédito e microfmanças são distintos.

Microfinanças engloba todo tipo de serviços financeiros oferecidos a indivíduos e/ou empresas

excluídos do sistema financeiro tradicional.

Já o microcrédito está inserido na microfinanças como um dos seus principais serviços

financeiros. Segundo Nichter et al (2002), microcrédito é o empréstimo de quantias relativamente

baixas destinadas á produção. O microcrédito é um dos principais serviços oferecidos pela

maioria das instituições de microfinanças (IMFs).

Para Bittencourt (2003), na prática, tais instituições têm se mostrado mais eficientes que

os grandes bancos, pela proximidade que tem com o público beneficiado, pela facilidade de

acompanhar os processos locais de solicitação e aplicação de crédito, e pelos custos operacionais

inferiores a dos bancos.
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Microfinanças abrange muito mais que o conceito de crédito para produção. Ela consiste

em fornecimento de serviços financeiros para toda a população rural. Alguns exemplos de

serviços financeiros são tratados por Buchenau e Hidalgo (2002) como sendo: poupança,

recebimento e pagamento de contas, fundos de investimento, depósitos, etc.

Se a preocupação das instituições financeiras somente ficar concentrado na questão do

crédito, corre-se o risco de gerar resultados negativos pela falta de diversificação das atividades e

ausência de outros caminhos de ingressos para a sustentabilidade de tais instituições. Sobre tal

ponto há uma crítica no relatório da FAO (1998) de que sem essa ampliação dos serviços, a

experiência de crédito rural estava mostrando que não foram considerados os altos custos de

transação para empréstimos pequenos e os impactos na concessão do mesmo.

Por isso que Yaron e Benjamin (1997) chamam a atenção para o papel do Estado na

questão do crédito, que não se limita somente à concessão de recursos, mas contempla ações

como: identificação dos problemas de mercado; estabelecimento de políticas que facilitem a

comercialização e o escoamento da produção; assistência técnica e pesquisa; capacitação

profissional; etc. Para Besley (1994), um dos papéis chaves do Estado será utilizar subsídios para

fortalecer as instituições financeiras de modo que cheguem a funcionar de modo que através das

suas operações cubram os seus próprios custos.

Barone et al (2002) descreve o crédito rural com as seguintes características:

o crédito está relacionado à produção e não ao consumo;

e preciso acompanhar in loco a condição do agricultor e a aplicação do crédito;

não existem garantias reais de devolução do crédito, as decisões são baseadas na

confiança recíproca;

o crédito é personalizado, conforme as dinâmicas de produção do agricultor; e



5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Através de uma Matriz de Análise Relacionai, os elementos chaves destacados nas

entrevistas foram projetados em quatro áreas chamadas: potencialidades reais, prioridade de

atenção, potencialidades viáveis e conflitos, como é apresentado na Tabela 10:

Tabela 10 - Matriz de Análise Relacionai DOFA*

PRONAF - Município de Presidente Figueiredo

MATRIZ DE ANÁLISE RELACIONAL

Fortalezas Ameaças

®
,5 POTENCIALIDADES REAIS: CONFLITOS:

:§
1. Política de crédito para o pequeno 1. Recursos econômicos

O
produtor 2. Decisão política

2. Participação 3. Alternativa de produção

(3)
POTENCIALIDADES VIÁVEIS: PRIORIDADE DE ATENÇÃO:

1. Relação interinstitucional 1. Recursos humanos

2. Demanda outros PRONAF 2. Organização comunitária
-C) 3. Informação 3. Transporte e infra-estrutura
Q 4. Pagamento da dívida 4. Poder de negociação e autonomia

5, Renda adicional 5. Documentação
6. Unidade familiar 6. Assistencialismo

7. Elaboração de projetos 7. Comercialização

DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Ameaças.
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deve haver uma aproximação com o cliente, permitindo eficiência na liberação dos

recursos.

Apesar dessa abordagem de Barone et al (2002) de separar crédito produtivo do crédito de

consumo, na prática ambos estão intimamente relacionados, principalmente quando se trata de

pequenos agricultores familiares. Em outras palavras, o agricultor consegue aplicar

adequadamente o crédito na produção quando as finanças pessoais estão equilibradas.

Conhecendo a realidade dos pequenos produtores, é preciso tratar o crédito com certa

flexibilidade, aceitando como natural o feto de certa parcela do crédito outorgado ao agricultor

ser utilizado para suprir as necessidades fundamentais básicas.

As instituições de microfínança (IMF) e de microçrédito (IMC) podem ser tanto formais

como informais. Como instituições formais estão os bancos, as cooperativas, as sociedade de

crédito, etc. A característica das instituições formais é a sua regulação pela autoridade monetária

do país. Enquanto que as instituições informais são bastante variadas, desde ONGs e ROSCAS

(Rotating Saving and Credit Associations), até os chamados "regatões" na região amazônica que

oferecem insumos e sementes aos agricultores em troca da produção. Geralmente essa relação do

agricultor com o "regatão" é marcado pela exploração, uma vez que é esse comerciante que

define o preço de compra da produção.

Para Bittencourt (2003:11-12) existem vários fatores que afetam positiva ou

negativamente o funcionamento das instituições de microfínanças rurais, tais como:

...o marco legal e regulatório, o papel do Estado no crédito rural, a taxa de juros
básica do país, a taxa de inflação, a política de câmbio e de importação e
exportação, a densidade populacional e a iníraestrutura disponível no meio rural.
Outros, porém, estão relacionados mais diretamente com o processo de gestão das
instituições, tais como as garantias, o acesso à informação e suas implicações
(risco moral e seleção adversa), o processo de seleção dos clientes, a metodologia
dos empréstimos (individual, gmpal ou coletiva), a existência de agentes de
crédito, poupança, subsídios e diversificação dos riscos...
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Um elemento importante na questão do crédito é a garantia. De acordo com os estudos de

Braverman e Guasch (1989), quando não é exigida garantia na concessão do crédito, com o

passar do tempo a taxa de inadimplência tende a aumentar. Isso dificulta a sustentabilidade das

instituições de microfinanças.

Por outro lado, quando não há tantas exigências na concessão do crédito, há a

possibilidade de ampliar mais a atuação, mas reduzindo os valores, uma vez que tal abertura

abarca inclusive muitos projetos mal elaborados e mal pagadores. Porém, o excesso de exigências

gera exclusão social, uma vez que os produtores mais necessitados geralmente não tem mais que

a própria palavra como garantia, muitas vezes nem a terra lhe pertence oficialmente.

Geralmente, a concessão de crédito é de três tipos: individual, grupai e coletiva. A

diferença entre crédito grupai e coletivo é que no grupai a captação é em grupo, mas a utilização

é individual. Enquanto que no crédito coletivo tanto a captação como a utilização dos recursos é

em grupo.

Contrariando a visão tradicional de que o pobre não tem nada para poupar, estudos de

Morduch (1999), Bardhan e Udry (1999), Zoetelief (1999) e Giehler (2001) têm demonstrado que

a poupança faz parte da cultura do agricultor, inclusive do mais pobre. A dificuldade reside mais

na falta de opções para realizar tal poupança. Já que geralmente os bancos estabelecem certos

critérios de valores mínimos para abertura de contas. Além disso, por que limitar a poupança a

depósitos em instituições financeiras? Por que não fazer poupança em bens, como animais e

árvores susceptíveis de corte empresarial?

Um outro elemento fundamental para o êxito do crédito é a questão do agente de crédito.

No caso do Estado do Amazonas, tal papel é assumido pelo IDAM que avalia e acompanha os

projetos no município. Segundo Farrington (2000), se essa função de agente de crédito é bem

desempenhado, muitos dos requerimentos burocráticos de documentação e análise para
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aprovação do crédito vão sendo eliminados. Ou seja, o Banco tem mais segurança para fazer o

empréstimo uma vez que há uma pessoa ou instituição de confiança na localidade que dá o

respaldo para a execução do crédito.

Segundo o relatório da FAO (1998), os custos operacionais são mais altos no meio rural

do que no meio urbano. A medida em que aumenta o número de clientes, justiça a melhoria dos

serviços. No meio rural, o fluxo de receita é irregular, o valor das transações é pequeno, não há

garantias de retorno do empréstimo, e as atividades produtivas estão constantemente

condicionadas a questões climáticas e de solo.

Assim, de acordo com Rouse (1997), os bancos comerciais não têm nenhum interesse em

trabalhar com os pobres (inclusive os agricultores). Por isso que o mercado ainda não foi capaz

de substituir o papel do Estado sobre a questão do crédito agrícola.

1.4.2 Crédito Rural no Brasil

Antes de avaliar o funcionamento e os resultados do PRONAF, é importante analisar a

política de crédito aos agricultores como um todo. É provável que muitos aspectos positivos ou

negativos do PRONAF não sejam do próprio programa, mas decorrentes da própria concepção de

crédito rural no país.

Desde o período da colonização, a atividade agropecuária sempre manteve a sua

importância na economia do país, passando no Brasil pelos ciclos da cana-de-açúcar, do algodão,

do café, da mandioca, do milho e atualmente da soja. Sempre atrelada às dinâmicas do mercado

externo e às demandas para exportação.

No dia 31 de dezembro de 1964, através da Lei no. 4.595, foi criado o Sistema Nacional

de Crédito Rural. O crédito rural foi institucionalizado pelo ex-presidente da república Humberto
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Castello Branco através da Lei no. 4829 de 5 de novembro de 1965. De 1935 até 1965, o crédito

rural era executado somente pelo Banco do Brasil, através da chamada "Carteira de Créidito

Agrícola e Industrial" (Creai).

As décadas de 50 e 60 no Brasil foram marcadas pela industrialização, priorizando em

nome da "modernização" o urbano. Assim, o modelo de desenvolvimento adotado pelo Governo

era de fortalecer a indústria, promovendo a saída dos agricultores para trabalharem nas indústrias

(mão-de-obra barata), desvalorizando os produtos e as matérias primas vendidas pelos produtores

agrícolas em prol das agroindústrias e do bem-estar urbano (produção de alimentos baratos).

Como reflexo desse modelo de desenvolvimento, o Sistema Nacional de Crédito Rural

(SNCR) buscava oferecer crédito para projetos que utilizassem tecnologia e insumos químicos

para grandes produções. Por isso que Nunes e Nassar (2000) criticam o fato de 80% dos

produtores rurais terem sido excluídos do crédito e apenas 1% dos mesmos terem absorvido 40%

dos recursos totais.

A Lei no. 4829 de 1965 define os seguintes objetivos para o crédito rural:

estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para

armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários;

favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização dos

produtos agropecuários;

possibilitar o fortalecimento econômico dos pequenos e médios produtores;

incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando aumento da

produtividade, proteção do solo e melhor qualidade de vida para as populaçõe

rurais.
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Além disso, a Lei no. 4829 estabelece os fins do crédito em três blocos; custeio (despesas

do ciclo produtivo), invetimento (inversões em bens e serviços) e comercialização (despesas pós-

produçào).

Outros avanços na legislação foram: Decreto no. 58.380 de 10 de maio de 1966, que

aprovou a regulamentação da Lei no. 4829; Decreto-Lei no. 167, de 14 de fevereiro de 1967, que

dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências; e finalmente vários documentos e

resoluções contidos no Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil (1987-2004).

Foi em 1967 que o Conselho Monetário Nacional (CMN) tomou obrigatório a canalização

de 10% dos depósitos à vista no sistema bancário para a concessão de crédito ao setor agrícola.

A década de 70 foi marcada pela disponibilidade elevada de crédito rural. De acordo com

Bittencourt (2003:58-59):

O auge desse processo foi os anos de 1979 e 1980, quando mais de R$ 60 bilhões
(em valores de 2002) ou US$ 20 bilhões (em valores de 1997) foram efetivados
em mais de 3 milhões de contratos, atendendo cerca de 1,5 milhões de
agricultores.

Nessa época os recursos para o crédito rural provinham basicamente do Tesouro

Nacional, canalizados através do Banco do Brasil, e dos depósitos a vista.

Apesar da disponibilidade elevada de crédito nessa época, tais recursos eram destinadas à

promoção da agroindústria de exportação.

A partir do início da década de 80, o Brasil experimentou elevadas taxas de inflação,

reduzindo a sua capacidade de outorgar crédito subsidiado. Com o aumento das taxas de

inadimplência, os bancos começaram a selecionar os seus clientes agrícolas, excluindo aqueles

que mais riscos proporcionavam, como os agricultores familiares.

Em 1986 foi extinta a Conta Movimento, o que limitou os recursos para o Crédito Rural à

disponibilidade da União. Mas no mesmo ano foi criada a Poupança Rural, o que possibilitou aos
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bancx)s oficiais a utiizarem tal fonte de recursos, tomando-o em 1988 na maior fonte para o

crédito rural.

No final da década de 80, as linhas de crédito rural foram indexadas e os valores

recebidos pelos produtores nào acompanharam a inflação, aumentando a inadimplência, uma vez

que o produtor nào tinha condições de pagar o empréstimo. A rentabilidade do setor agropecuário

ainda foi mais questionado pelos bancos com o perdão de algumas dívidas rurais pela Assembléia

Constituinte de 1988.

Essa redução do crédito rural do início ao final da década de 80 é indicada por Nunes e

Nassar (2000), afirmando que o número de clientes de crédito rural do Banco do Brasil reduziu

de 800 mil para 240 mil.

Em 1991, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),

caracterizado até então pela sua atuação direcionada à indústria, aumentou a sua participação no

crédito rural através do Finame Rural (Agência Especial de Finaciamento Industrial - Finame),

do Programa de Operações Conjuntas (POC) e do Programa de Operações Diretas do próprio

Banco.

Por outro lado, a situação do crédito rural piorou ainda mais com o Plano Collor I.

Segundo Rezende (2000), o volume de crédito liberado nos primeiros três anos da década de 90

eqüivaleu a apenas 30% do total de recursos liberados em 1980.

Até a metade da década de 90, o volume de crédito rural caiu gradualmente, chegando aos

menores valores em 1994. Até então, o financiamento da agropecuária no Brasil se caracterizou

pela forte dependência dos recursos governamentais e da interferência marcada pela Política de

Preços Mínimos (PGPM). O crédito rural foi reduzido em função do elevado risco gerado pela

diferença entre o custo do financiamento (indexado) e o preço dos produtos agropecuários.
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De acordo a um artigo^ publicado na Revista da Política Agrícola de autoria da Diretoria

de Agronegócios do Banco do Brasil, a partir de 1995 aconteceram diversos íàtos que levantaram

novamente a questão do crédito rural, que foram: "estabilização da economia através do Plano

Real; definição de taxas prefixadas para o crédito rural; criação de programas especiais para o

reescalonamento das dívidas rurais iSecuritização Rural (1996)^ Programa Especial de

Saneamento de Ativos/PESA (1998), Programa de Revitalização das Cooperativas

Agropecuárias/RECOOP (1998) e Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras

Oficiais (2001); definição de novas linhas de crédito, com destaque para as linhas direcionadas a

investimentos.

Com o surgimento do PRONAF, o crédito rural novamente ganhou força, passando de

250 mil contratos em 1994 para 1,4 milhão em 2001 (sendo 950 mil do PRONAF).

Em 2003, o Governo Federal lançou o Plano Safra para a agricultura familiar de 2003 a

2004, disponibilizando R$ 5,4 bilhões para a agricultura familiar. Apesar das previsões terem

sido de aumentar o número de contratos do PRONAF para 1,4 milhão, na prática ainda não se

alcançou essa meta.

1.4.3 Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) e as Fontes de Recursos para o Crédito

Rural

De acordo com o Manual de Crédito Rural (Banco Central do Brasil, 2004), o SNCR é

constituído por órgãos básicos, vinculados e articulados. Como órgãos básicos estão Banco

' Banco do Brasil/Diretoria de Agronegócios. Evolução histórica do ct-édito niml. Re\'ista da Política Agrícola. Ano
Xill, no. 04 - Out/Nov/Dez 2004, p.l2.
' Permitiu o reescalonamento do vencimento das operações a taxas de juros compatíveis com a atividade
agropecuária.
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Central do Brasil (Bacen), Banco do Brasil (BB), Banco da Amazônia (BASA) e Banco do

Nordeste (BNB). Como órgãos vinculados estão Banco Nacional do Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES), bancos privados e estaduais, caixas econômicas, cooperativas de

crédito rural e sociedades de crédito. E finalmente, como órgãos articulados estão os órgãos

oficiais de valorização regional e entidades de prestação de assistência técnica. A seguir um

esquema visual do SNCR:

Bancos

Cooperativas

Sociedades

de Crédito

Ministério da

Fazenda

(MINFAZ)

Ministério do
Trabalho

(MTb)

Ministério da

Integração
(MIN)

Ministério do

Meio Ambiente

(MMA)

Entidades de Prestação de Assistência Técnica

Conselho Monetário

Nacional (CMN)

Ministério do
Desenvolvimento

Agrário (MDA)

Banco Central do Brasil

(BACEN)

Ministério da

Agricultura,
Planejamento e
Abastecimento

(MAPA)

Agentes
Financeiros

Figura 2 - Sistema Nacional de Crédito Rural. Fonte; Adaptação do Manual de Crédito Rural (Banco
Central do Brasil, 2004)
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Com base no artigo '"Evolução histórica do crédito rural" (Banco do Brasil, 2004:14), o os

recursos para o crédito rural podem ser classificados em três agrupamentos:

1. Recursos controlados (taxas controladas pelo govemo):

Da exigibilidade dos depósitos à vista

Os obrigatórios da Poupança Rural, equalizáveis

Do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), equalizáveis

Do Tesouro Nacional

2. Recursos não-controlados (taxas livres):

Os obrigatórios da Poupança Rural, não equalizáveis;

Da poupança rural de aplicação livre

Recursos externos

3. Fundos e Programas (principais):

-  Do BNDES

Dos Fundos Constitucionais do Centro-Oeste (FCO); do Nordeste (FNE) e do Norte

(FNO)

Do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé)

O SNCR financiou inicialmente com recursos provindo do Tesouro Nacional e dos

obrigatórios (exigências aos bancos). Em vista da crise econômica da década de 80, o Governo

vem buscando desde então substituir tais fontes por outras não tão inflacionárias. Por isso que foi

institucionalizada: a poupança rural em 1987; os recursos livres em 1989; os fundos

constitucionais (FNO, FNE e FCO) em 1989; os fundos estaduais em 1989; Funcafé, Fundo de

Commodities, BNDES, INCRA/Procera em 1997; FAT e FAE (Extra-Mercados) em 1996;

recursos externos captados através da Resolução 63 do Conselho Monetário Nacional; e os

bancos cooperativos em 1999.
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Tesouro Nacional

Apesar dos Fundos Constitucionais e Fundo de Amparo ao Trabalhador estarem no

orçamento da União, a forma de manejo e tratamento dos recursos do Tesouro Nacional é

diferente. Pelas justificativas anteriormente mencionadas, tais recursos foram reduzidos

gradualmente, até a condição atual em, que tal recurso representa menos de 2% do total de

financiamento oferecido a produtores e cooperativas. Assim, os recursos do Tesouro Nacional se

limitam à equalização dos encargos financeiros das outras fontes.

Recursos Obrigatórios

De acordo com a legislação brasileira, 25% dos depósitos a vista de bancos públicos e

privados deve ser em crédito rural. Tais depósitos tem encargos normatizados pelo Conselho

Monetário Nacional. Os bancos menores que não puderem realizar tais operações (sem presença

no meio rural) devem repassar tais recursos ao Banco Central na forma de recolhimento

compulsório.

Em 2002, através da Resolução 2.996 do Conselho Monetário Nacional, foi estabelecido

que pelo menos 20% dos recursos obrigatórios devem ser aplicados em crédito de até R$ 60 mil.

Porém, os bancos continuam com toda a liberdade de escolher os clientes e as modalidades de

financiamento, que com certeza tende a privilegiar os clientes que têm mais condições de

oferecer garantias e menor custo operacional pelo volume dos recursos solicitados.

De acordo aos estudos de Casques e Conceição (2001), tais recursos foram responsáveis

por 59% dos financiamentos para crédito rural em 2001.

Poupança Rural

Até 2002, somente o Banco do Brasil poderia utilizar os recursos da poupança rural para

crédito rural. Mas agora tanto o Banco do Nordestes como o Banco da Amazônia (BASA) estão
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autorizados a realizar tais operações. Esses recursos são captados das poupanças rurais e
utilizados para comercialização, beneficiamento, industrialização e custeio agropecuário.

FiinHnf; Con«;titiicionat«^ de Financiamento,

Tais fundos são destinados a investimentos em operações de crédito rural, industrial e
comercial. Existem três fundos constitucionais, que são: Fundo de Financiamento da região
Nordeste (FNE). Fundo de Financiamento da região Norte (FNO) e Fundo de Financiamento da
região Centro-Oeste (FCO). Respectivamente são administradas pelo Banco do Nordeste. BASA
e Banco do Brasil. Tais bancos recebem 3% do patrimônio líquido de tal fundo para administrar
tais recursos.

De acordo com a lei no. 10.177/01. as categorias de produtores e empresas para os Fundos
Constitucionais estão ilustrados na Tabela 5.

conforme Renda Anual - Produtores Rurais e Empresas
Tabelas - Categorias

Renda Anual EmpresasRenda Anual ProdutoresCategorias

Até R$ 244 milAté R$ 40 milMini/Micro

R$244 mil-R$1,2 milhãoR$ 40 mil - R$ 80 milPequeno

R$ 1 2 milhão - R$ 20 milhõesR$ 80 mil - R$ 500 milMédia

Mais de R$ 20 milhõesMais de R$ 500 milGrande

Fonte; Ãdiptiçã^ do autor conforme dados da lei no. 10.177/01

P^inHn de Amparo Trabalhador - FAT

Os recursos do FAT são principalmente utilizados para custeio e investimento no

PRONAF, P.l. !««.. «. .»«"» I»"™ •«' *•
ainco do Nord«e BASA ou BNDES. A «,u.íLaçao «te d «f«tu»la polo T«ooto

Nacional.



57

Recursos BNDES/Finame

Enquanto que os recursos do FAT para crédito de custeio são gerenciados pelo Banco do

Brasil, BASA e Banco do Nordeste, os recursos para crédito de investimento são administrados

pelo BNDES. Na realidade, o BNDES passa tais recursos a outras instituições financeiras como

bancos e cooperativas privadas e públicas.

Outra linha de crédito do BNDES é o Finame Agrícola Especial que trabalha com

aquisição e manutenção de equipamentos e tecnologias agropecuárias.

Recursos Livres

São recursos que o banco disponibiliza para produtores rurais, geralmente para os

grandes, com regras e condições livremente estabelecidas entre as partes.

Bancos Cooperativos

Através da lei no.9848 de 1999, os bancos cooperativos começaram a receber equalização

dos encargos fmanceiros pelo Tesouro Nacional nas operações de crédito rural realizados com

recursos próprios.

Para entender a evolução do crédito rural e identificar as porcentagens de financiamento a

produtores e cooperativas, segue abaixo a Tabela 6, adaptada dos anuários estatísticos do Banco

Central registrados nos trabalhos de Casques e Conceição (2001) e Bittencourt (2003:64).
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Tabela 6 - Brasil - Percentagem de financiamento a produtores e cooperativas por fonte - 1985 -
2001

Fonte de

Recursos

Ano

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Tesouro Nacional 64.0 64.9 373 243 24.0 26.7 243 23.0 26.7 27,1 19.7 3.5 13 1.7 0.1 0.0 1.6

Obrigatórios .32.4 24.6 343 35.8 143 27.4 22.4 18.7 11,0 11,6 13.1 16.9 44.8 40.7 403 51.8 59.0

Poupança Rural 22,6 362 51,6 20,0 323 45,5 432 34,9 36,1 9.1 8,4 13,0 18,8 143 103

Livres 7,8 195> 103 6.8 11,7 153 163 8,1 6,0 4,7 43 4,7 4.0

Fundos Constit. 0.8 4,5 32 32 53 5,0 9,0 14,9 5,6 7,0 7,4 53 6,0

Gov. Estaduais 03 0,1 0,1 0,1 0,1 03 0,4 03 02 02 0,1 0,1 0,1

PAI 22,0 18,4 153 162 12,7 10,0

FAE 133 6,7 1,1 0,0 0,0

Funcaíe 3,6 53 4,8 7 ">

F. Commodities 0,1 0,1 0,1 0,1

1,1

0,1

BNDES/FINAME 3,4 4,1 5,0 5,7

Incra/Procera 03 1,1 03 0,0

6,0

1,5

Extemos/63 Rural 23 1,4 1,1 02

Outras Fontes 3,7 10,6 5,8 3,4 1,1 1,4 7,5 2,8 1,7 5 7 5,4 11,4 0,7 2,1 0,4 13

Total Geral 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte; Bacen - apud
2001; Bacen -

Gasques e Conceição (2001:101); Bacen - anuário estatístico de crédito rural de 1999, 2000 e
apud Bittencourt (2003:64).

0,1

100

Através da Tabela 6 se pode perceber a redução de algumas fontes como do Tesouro

Nacional que em 1985 representava 64% dos recursos e atualmente está em apenas 1,6%.

Enquanto que outras fontes, tais como Obrigatórios, Poupança Rural, FAX, Fundos

Constitucionais e BNDES/FINAME assumem a maior parte dos recursos disponíveis em 2001
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1.5 PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar)

A preocupação com a questão da agricultura familiar, independente da sua

operacionalização prática até o momento, é feto evidente através das diversas ações e iniciativas

governamentais nos últimos anos, tais como a do Governo Fernando Henrique no qual foi

instituído o Ministério do Desenvolvimento Agrário com uma preocupação particular pelo

fortalecimento da agricultura familiar, a elevação do número de agricultores assentados com a

reforma agrária (conforme dados da Secretaria da Agricultura Familiar no site: vvww.mda onv hr)

e a implantação do PRONAF através do Decreto Presidencial no. 1.946 (28/06/1996), reforçada

posteriormente pelos termos das Resoluções 3.097 (25/06/2003) e 3.123 (25/09/2003) do Banco

Central do Brasil, tendo por objetivo financiar as atividades agropecuárias e não agropecuárias

exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor rural e da sua família.

Para isso, o PRONAF conta com recursos provindos do Fundo de Amparo ao Trabalhador

(FAT) e dos fundos constitucionais de desenvolvimento, no caso FNO para a região amazônica.

Desde o início do Governo Lula, as linhas de crédito do PRONAF divulgadas

(\vw\v.mda.uov.brl. independente da sua operacionalização ou não, têm sido:

s) PRONAF Alimentos: é um crédito especial para estimular a produção de cinco alimentos

básicos - arroz, feijão, mandioca, milho e trigo. Os agricultores terão 50% a mais de

crédito, em relação à safra anterior, para a produção dessas culturas. Esse PRONAF foi

criado para estimular a produção de alimentos para atender a demanda do Programa Fome

Zero.

b) PRONAF Semi-Áridn- crédito especial para os agricultores da região do semi-árido Os

agricultores terão recursos para a construção de pequenas obras hidricas, como cisternas

barragens para irrigação e dessalinização da água.
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c) PRONAF Mulher: as mulheres agricultoras poderão acessar crédito até 50% superior aos

financiamentos de investimento dos grupos C e D para viabilizar seus projetos no campo.

d) PRONAF Jovem Rural: os jovens que tiverem concluído ou cursado o último ano em

escolas técnicas agrícolas de nível médio,com idade entre 16 e 25 anos, poderão acessar

crédito até 50% superior aos dos financiamentos de investimento dos grupos C e D.

e) PRONAF Pesca: é uma linha de investimento para pescadores artesanais com renda anual

bruta familiar de até R$ 40 mil. Assim, os pescadores terão recursos para modernizar e

ampliar suas atividades produtivas.

f) PRONAF Floresta: estimula o plantio de espécies florestais, apoiando os agricultores

familiares na implementação de projetos de manejo sustentável de uso múltiplo,

reflorestamento e sistemas agroflorestais.

g) PRONAF Agroecológica: incentiva projetos seja para a produção agroecológica ou para

transição para uma agricultura sustentável. O governo estimulará o adequado manejo dos

recursos naturais, agregando renda e qualidade de vida aos agricultores familiares.

h) PRONAF Pecuária Familiar: é o crédito para a aquisição de animais destinados à pecuária

de corte (bovinos, caprinos e ovinos), outra importante fonte de renda para a agricultura

familiar.

i) PRONAF Turismo Rnral os agricultores familiares terão mais recursos para desenvolver

projetos de turismo rural em suas propriedades, como pousadas, restaurantes e cafés

coloniais, por exemplo.

j) PRONAF Máquinas e. F.quipamentos: é o crédito para os agricultores familiares

modernizarem suas propriedades, melhorando a produção e a produtividade.
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Dividindo em grupos, o PRONAF segue a seguinte classificação conforme orientações do

Ministério de Desenvolvimento Agrário:

- PRONAF Grupo A: é o primeiro crédito para os assentados da reforma agrária

destinado à estruturação de suas unidades produtivas.

- PRONAF Grupo B: é a linha de microcrédito criada para combater a pobreza rural.

Os recursos de investimento são destinados a agricultores com renda familiar anual

bruta de até R$ 2 mil para financiar qualquer atividade geradora de renda.

- PRONAF Grupo C: beneficia com crédito de custeio^ e de investimento** os

agricultores com renda familiar anual bruta superior a R$ 2 mil e inferior a R$ 14 mil.

- PRONAF Grupo A/C: é o primeiro crédito de custeio para as famílias assentadas da

reforma agrária que já receberam financiamento do Grupo A.

- PRONAF Grupo D: beneficia com crédito de custeio e de investimento os

agricultores com renda familiar anual bruta superior a R$ 14 mil e limitada a R$ 40

mil.

- PRONAF Grupo E (Proger Familiar Rural): abrange os agricultores com renda

familiar anual bruta entre R$ 40 mil e R$ 60 mil, que passam a ter direito a linhas de

crédito para financiamento e custeio da produção.

Os valores, juros, bônus, prazos de pagamento e carências tanto para investimento como

para custeio estão na tabela a seguir:

Crédito de custeio é usado para os gastos com a manutenção da atividade. Esse finaciamento serve para a compra
de insumos (por exemplo, adubos) ou de sementes. Ser\'e também para financiar atividades como o plantio de
lavouras ou a compra de ração para animais. É usado para os projetos que demoram, no máximo, dois anos para dar
retomo.

"" Crédito de investimaito é usado para os gastos com a aquisição de equipamentos ou constmção de estmturas
geradoras de renda. Serve para a compra de bens duráveis (por exemplo, mini-tratores) ou para fazer uma
benfeitoria, como uma cerca ou uma caixa d água, etc. E utilizado para os projetos que demoram a dar retomo. Esses
financiamentos, em geral, têm prazo superior a três anos.
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Tabela 7 - Grupos PRONAF e respectivas características e condições para créditos
de investimento e custeio.opurG
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No documento oficial do BASA sobre o planejamento de uso dos recursos do FNO

intitulado Plano de Aplicação dos Recursos do FNO de 2005 a 2007 (BASA: 2004) existem

' O bônus se refere ao desconto para pagamento em dia dos financiamentos. Alguns bônus são sobre os vil
principais do fmanciamento, outros são \ alores fixos (independente do contrato), ainda outros sobre a taví»
Imalmaite alguns são concedidos quando o crédito é solicitado em grupo. ^ juros, e
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alguns detalhes novos que não existiam no plano anterior e cxjm alguns limites de financiamento

diferentes. A destinaçào, o limite financiável e o limite máximo de crédito por cliente são:

Tabela 8 - Limites de financiamento segundo grupos do PRONAF.

Grupo Destinação Limite

Financiável

Limite de Crédito por
Cliente (RS)

PRONAF A Investimento individual 100% 8.775,00 (65%)
Custeio (associado) 100% 4.725.00 (35%)
Projeto Total 100% 13.500,00(10%)

PRONAF B Investimento individual 100% 1.000,00
PRONAF A/C Custeio 100% 500,00 a 3000,00
PRONAF C Investimento individual 100% 1.500,00 a 6.000,00

Custeio 100% 500,00 a 3.000,00
Custeio benefíciamento e

industrialização
100% Até 5.000,00

PRONAF D Investimento individual 100% 18.000,00
Custeio 100% 6.000,00

Custeio benefíciamento e

industrialização

100% 5.000,00

PRONAF E Investimento individual 100% 36.000,00

Custeio 100% 28.000,00

Custeio benefíciamento e

industrialização
100% 5.000,00

PRONAF Agroindústria Investimento individual 100% 18.000,00

PRONAF Floresta GrupoB 100% 1.000,00

Grupo C 100% 4.000,00
Grupo D 100% 6.000,00

PRONAF Pesca e

Aquicultura
Grupo B (investimento) 100% Até 1.000,00
Grupo C (investimento) 100% Até 6.000,00
Grupo C (custeio) 100% Até 3.000,00
Grupo D (investimento) 100% Até 18.000,00
Grupo D (custeio) 100% Até 6.000,00
Grupo E (investimento) 100% Até 36.000,00
Grupo E (custeio) 100% Até 28.000,00

PRONAF Mulher Grupo C 100% 1.500,00 a 6.000,00
Grupo D 100% Até 18.000,00
Grupo E 100% Ate 36.000.00

PRONAF Jovem Grupo B, C, D e E 100% Até 6.000,00
PRONAF Custeio
Agroindústrias
Familiares

Individual 100% 5.000,00
Coletivo ou grupai 100%

A C A .OI ^l\

150.OO0,00

No Plano de Aplicação dos Recursos do FNO 2004 a 2006 não havia nenhuma menção do

PRONAF E, PRONAF Mulher e PRONAF Jovem Rural. É na versão nova do Plano (BASA
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2004) que aparecem informações mais claras sobre essas outras linhas de crédito. As anteriores

linhas de crédito PRONAP Agregar e Integrado Coletivo foram substituídos pelo PRONAF

Custeio Agroindústrias Familiares.

Percebe-se, portanto, que o PRONAF é um programa que está em constante evolução,

adaptando-se às dinâmicas nacionais e regionais. Enquanto algumas linhas são mais evidenciadas

e trabalhadas em outras regiões, o BASA estabelece as suas prioridades para a região conforme

as demandas e potencialidades na Amazônia.

1.6 Fundamentos Básicos da Pesquisa

O ser humano é chamado de honw sapiens (homem pensante) pela sua capacidade

distintiva de pensar e conhecer. O exercício dessa capacidade que permitiu a geração e a

aquisição do conhecimento sobre a realidade que o ser humano tem acumulado de geração em

geração. Através da capacidade de conhecer, o homem entende as leis da natureza e consegue, de

certa forma, superá-las. Portanto, é lógico pensar que o desenvolvimento de uma alternativa rural

também dependa do conhecimento.

O conhecimento tem um papel central no processo de desenvolvimento e no progresso da

civilização. Porém, a tendência à especialização tem feito da pesquisa um privilégio de uma

minoria (acadêmicos e cientistas), tirando das massas a oportunidade de gerar conhecimento e de

tomar decisões sobre os seus destinos.

Segundo Hernandez e Anello (1994), existem três níveis de interação com o

conhecimento. O primeiro nível é a aquisição do conhecimento que consiste basicamente numa

relação passiva de captar informações da leitura ou da transmissão cultural através da oralidade
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O segundo nível de interação é a apropriação do conhecimento, que implica uma

compreensão não somente do funcionamento, mas também do significado na vida. Somente com

a apropriação do conhecimento que a pessoa é capaz de aplicá-lo.

Já o terceiro nível de interação é a geração do conhecimento, na qual por meio da

observação de um fenômeno e da reflexão sobre o mesmo, chega-se a compreender algo mais

sobre a realidade, suas propriedades e inter-relações. Para Arbab (1988), a geração do

conhecimento passa pelas seguintes etapas: sistematização das experiências; sistematização e

análise dos resultados destas experiências; estudo e discussão sobre o significado dos resultados

que conduzem à construção de fatos; inter-relação dos fatos em generalizações que constituem

uma teoria. Relacionando tais etapas com a questão do desenvolvimento rural, percebe-se que

existe uma carência de fatos aceitos universalmente por todos. A própria ausência de reflexões

mais aprofundadas sobre o crédito rural no Pais é evidenciada pela pouca e desatualizada

literatura existente.

Para Hernandez e Anello (1994:17):

... el conocimiento potencializa a los seres humanos para trabajar de acuerdo con
Ias leyes físicas, sociales y espirituales que rigen el universo, con el fm de crear
algo que no existiria de otra manera. Si estas acciones se basan, no sólo en el
conocimiento técnico, sino en Ia sabiduría. Ia cual es el resultado dei
conocimiento de Ia verdad ideal, Ias acciones tomadas serán beneficiosas nara Ia
1  'j j j-fcuci ia
humamdad.

O conhecimento do mundo físico dá subsídios para o desenvolvimento da ciência e da

tecnologia, melhorando o bem-estar material da humanidade. Porém, esse conhecimento não é

suficiente para garantir o bem-estar da maioria da humanidade. Segundo 'Abdu'1-Bahá (1981) o

bem-estar coletivo é garantido pelos valores coletivos que guia a aplicação do conhecimento

técnico. Assim, o conhecimento das ciências naturais deve ser complementado com o

conhecimento do homem como um ser social (ciências sociais) e espiritual (religiões)
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Apesar da importância cada vez mais aparente e evidente dos valores morais e espirituais

como instrumentos de controle e regulamentação dos avanços dos conhecimentos científicos e

tecnológicos, existe um confronto entre essas duas fontes de conhecimento pela sua forma de

aceitação e validação do conhecimento. Para Beust (1997), enquanto a verdade científica é

resultado de um contínuo processo de ação e reflexão para "des-cobrir" a realidade, o

conhecimento espiritual é baseado na "revelação", sustentado pela fé nos fundadores das grandes

religiões.

Para 'Abdu'1-Bahá (1981:172), "el alcance de un objetivo está relacionado con el

conocimiento, Ia voluntad y Ia acción. A menos que estas tres condiciones se hallen presentes no

puede haber ejecución". Nesse sentido, o conhecimento espiritual tem um papel fundamental no

surgimento da vontade.

É importante considerar também que tanto um conceito errôneo dos valores coletivos

(inspirada na religião e em qualquer filosofia de vida) como um conceito equivocado da realidade

(inspirada na ciência), levam a ações erradas.

O próprio espírito científico é permeado pelos valores coletivos. Quais são as qualidades

necessárias para haver um espírito científico? Quais são as conseqüência das ações de um

cientista que não possui a qualidade da honestidade? Somente a título de exemplo, algumas

qualidades poderiam ser: amor à realidade (sede de conhecer e entender a realidade); livre e

independente pesquisa da verdade (sem preconceitos); consideração das conseqüências (a

descoberta científica coloca em risco a vida humana ou prejudica o meio ambiente?); honestidade

e veracidade.

Os desafios atuais da humanidade exigem análises mais profundas e complexas que

considerem a totalidade. Essa é uma das críticas dos defensores do pensamento sistêmico que não

aceitam a forma linear de pensar, dando uma única causa a cada fenômeno, fragmentando a
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realidade em diversas áreas de conhecimento que não se comunicam. O pensamento linear

(também chamado de reducionista) simplifica demasiadamente a realidade e oferece soluções

pontuais fáceis aos problemas, sem considerar outros efeitos adversos que tais soluções podem

gerar. Por exemplo, uma solução linear para o problema da infertilidade do solo e a eliminação de

pragas é o uso de agrotóxicos e adubos químicos. Talvez tal ação melhore a produção, mas pode

trazer também outras conseqüências como danos à saúde do próprio homem e à natureza. Assim,

não basta solucionar os problemas, mas solucioná-los através de uma visão sistêmica.

Segundo Morin (2002), o pensamento sistêmico é uma poderosa ferramenta na busca de

soluções sustentáveis. Oposto ao modelo mecanicista, o enfoque sistêmico busca entender a

estrutura dinâmica dos processos em desenvolvimento. A pergunta chave é: Oitais são as reais

raízes do problema?. Nessa abordagem, existem três diferentes níveis de análise: acontecimentos

isolados; padrões (eventos da mesma natureza ocorrendo com certa freqüência); e estruturas

dinâmicas que geram os padrões.

Assim, o pensamento sistêmico está preocupado não com os acontecimentos isolados,

mas sim, em identificar padrões e conseqüentemente estruturas geradoras. As soluções que

trabalham as estruturas geradoras são as mais duradouras e sustentáveis. Infelizmente, muitas das

nossas ações estão orientadas a identificar padrões e solucioná-los, mas não chegam a afetar às

estruturas geradoras. Sem desmerecer as políticas sociais que minimizam os problemas da fome

no país, tais políticas atacam os padrões (existência da pobreza e da fome em várias localidades),

mas não as estruturas geradoras (má distribuição da renda).

Por outro lado, uma das grandes equivocações no que se refere à ciência é imaginar que se

pode utilizar o método cientifico aplicado nas ciências naturais da mesma forma nas ciências

sociais. O método cientifico sem dúvida tem contribuído muito na geração de conhecimentos

sobre o mundo biofísico. Porém, tal método deve ser revisto quando o trabalho é com seres
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humanos e existem certas singularidades que exigem outras formas de intervenção e coleta de

dados.

Essa preocupação com o uso diferenciado da ciência com relação aos seres humanos é

conseqüência da própria falência das filosofias dominantes da ciência em responderem às

necessidades da humanidade. Muitos dos problemas que atualmente a humanidade enfrenta e

muitas das lacunas nas pesquisas científicas estão relacionadas a essa forma errônea de entender e

praticar a ciência. Nesse sentido, o positivismo de Auguste Comte é um exemplo dessa ciência

que somente considera "cientifico" o que pode ser observado e mensurado.

Isso não significa que o positivismo esteja errado, ele somente não é totalmente aplicável

a todas as situações que envolvem seres humanos. Nas ciências naturais é possível levar uma

amostra ao laboratório e experimentar diversas vezes até tirar uma conclusão. Nas ciências

humanas além de tais experimentos não serem possíveis e éticos, os seres humanos não tem

características constantes. O ser humano é complexo (único) e evolutivo (muda com o tempo).



4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Descrição de Area

O município de Presidente Figueiredo foi escolhido como caso de estudo por orientação

do próprio Banco da Amazônia, por se tratar de um dos municípios que mais projetos de crédito

rural PRONAF conseguiu elaborar, contratar e executar durante os últimos anos. Além disso,

existe também a vantagem deste município ser relativamente próximo à cidade de Manaus,

aproximadamente 100 Km e facilitar o trabalho do pesquisador.

As origens do município prendem-se principalmente a Novo Airão e Itapiranga, dos quais

foi desmembrada a maior parte do território que hoje constitui Presidente Figueiredo, bem como

a Manaus, cuja vizinhança foi fator influente no desenvolvimento da região. Os primeiros

assentamentos populacionais nesses pólos datam de 1657, para o local onde hoje é a cidade de

Manaus, e 1668, para o local onde hoje é a sede de Novo Airão. Foi a partir desses núcleos que se

deu a consolidação e ampliação do povoamento do Baixo Rio Negro. Integrado no município de

Manaus, Novo Airão passa a constituir distrito da capital em 1938, então com a denominação

simplesmente de Airão. É em 1955 que se dá o desmembramento de Manaus, constituindo-se o

município autônomo de Novo Airão. Paralelamente, já em 1852 se criara o município de

Itapiranga, contando em sua área com a atual via de Balbina. Em 10.12.1981, pela Emenda

Constitucional no. 12, é criado o município de Presidente Figueiredo, com territórios
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desmembrados de Novo Airào (sua parte no extremo leste, limítrofe a Manaus) e de Itapiranga

(vila e arredores de Balbina), bem como áreas adjacentes de Silves e Urucará.

No presente trabalho de pesquisa, algumas localidades rurais abrangidas nas entrevistas

foram: Cristo Rei (Km 28), Comunidade Nova União (Km 17), Comunidade Menino Deus (Km

20), Comunidade São Francisco (Km 24), Comunidade São Sebastião (Km 144) e Comunidade

Brava Gente.

4.2 Coleta e Análise de Dados

Enquanto que as ciências naturais buscam descobrir leis universais, nas ciências sociais

nem sempre o fim é esse. A pesquisa das dinâmicas associadas com grupos sociais específicos

pode conduzir a descobertas relacionadas à realidade específica de uma dada localidade, que não

necessariamente são aplicáveis a outras localidades ou grupos sociais.

Sem se limitar a técnicas e métodos especificos, mas buscando captar com o maior nivel

de profundidade os interesses e os pensamentos das pessoas envolvidos com o processo de

concessão de crédito através do PRONAF, o presente trabalho utilizou vários instrumentos de

coleta e análise de dados. Como instrumentos de coleta foram utilizados: pesquisa documental,

observação, entrevistas (análise de discurso) e grupo focai (entrevista grupai). E como

instrumento de análise foi utilizado a matriz relacionai, conectando debilidades, oportunidades,

fortalezas e ameaças identificadas no funcionamento do programa.

Além da pesquisa documental, basicamente foram utilizados dois instrumentos de coleta

de dados, que são: entrevista e grupo focai. Com base em certos critérios de avaliação pré-

determinados, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas a seis diferentes grupos

(agricultores, técnicos do IDAM, técnicos do BASA, técnico do INCRA, técnicos do IBAMA,

técnico do IPAAM) e grupo focai com a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
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Presidente Figueiredo.A tabela abaixo apresenta os funcionários envolvidos e as técnicas de

coleta de dados utilizados:

Tabela 9 - Instituições, funcionários e técnicas utilizadas para a coleta de dados

Instituição Fonte Funcionário Técnica

IBAMA Chefe da Divisão Técnica Entrevista semi-estruturada
IBAMA Técnico Ambiental Entrevista semi-estruturada
IDAM Gerente Pres. Figueiredo Entrevista semi-estruturada
BDAM Técnico Entrevista semi-estmturada
Sindicato de Trabalhadores

Rurais

Diretoria Grupo focai

INCRA Coordenador de Assessoria
Técnica, Social e Ambiental

Entrevista semi-estmturada

IPAAM Técnico Ambiental Entrevista semi-estmturada
BASA Gerente Regional Transcrição apresentação na

Oficina de Nivelamento
(INCRA, abril/2005)

BASA Coordenador de Operações Entrevista semi-estmturada;
Transcrição apresentação na
Oficina de Nivelamento
(INCRA, abril/2005)

Fonte; autor,

vez tornam

As entrevistas semi-estruturadas permitem uma maior flexibilidade tanto na construção

das perguntas como no direcionamento do diálogo com o entrevistado, fugindo de estruturas

mecanizadas e seguindo mais o fluxo de uma conversa natural e espontânea. Apesar de tais

entrevistas gerarem certa complexidade pela quantidade de informações produzidas, que por sua

difícil a sua tabulação e análise posterior, elas possuem uma riqueza única de dados

qualitativos.

Para o presente trabalho, a técnica do grupo focai é entendida como uma "entrevista

coletiva", tendo a riqueza da complementariedade das idéias e contribuições dos diálogos

estabelecidos no grupo para gerar respostas às perguntas lançadas pelo pesquisador. Muitas vezes

a entrevista com uma pessoa não consegue despertar no entrevistado outras questões mais
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profundas, mas num diálogo entre pessoas do mesmo nível (que vivenciam a mesma realidade)

faz que certas questões não tão aparentes sejam levantadas e analisadas.

Por isso, a presente pesquisa busca utilizar as entrevistas e o grupo focai no sentido de

"escutar" todas as partes envolvidas e buscar construir pontos de encontro e desencontro nos

discursos. Espera-se que com tal exercício devolvido aos próprios órgãos envolvidos com o

PRONAF, vá permitir um melhor entendimento da complexidade de necessidades de cada parte

nesse processo e que gere reflexões que permitam o melhoramento das ações.

Assim, o pesquisador considerou na análise dos dados todas as possibilidades expressas

nas entrevistas, não se limitando a criticar ou anular depoimentos, jnas simplesmente construir

relações que permitam reflexões e futuras discussões.

Conforme as dinâmicas que o Governo Federal tem dado ao PRONAF, ele é um programa que

está sendo construído e aberto á mudanças. Nesse sentido, a expectativa é também que o presente

documento possa ser de alguma relevância nas discussões tanto municipais, como também

estaduais e federais sobre o funcionamento do programa.

De acordo com Maguire (1987), o grupo focai é um instrumento poderoso de fazer

entrevista em grupo. Apesar de limitar a entrevista no sentido de não permitir aprofundar em

questões particulares e individuais, a riqueza do grupo focai é a sinergia gerada nas discussões

Enquanto na entrevista uma pergunta é respondida apenas de uma forma, num grupo focai é

possível ouvir várias respostas a uma única pergunta. Além das, respostas, também dá para
identificar a evolução das respostas, enriquecidas e complementadas pelos comentários de cada

um. No final, a resposta não é de uma pessoa, mas sim, uma construção do grupo.

Por outro lado. segundo Anelo e Hernandez (1994). a entrevista semi-estruturada é um

tipo de entrevista com algumas perguntas gerados prontas, mas que na realidade o pesquisador
vai adaptando ou elaborando outras perguntas conforme a dinâmica do diálogo

com o



73

entrevistado. Existe nisso a vantagem da riqueza de informações, e por outro a complexidade na

tabulação e análise dos dados.

Ao total foram entrevistados 13 agricultores de três assentamentos diferentes do INCRA

em Presidente Figueiredo. Os agricultores tinham diferentes níveis de relação e conhecimento em

relação ao PRONAF. Alguns estavam apenas começando a elaboração de projetos, definindo

ainda o cultivo a ser plantado. Enquanto outros já tinham completado o ciclo, inclusive pago a

dívida, e estavam na terceira ou quarta colheita do mesmo plantio.

Outro documento utilizado com a equipe do BASA foi a transcrição da apresentação do

Banco na "Oficina de Nivelamento de Informações sobre a Operacionalização de Projetos de

Crédito Rural PRONAF', ocorrida no auditório do INCRA (AM) em abril/2005. É desse

documento que se tira o depoimento do Gerente Regional do BASA.

Finalizadas as entrevistas e o grupo focai, toma-se necessário relacionar os dados entre si

para criar uma visão mais sistêmica sobre o presente e o futuro. Nesse intuito, utiliza-se a matriz

de análise relacionai, como instrumento de projeção dos conceitos e elementos que devem

compor o plano de ação no município. Com base nas reflexões e interpretações das entrevistas,

são identificados elementos para cada quadrante da matriz. Os quatro quadrantes da matriz

representam as seguintes relações: oportunidade-fortaleza (potencialidades reais), oportunidade-

ameaça (conflitos), debilidade-fortaleza (potencialidades viáveis), e debilidade-ameaça

(prioridade de atenção). Apesar de que os elementos estão interligados, o objetivo da divisão em

matriz é facilitar a análise e a definição de estratégias e linhas de ação. A análise relacionai busca

conectar as distintas análises e comentários produzidos nas entrevistas e no grupo focai.

A matriz de análise relacionai procura tecer e produzir um resultado das distintas

pesquisas e análises realizadas nas entrevistas, no grupo focai e na pesquisa documental. Assim,
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temos a seguinte matriz entrecruzando fortalezas, ameaças, debilidades e oportimidades no

funcionamento do PRONAF no município de Iranduba.

I  ̂
í
I



5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Através de uma Matriz de Análise Relacionai, os elementos chaves destacados nas

entrevistas foram projetados em quatro áreas chamadas: potencialidades reais, prioridade de

atenção, potencialidades viáveis e conflitos, como é apresentado na Tabela 10:

Tabela 10 - Matriz de Análise Relacionai DOFA*

PRONAF - Município de Presidente Figueiredo

MATRIZ DE ANÁLISE RELACIONAL

Fortalezas Ameaças

® 3' \
05

..Si POTENCIALIDADES REAIS: ; CONFLITOS:

s 1. Política de crédito para 0 pequeno ; 1. Recursos econômicos

Q
produtor > 2. Decisão política

2. Participação 3. Alternativa de produção

(D
POTENCIALIDADES VIÁVEIS: ;  PWORIDADE DE ATENÇÃO:

r*
1. Relação interinstitucional L Recursos humanos
2. Demanda outros PRONAF 2,; Organização comunitária
3. Informação 3;;xTransporte e infra-estrutura

Q 4. Pagamento da dívida 4. Poder de negociação e autonomia i
5. Renda adicional 5. Documentação
6. Unidade familiar 6. Assistencíalísmo
7. Elaboração de projetos 7. Gomercializ^ção

DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Ameaças.
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O jogo das cores permite uma visualização, tipo semáforo, em que as cores amarela e

alaranjada são potencialidades que podem apontar para a cor verde; enquanto as ações

recomendadas na cor vermelha devem ser priorizadas e trabalhadas na busca de mudança e

superação. É importante realçar que existe uma interação de todos os fatores e que eles são

divididos ou separados para a análise e orientação, assim como para o aproveitamento dos

resultados.

5.1 Quadro Potencialidades Reais.-

No quadro das potencialidades reais são colocados os itens que em realidade

correspondem aos aspetos que geram unidade e vantagens para o PRONAF no município.

Identificá-los é de fundamental importância na hora de perceber que eles são a base para a

construção de um projeto coletivo que pode favorecer a região.

5.1.1 Política de crédito para o pequeno produtor

Apesar da importância da agricultura familiar como oportunidade de trabalho e geração

de renda no campo, e os esforços do passado em atender ao pequeno produtor, o PRONAF

surge como um programa mais adequado e ajustado à realidade do homem do campo, fruto das

experiências e aprendizagens do passado. Até então, geralmente, eram linhas de crédito mais

globais, que se tornavam pesadas e desvantajosas para o pequeno agricultor que necessita de

um atendimento diferenciado em termos de taxas de juros, assistência técnica, etc. Tal histórico

da evolução do crédito é descrito da seguinte forma pelo Coordenador de Operações do BASA,

(Anexo ID):

O crédito rural nessa minha experiência de bancário passou por vários
programas. Existiram alguns programas, que já estão extintas, como o Pólo
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Amazônia que era um programa de aplicação de recursos na Amazônia. Com o
pequeno produtor trabalhamos muito com o camê rural, também hoje extinto,
que era um programa direcionado à atividade rural. Também haviam outros
programas, como o POC (Programa de Operações Conjuntas) do BNDES,
direcionado ao setor agrícola. Tivemos o PROBOR, que foi direcionado ao
cultivo da borracha. E por último, em 1988, a Constituição criou o Fundo
Constitucional, que designou 3% da arrecadação do IPI — do imposto de renda
nacional — para incentivar o desenvolvimento das regiões mais carentes: norte,
nordeste e centro-oeste. Então aqui no norte ele se chama FNO, no nordeste é
FNE e no centro-oeste é FCO. Em 1989, nós começamos a operacionalizar o
FNO, eu era gerente de uma agência lá do interior do Pará, e nós começamos a
fazer os primeiros fmanciamentos, não existia ainda o PRONAF, era o FNO-
Especial, mas tinha as mesmas características do PRONAF. Só que era um
programa único e atendia a toda classe de produtor hu^l. Lá pelos anos 97 ou
98 veio o PRONAF e foi segmentado, surgiu o PRONAF A, PRONAF B e
PRONAF C. Depois estendeu-se para o PRONAF D, criou-se o PRONAF A/C,
que é uma extensão do PRONAF A... Enfim, foi se criando essas letrinhas do
PRONAF para atender cada classe de produtor. O "A" é para aquele pessoal de
assentamento e os demais se encaixam nos outros tipos de PRONAF...
Juntamente com o PRONAF, surgiu também o PRODEX, que era um programa
direcionado ao extrativismo, que hoje é PRO-Floresta... e tinha também o
PROCERA, Programa de Apoio à Reforma Agrária, que agora passou a ser
tudo PRONAF A. PROCERA também era um programa que utilizava os
recursos do FNO, que hoje não existe mais com o nome de PROCERA e foi
incorporada ao PRONAF. O Govemo Federal ainda estendeu, criou o PRONAF
Mulher, que é para aquela mulher colona, mulher do agricultor, mulher do
pescador... Também há o PRONAF Jovem, direcionado para aquele jovem que
está se formando ou está formado, e o crédito busca incentivar para que tal
jovem trabalhe com a terra, são filhos dos agricultores, geralmente são
egressados da escola agrícola. Dois programas que existiam, o PRONAF
Agregar e PRONAF Coletivo já não existem mais, foram fundidos numa única
linha de crédito chamada PRONAF Agropecuário, que atende as demandas
grupais e coletivos ou associativos...

Para o Coordenador de Assessoria Técnica, Social e Ambiental do INCRA (Anexo IV),

a diferença essencial do PRONAF:

Começa pelo fato do PRONAF apoiar a agricultura familiar. Só aí dá para ver
uma grande diferença. Atende tanto o produtor dentro da reforma agrária como
aquele fora. Possui recursos tanto para custeio como para investimento. Possui
uma variedade de linhas de crédito que o tomam bastante amplo e interessante.
Por exemplo, existe o PRONAF Floresta, o PRONAF para agregar valor à
produção, o PRONAF Estrutura para apoiar a estmturação do meio rural,
também existem recursos para capacitação, promoção dos trabalhos da mulher
(PRONAF Mulher) e do jovem (PRONAF Jovem). É um programa que atende
diversas demandas, diferente das linhas tradicionais de crédito que não
consideram as especificidades da agricultura familiar e os diversos grupos
inseridos nela. As vezes o marido quer trabalhar numa coisa e a mulher em
outra, esse programa permite que membros da mesma família acedam a
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diferentes linhas de crédito. Também existem versões que atendem aos negros,
quilomboias e índios. Ou seja, linhas de crédito destinadas a fortalecer as
minorias étnicas, dentro da proposta de inclusão do Governo Federal...
Basicamente, o PRONAF A é o PROCERA de antes, com a diferença de que o
bônus de inadimplência muda era de 50% (PROCERA) para máximo 46% no

i  PRONAF A. Além disso, o PRONAF A foi uma conquista com relação aos
j  valores para a assistência técnica. Aproximadamente 11% é para assistência
:  técnica. No PROCERA era de 2% na teoria, e o BASA só liberava 1,5% na

prática. Esse recurso não garantia a assistência técnica, mais complexa ainda na
!  região pelas questões relacionadas às distâncias e falta de estradas. Acredito que

seja muito mais sábio liberar mais recursos para a assistência técnica e depois
os órgãos responsáveis que estão no Conselho Estadual façam o
acompanhamento e fiscalização ín loco.

Em comparação ao programa anterior chamado PROCERA, para o técnico ambiental do

IBAMA o PRONAF é uma conquista dos pequenos produtores. Segundo ele (Anexo V):

O PROCERA é um programa considerado perverso em função dos altos juros.
Então, o pequeno produtor não tinha condição de pagar aqueles juros altos. E
também havia um problema sério de assistência técnica. Os técnicos iam na

1  casa do produtor, muitas vezes em dezembro porque sobrava dinheiro e
t  necessitavam passar esse dinheiro para frente, sem ter que devolver ao Governo

Federal. Eles pegavam essas canoas iam até porto de produtores e chamavam os
I  produtores e diziam: "Olha, tem um dinheiro aqui do PROCERA você vai

querer para plantar coco, banana, etc?". Aí, os coitados com as dificuldades,
sem recursos...chegar lá na beira da canoa e te oferecer dinheiro, claro que ele

i  vai pegar. Aí eles diziam: "segunda-feira você vai no banco, leva os seus
documentos...". Assim que eles faziam, só que depois que o produtor pegava o
dinheiro e o técnico voltava para ver a propriedade, esse técnico via que a
propriedade não era adequado para o tipo de plantio que o produtor queria fazer.
Primeiro ele vai oferecer dinheiro para o cara e depois ele volta para dizer que
não dá para plantar coco por exemplo? Aí não dá. Não orientava o produtor a
utilizar o adubo e fazia que todos os produtores ficassem inadimplentes. Em
função disso houve uma reivindicação dos produtores para o Governo
conseguisse um outro sistema de financiamento que pudesse beneficiar o
produtor e não prejudicar. Ai foi que surgiu o PRONAF. Hoje a gente tem o
PRONAF A, B, C e D, mas o que está sendo mais utilizado é o PRONAF A,
que é para os produtores dos assentamentos do INCRA.

i
i

i  Assim, um dos elementos chaves para o fracasso de tais programas com o público da
!

j  agricultura familiar foi a ausência de assistência técnica, gerando investimentos improdutivos

sem orientação e estudos prévios de solo e plantio. No relato de um dos agricultores:

Para mim não foi muito bom [PROCERA], porque eu era novato. Eu fiz esse
roçado [apontando para o terreno]... Também foi só um ano, botei a frente do
terreno todinho, 10 hectares. Eu me atrapalhei porque quando eu vi essa terra eu
achei que era uma terra muito boa. Aí eu plantei legumes brancos, milho.
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feijão..., ai não foi possível. Eu plantei e não dava. Aí fiii ver que realmente a
teira não é boa. (Anexo I, agricultor C.I.S)

Apesar das experiências negativas do passado, é praticamente unânime tanto entre

agricultores como técnicos a necessidade do crédito como instrumento de melhoria da produção

e da qualidade de vida no campo. Mesmo entre aqueles agricultores mais pessimistas, a crítica

está nos resultados da produção, mas não sobre a importância e necessidade do crédito. A

seguir, alguns comentários por parte de agricultores e técnicos:

É uma oportunidade de ter uma vida melhor. Dá oportunidade para fazer uma
programação de modo que as coisas multipliquem mais. Eu creio e estou
colocando fé. (Anexo I, agricultora M.G.)

O financiamento valoriza o meu terreno, que vai incluir plantação de banana,
instalação de uma bomba a diesel para bombear 22 mil litros por hora e uma
caixa d'água para irrigação... (Anexo I, agricultor S.G.S)

...Como meu caso, eu não tenho condição nenhuma de fazer um plantio
comercial bem feito com técnica, com adubação, se não tiver um financiamento,
porque o plantio comercial ele exige muito principalmente em adubação e o
adubo é muito caro. No caso, eu não tenho condições de fazer isso por conta
própria e se a gente não pegar financiamento não passa de uma quadra de
roçado, não consegue viver mesmo de agricultura se não tiver dmheiro para
investir, se não tiver condições de investir para fazer um plantio comercial bem
feitinho ninguém consegue viver do lote. (Anexo I, agricultor F.A.F)

... Agora surgiu [oportunidade de entrar no PRONAF], eu entrei e estou
continuando e se Deus quiser tudo vai dar certo e acho até que melhora a vida
da gente, porque a gente recebe algum benefício, melhora a propriedade.
(Anexo I, agricultor S.D.)

... a partir do momento que a gente faz um financiamento as portas se abrem.
(Anexo I, agricultor N.S.)

... Tem muita vantagem, se tiver vontade de trabalhar. Deus ajuda, se trabalhar
realiza né?! E sem ajuda não tem condição de fazer nada, pelo menos eu queria
plantar açaí, plantei e o mais difícil que era o adubo eu consegui e
lrabalhando...se consegue. (Anexo I, agricultor J.S.O.)

Esse projeto é viável, dessa forma não existia antes. E preciso dar o crédito para
o programa e a medida que vai avançando, vamos melhorando no caminho. É
muito cedo para tomar decisões mais radicais, tem resultados tanto positivos
como negativos que devemos considerar. Eu acho que é viável. Eu não vejo
outra opção... (Anexo VI, técnico IPAAM)
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Eu acho o PRONAF uma alternativa boa para o agricultor. Por exemplo, um
projeto do mesmo porte do PRONAP A se for mandado para o AFEAM, não sai
por menos de R$ 18 mil... (Anexo V, técnico ffiAMA)

Um aspecto que deve ser revisto no PRONAF é a separação entre o crédito de produção

e o crédito de consumo. Como foi citado anteriormente no marco teórico (capítulo I) do

presente trabalho, é extremamente complicado exigir do pequeno produtor que não misture os

recursos ou que se dedique exclusivamente à produção. Na vida do pequeno agricultor o

consumo e a produção estão estreitamente relacionados, como afirma a agricultora M.V.G.:

O problema é que durante esse tempo tenho que me alimentar e alimentar a
minha família. Mas para o projeto dar certo eu tenho que trabalhar duro aqui.
Então o que faço? Se trabalho fora prejudico o trabalho aqui. Se trabalho só
aqui, não tenho o que de comer...

Tal entendimento também é compartilhado pela equipe do IDAM (Anexo II):

...Existe consciência de que há viabilidade técnica, ele vai produzir, mas o
produtor não vai viver dessa produção nem vai ganhar tanto dinheiro para poder
viver daquilo. Nós temos dificuldade de mostrar isso ao produtor mral, dele
entender que o recursos é pequeno, o valor da mão-de-obra deve ser reduzido,
que ele tem que entender que ele não vai poder viver daquilo, ele vai ter que
paralelamente desenvolver outras atividades... (Gerente IDAM)

...Na mente do produtor, o crédito vai ser a salvação para ele. Às vezes o
produtor não tem renda nenhuma e vai pegar um financiamento. Até que aquela
planta comece a produzir, comece a dar um retomo para ele, vai demorar um
pouquinho. O ideal seria que você chegasse numa propriedade que o produtor
pelo menos se sustentasse com o que ele tem ali dentro. Isso aí é algo que nós
vimos que deve ser visto também e ser levado em consideração. (Técnico
IDAM)
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5.1.2 Participação

Apesar do PRONAF ter sido implantado inicialmente no Governo de Fernando

Henrique Cardoso, ele tomou dimensões muito mais participativas e consultivas com o

Governo Lula. Tais características são apontadas pela Gerente do IDAM em Presidente

Figueiredo (Anexo II)'.

Eu acho que o PRONAF está sendo construído com o tempo, não é um
pacote fechado. Acho que a maior vantagem do PRONAF em comparação com
os outros programas é isso, é a participação dos movimentos populares com
relação às modificações que devem ser feitas. Ele possibilita muito ouvir a base,
os órgãos envolvidos com o programa: órgãos ambientais, órgãos de assistência
técnica, movimentos sociais, etc. A principal característica dele que está sendo
construído gradativamente, melhorando em alguns pontos.

Tal participação é operacionalizada através de uma série de encontros tanto municipais,

como estaduais e federais, no sentido de ajustar as diferenças e considerar as perspectivas e

dificuldades de cada uma das partes envolvidas no programa de crédito rural (IDAM, BASA,

Sindicato, IPAAM, IBAMA, INCRA, agricultores, etc). Como afirma a Gerente do IDAM

(Anexo II): "Na realidade, existem vários encontros que são abertas discussões que possibilitam

encaminhar sugestões".

Da mesma forma, para o Coordenador da Assessoria Técnica, Social e Ambiental do

INCRA (Anexo IV), o PRONAF está aberto a mudanças e "essa reflexão sobre a ação que vai

permitir consolidar mais o programa". Esse entrevistado acusa que o fracasso do PROCERA

estava exatamente na falta de diálogo e reflexão sobre a ação.

A sistematização das reflexões geradas em tais encontros sao subsídios para fiituras

consultas nos e entre os órgãos envolvidos com o PRONAF. Num depoimento dado pelo

Gerente Regional do BASA na Oficina de Nivelamento de Informações para a
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Operacionalização dos Projetos de Crédito Rural do PRONAF A (INCRA-AH março/2005),

ele afirma;

Eu só acho que tem que sair algum documento daqui. Essa oficina não pode
terminar sem um documento com as intenções e reflexões aqui geradas. Se não
der tempo de elaborar aqui, tem que formar uma comissão que elabore o
documento e encaminhe às instâncias correspondentes. Eu corno Banco
necessito para as minhas discussões ter algum documento que me dê respaldo
para as decisões no Banco. Nós necessitamos de um documento formal e
objetivo para poder nos pautar em posteriores encontros tanto dentro das nossas
instituições como também em oficinas como essa. Isso ser\'e para evitar
situações de que em 2003 tenhamos alcançado quatrocentos e tanto de
PRONAF A, equivalente a cinco milhões e pouco de reais, e chega em 2004
com dois milhões de reais com 180 operações. A nenhum de nós aqui presentes
nos interessa essa situação. Então é um problema nosso, de cada um que está
aqui presente (Anexo VIII).

Além disso, existe também a descentralização na defmição de prioridades por cada

estado. Como explica o Coordenador de Operações do BASA (Anexo IH):
O planejamento do PRONAF é feito em Brasília, onde são feitos os programas.
As prioridades são discutidas em cada estado. Ano passado teve um encontro de
dois dias para definir as prioridades, o que o estado queria e a onde que deveria
ser aplicado o recurso? Nesse encontro estavam todos os segmentos, estava o
pessoal do turismo, pessoal da pecuária, pessoal da pesca, etc. Haviam muitas
pessoas, mas de 60 pessoas. Quando foi montado o plano de aplicação dos
recursos para o Amazonas, foi em cima das necessidades daqui. Tal situação é
muito diferente do passado em que os técnicos sentavam nos gabinetes em
Brasília e diziam o que a gente poderia financiar aqui, sem conhecer a
realidade. Hoje, aqui, a gente já sabe quais são as potencialidades. Uma coisa
que vai financiar lá no Nordeste, não pode financiar da mesma forma aqui. Isso
não é imposto por Brasíha... Brasília criou PRONAF Jovem, mas se não tiver
nenhum colégio agrícola, nada aqui no Amazonas, não se aplica para os nossos
jovens. Realmente, hoje em dia, já aplicamos os recursos naquilo que é
necessário.

5.2 Quadro de Prioridades de Atenção.-

O quadro das prioridades de atenção tem a cor vermelha, referente a aspectos que são na

construção do projeto (ou na não construção do projeto), um risco para o funcionamento do

PRONAF Sua atenção é de caráter prioritário e a não atenção pode potencializar conflitos e
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contradições que podem colocar em risco a estabilidade social, assim como afetar de maneira

significativa a relação produtiva e social das pessoas e instituições envolvidas com o PRONAF.

É importante assinalar que as prioridades de atenção não são simplesmente uma lista de

necessidades para serem resolvidos como coisas, mas sim como aspectos que atingem às

necessidades de comunicação, compreensão e clareza do funcionamento do PRONAF no

município.

5.2.1 Recursos humanos

Este item está relacionado a todas as equipes técnicas envolvidas; IDAM, IBAMA,

BASA, IPAAM, INCRA, etc. Na entrevista com todos estes órgãos, especificamente assistência

técnica (IDAM), supervisão ambiental (IBAMA/IPAAM), legalização de posse da terra

(INCRA) e liberação dos recursos (BASA), percebeu-se uma crítica constante com relação à

falta de recursos humanos, tanto em quantidade como em qualidade.

Nas entrevistas com os agricultores beneficiados pelo PRONAF, praticamente todos

mencionam a sua aprovação com relação ao trabalho desempenhado pelo IDAM, criticando

apenas a demora na liberação dos recursos. Mas por outro lado, o grupo focai realizado com a

diretoria do Sindicato de Trabalhadores Rurais (Anexo VH) demonstrou uma imensa

insatisfação com a atuação do IDAM. Vale destacar que nenhum dos membros da atual

diretoria têm crédito aprovado pelo PRONAF. Alguns dos comentários foram:

...O técnico do IDAM não dá a assistência devida. Passa pelo terreno e diz
"Você plantou? Não? Então planta!". Diz rapidamente, você tem que fazer isso
e aquilo e vai embora. (Pessoa 3)

Um dia o técnico do IDAM marcou comigo 3 horas da tarde para fazer análise
do meu terreno. Eu fui para a BR esperar ele. Quando foi 5 horas ele chegou e
disse que não tinha trazido o saquinho, que ele ia marcar um outro dia para
fazer análise. Ai eu fui com a Dra. Silvia e ela disse que ia mandar o técnico na
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semana. Eu novamente fiquei esperando o dia todinho no outro dia que foi
marcado, e o técnico nem apareceu. Até hoje não fizeram a análise (Pessoa 1).

Quando questionado sobre as reclamações com relação ao IDAM, o técnico do DD AM

(Anexo D) respondeu da seguinte forma:

...críticas sempre existem e algumas delas têm fimdamento. Dizer que o IDAM
falha na orientação, talvez não seja bem essa colocação que deva ser feito. O
IDAM pode falhar no acompanhamento. O município é muito extenso e nosso
corpo de técnicos aqui é muito limitado. Então muitas vezes a gente não
consegue atender todo mundo. Agora, a orientação não. Eu diria que em 90%

O  dos casos, a orientação é adequada para aquela situação, naquele momento. O
que falha é justamente a questão do acompanhamento. E impossível a gente
estar em mais de um lugar ao mesmo tempo...

Além da Gerente do IDAM (Anexo II) também confirmar o número limitado de

funcionários atualmente no IDAM (cinco no total, sendo três da Prefeitura), ela também

reconhece a pouca preparação desses técnicos, ao afirmar:

Outra questão que também foi colocado no Encontro [Brasília] é o próprio
pouco preparo dos órgãos técnicos, tanto público como privado, na elaboração
dos projetos. Isso preocupa também a gente. A gente tem deficiências, e isso foi
bastante criticado pelos movimentos populares. E olha que os técnicos das
assistências técnicas públicas, eles têm tido oportunidade de se atualizarem, há
investimento neles. Talvez essas dificuldades sejam resultados do passado que
passamos um bom tempo sem ter esse tipo de cuidado com a preparação e
atualização constante dos nossos técnicos...

Nesse aspecto de melhoria da assistência técnica, o Coordenador de Assessoria Técnica,

Social e Ambiental do INCRA destaca não somente a questão da infra-estrutura mas também a

atitude desse técnico diante do seu ofício. Assim, ele afirma (Anexo IV):

...as agências técnicas necessitam de maior estrutura, mais escritórios
adequadamente equipados e veículos para os técnicos ampliarem sua atuação e
otimizarem os recursos e as fiscalizações. Além desses aspectos de infra-
estrutura, tais técnicos necessitam estar comprometidos com o desenvolvimento
mral da região...

Quando se analisa mais a fimdo a dinâmica do PRONAF, percebe-se que muitas das

críticas dos agricultores com relação ao TOAM não é necessariamente culpa deste órgão, como
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é o caso da demora no processo desde o cadastramento até a liberação dos recursos. Como o
IDAM é o órgão que está diretamente relacionado com o agricultor, este pensa que tal órgão é
responsável por tudo. É como a Gerente do IDAM descreve (Anexo II):

nós temos consciência e conhecimento da realidade do pequeno produtor.
Sabemos das dificuldades que ele enfienta no dia a dia E nos da assistência
técnica trabalhamos como filtro. Antes dele ir ao IBAMA reclamar, ele vern
anui e reclama da gente. Antes dele ir ao Baneo reclamar, ele vem aqui cmelai^a l gente. Intão a gente aqui que acumula e agüenta todas essas
r^cCeões serve como um desabafo para eles. Alem dessa fal a de^  reclamaç , órgãos falta também por parte do produtor o

SSto da complexidade de conceder o crédito, da burocracia. Apesar de
se falar que o crédito é fácil, que precisa somente da DAP e levar ao Banco, na
prática não funciona assim.

Com relato ao Banco, o Coordenador de Operações também reconhece a falta de
recursos humanos, mas alerta que "o banco não pode direcionar sua força maior a uma
atividade que não está dando rentabilidade". Nesse sentido, ele afirma (Anexo H):

A aentó tem que ter a hombridade de reconhecer nossos ̂ óprios erros. EuA genic Lciii 4u , ^ otrnnalha a vida do produtor. Mas o que
reconheço o problema o a ̂  ̂  banco banco não desenvolve atividade
tem que ser entendido e que Então não daria para o
agrícola ou pecuána. Banco para fazer projeto, isso
BASA colocar ̂ a repmsentaçao e^ c^^^^^
seria inviável. Então nos tDAM dizer que a culpa é do Banco. A gente
órgãos... Não adianta o tecmco ^ devem assumir a culpa pela demora
tem que assumir a nossa propna b^ As vezes reconheço
em dar entrada nos proje os também se toma pouco qualificada. Por
também que pelo prazo, ̂  ^e de culpa quando às vezes o volume
nutro lado nos também temos a nossa pa .. . ^ ~ j'
de nSs é m^o grande numa determinada agencia, e a agencia nao da contade fZ- t^doT^uuf na velocidade que deveria fazer. Porque se v<^e faz um
íoríe assim Lo bem, você faz tudo dentro do prazo, mas detxa de atender uma
mutidão. Então você não pode fechar as portas do baneo para reahzar essas
atividades...

n...> em certos momentos, com a acumulação de projetos, há a
Assim, o banco reconhece que em cerio;»

do to =m .ospond» om to bâbil ü « focso., ™. po, ou»,

Udo nK ooloo. »« dobilldad. eu» u"» P*»

to ..o O . .griou»,» -Elo I1.P0P1 do- P'"" "»
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produtor, mas paralelamente deve trabalhar com outros clientes que tragam rentabilidade para

poder ter sustentabilidade nas suas ações" (Anexo Eli).

Relatando alguns aspectos levantados sobre o PRONAF em um encontro organizado

pelo poder público federal em Brasília, a Gerente do IDAM em Presidente Figueiredo

menciona (Anexo 11):

Outra preocupação que também foi colocado no Encontro [Brasília] são os
poucos recursos humanos para análise de projetos pelas agências bancárias.
Então isso é também um ponto de estrangulamento. E aquela questão intema de

^  cada órgão, existem dificuldades intemas. Às vezes é um volume de projetos só
que chega de uma vez só. A maioria dos municípios não tem agências não tem
Banco do Brasil, BASA... Então são acumulados os processos em algumas
agências. Além disso, o próprio recurso humano do Banco não está preparado
para falar çom o produtor. Às vezes o produtor vai até uma agência bancária, às
vezes ele não consegue a informação que queria, não volta satisfeito, porque a
pessoa lá está treinada para falar com empresários, grandes investidores... Com
o produtor mral, poucos conseguem estabelecer esse diálogo. Então isso foi
colocado como uma dificuldade...

O IBAMA e o IPAAM têm a responsabilidade de supervisionar todas as atividades

agrícolas, sejam do PRONAF ou não, garantindo a sua adequação às leis ambientais vigentes.

Porém, ambos os órgãos destacam a carência de técnicos para realizar tal supervisão. Como

afirmam seus técnicos (Anexos V e VI):

O IBAMA não tem condições de estar todo tempo em todos os lugares. Ou seja,
as nossas vistorias, nesse caso de agricultura familiar, e a lei faculta isso, podem
ser por amostragem ou até dispensadas. Então, a nossa constatação, de que
aquele imóvel rural não tem o seu percentual legal de reserva, não tem as suas
áreas de preservação ambiental devidamente respeitadas, se baseiam
essencialmente na declaração do produtor. A nossa capacidade de aferição
daquelas declarações ainda é muito pequena... (Chefe da Divisão Técnica do
IBAMA)

...Mas como o IBAMA ia dizer para o banco que o produtor tinha a reseiva
legal dele preservada se ele não tinha ido lá. Então, primeiro era preciso uma
\ istoria técnica para dizer ao banco que tal produtor está apto a receber o
recurso. Só que por outro lado, o IBAMÀ não tem a condição de fazer isso. Nós
ainda não temos a condição de atender dessa forma. Como vistoriar 5000 lotes?
Você tem que vistoriar lote por lote. Hoje nós não temos condições para isso.
Nosso quadro ainda é muito pequeno. (Técnico ambiental do IBAMA)
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...Eu não vejo outra opção, até porque esse projeto [PRONAF] não vai atingir
todo mundo. De um grupo de 100,20 podem ser beneficiados. E como fica esse
pessoal que não foi contemplado? Pró?dmo ano e assim por diante...Se a gente
quiser atingir todo esse pessoal, cadê a assistência técnica para eles. A gente
não tem (Técnico IPA AM).

Considerando o número limitado de recursos humanos disponíveis nos órgãos técnicos,

é natural e lógico haver contradições entre os discursos dos agricultores beneficiados e dos não

beneficiados. De uma forma simplista se pode dizer que não há suficiente número de técnicos

para as potenciais demandas dos agricultores familiares.

5.2.2 Organização comunitária

De uma forma geral, tanto os técnicos como a maioria dos agricultores entrevistados,

afirmam que não há organização nas comunidades rurais. Apesar de existirem alguns indícios

de organização, como associações, sindicato e/ou cooperativas, na prática não satisfazem as

expectativas dos produtores. Alguns comentários dos produtores com relação às cooperativas e

associações são (Anexo I):

...a cooperativa aqui não está ajudando com nada. Eu era da cooperativa e saí porque eu
ficava pagando, eles vinham para cá...Queriam que fosse para reuniões, eu não podia
andar muito e não ia para lá (agricultora M.G.S.).

Tem uma cooperativa, mas o interesse deles é mais o cupuaçu. Cupuaçu até que dá, mas
para a gente vender é difícil, pagar o transporte mas não vende. Além disso, para entrar
nessa cooperativa tem que pagar duzentos e poucos reais. Tinha toda aquela idéia de
armazenar o cupu e depois vender, mas eu sei que tem gente que está jogando cupu fora.
Isso mostra que o pessoal da cooperativa não está trabalhando certo, (agricultor N.S.)

Para mim não faz quase nenhuma diferença, ela [Associação] pode até vir a contribuir,
mas diferença acho que não (agricultor S.D.).

De forma similar, os técnicos também consideram as organizações comunitárias rurais

do município muito débeis. Segundo o Coordenador da Assessoria Técnica, Social e Ambiental

do INCRA (Anexo IV), "é necessário maior organização social... Os produtores não estão
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organizados, necessitam ter nao somente uma postura de exigência dos seus direitos, mas

também de tomar iniciativas e agir como comunidade".

O técnico do IDAM (Anexo II) relata por sua vez que apesar da Prefeitura conceder o

transporte dos produtos às feiras, por falta de organização entre os produtores, eles não

conseguem se impor no mercado e são obrigados a vender os produtos a qualquer preço para

não ter que trazer de volta a mercadoria. Segundo o técnico: "o produtor deve ter consciência de

que essa organização não deve partir apenas do poder público não".

Para a Gerente do IDAM, existe uma "ineficiência" da própria organização dos

produtores. Segundo ela (Anexo II): "o produtor se acomoda, está lá no assentamento mas não

vai atrás de documentação para regularizar sua permanência no lote... muitos estão sem

documentos... não se organiza para ter outras oportunidades".

Quando questionado com relação ás diferenças de demanda do PRONAF entre o

Amazonas e o Pará, a resposta do Coordenador de Operações do BASA (Anexo III) foi

basicamente centrada em densidade populacional, infra-estrutura (estradas) e organização

sociais. Segundo ele: "as organizações sociais [do Pará] são mais firmes e consistentes". Com

relação á mesma pergunta, o técnico do IBAMA respondeu (Anexo V):

O pessoal do Pará está muito melhor organizado que o pessoal daqui. Lá as
associações, cooperativas, sindicatos e outras organizações comunitárias rurais
estão muito bem organizados. Eu diria que estão a 20 anos na frente do
Amazonas. Antes mesmo do recurso, eles já estão com os projetos prontos só
esperando. Quando se avisa que tem o recurso, eles imediatamente dão entrada
nos projetos, diria que já estão na "boca do caixa". Aqui no Amazonas não, há
muita dificuldade. Agora, depois de muito trabalho e muita luta que as
instituições estão se organizando. Tarumã-Mirim por exemplo agora que está se
organizando. Eu falo de Tarumã-Mirim porque está aqui próximo de Manaus,
no Km 21. Outro assentamento que está se organizando é o Iporá que do Rio
Preto, que tem uma grande plantação de banana...

Por outro lado, através do grupo focai realizado com a diretoria do Sindicato de

Trabalhadores Rurais de Presidente Figueiredo (Anexo W), foi possível também constatar que
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o próprio Sindicato passa por probleméis sérios e conflitos internos, sendo a anterior diretoria

desempossada recentemente (março/2005) e uma diretoria provisória constituída, com o

trabalho de convocar os filiados para a eleição da nova diretoria.

Inclusive o próprio Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável ainda

não funciona adequadamente e não tem a confiança dos produtores. Segundo um dos

agricultores, que também já foi dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente

Figueiredo (Anexo I):

Há quatro anos estão tentando constituir esse Conselho no município. A política
no município é muito envolvente e não permite que esse Conselho funcione
adequadamente. Quando se fala em Conselho Municipal, a gente até tem muito
cuidado e jeito, porque se você participa desse Conselho e tem alguma opinião
que feré ò govemo do município, ai você está queimado. Se tiver duas ou três
pessoas nesse Conselho que intimidam, então o Conselho não funciona. Então
esse Conselho se toma num tipo de fiscalização, para fiscalizar o que acontece
no município... e ai isso é difícil de acontecer. Outra vez percebo que se está
retomando essa idéia do Conselho e vamos ver o que dá.

Apesar de todas essas críticas, há sinais de iniciativas de fortalecimento de cooperativas

antigas e novas. Uma das agricultoras menciona na entrevista a nova etapa que a cooperativa da

sua comunidade, uma das mais antigas do município, está passando, uma vez que já está

legalizada juridicamente e assim poderá melhor entrar no mercado. Tal expectativa é também

compartilhada pelo técnico do IDAM (Anexo II) que afirma:

O município tem uma cooperativa de produtores, a CPU Atuma. Essa
cooperativa já é um pouco antiga no município, só que ela não tinha estrutura.
Então o que a gente fez? No ano de 2002, toda uma estrutura que a Secretaria
dispõe foi colocada à disposição da cooperativa. E uma estrutura que inclusive
conta com câmara j&igorífica e a idéia é utilizar para armazenar a produção de
cupuaçu para posterior comercialização. Como essa cooperativa hoje já está
legalizada, toda documentada, a nossa expectativa é que realmente a coisa
deslanche agora...

Na mesma linha, um outro agricultor (MA.) menciona que há a possibilidade do INPA

abrir uma marcenaria na sua comunidade para beneficiamento da madeira, que vai envolver a

princípio 10 produtores. Tal marcenaria vai funcionar através de uma cooperativa.



90

5.2.3 Transporte e infra-estiiitura

Uma das grandes dificuldades da maioria das comunidades rurais do Amazonas é a

forma de escoamento da produção. A falta de estrada e de infra-estrutura inviabiliza qualquer

produção comercial e/ou deixa os produtos do agricultor na mão do intermediário que é o dono

do meio de transporte da produção.

Existem grandes colheitas que justificam o custo do transporte para levar a produção até

pontos de venda, cooperativas e/ou feiras. Mas existem também no transcurso do ano inteiro,

pequenas colheitas, como é o caso de muitos pequenos agricultores, que também podem ser

comercializados, mas infelizmente se estragam por falta de transporte. Quando o agricultor

mora relativamente próximo a estes pontos, então vale a pena levar o produto a pé ou a

bicicleta, como é o caso da agricultora M.G. (Anexo I);

Eu tiro a polpa. Aí levo lá fora, lá tem frizer e energia. O Mzer fica lá a 5 Km.
Quando está seco, eu levo de bicicleta. Atrelo minhas' cupinhas na bicicleta e
levo. Quando está assim, boto na cabeça e vou embora.

Mas quando a distância é grande, como é o caso da agricultora M.G.S., muita coisa se

perde. Como ela mesma diz (Anexo I): "Muita coisa se estraga porque não tenho condução para

levar. Se tivesse um carrinho dava para tirar muita coisa daqui e vender". A mesma agricultora

em outro momento da entrevista afirma: "Esse ano deu cupu...eu também não tenho onde

armazenar e guardar o cupu... Lá na cidade eu vejo um cupu pequeninho por R$ 4... eu posso

dar a polpa por esse preço .

Pelas dificuldades dos ramais, alguns agricultores estão decidindo por cultivos mais

leves, como é o caso do agricultor F.A.F que relata da seguinte forma a decisão por plantar

limão com o crédito do PRONAF.
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...aqui tem uma dificuldade de acesso porque o ramal tem muitas ladeiras,
mesmo que se faça a manutenção esse ano e como chove muito e as ladeiras são
bem inclinadas, quer dizer que o tempo todo a gente ta tendo problema de ramal
né e ai isso gera preocupação, eu tive pensando em fazer para banana, mas
justamente como é um produto muito pesado e como o ramal é quase sempre
ruim e a banana não me interessa fazer não, vou acabar fazendo para limão
porque é outra coisa que eu queria...

Na avaliação do Chefe da Divisão Técnica do IBAMA, o PRONAF está fadado ao

fracasso se não tiver ações mais sólidas do Governo no sentido de prover infra-estrutura e

estradas para o escoamento dessa produção. Na sua conclusão, ele defende que (Anexo V):

Não adianta eu querer financiar o agricultor a produzir qualquer que seja o
produto, se ele não tem estrada para escoar, estrada para receber insumos de
qualidade... que cultura fmanciar? A região de Apuí por exemplo quer
pastagem. A gente sabe que uma pastagem de 40 a 50 hectares, ela não vai ser
viável nunca. Mas é a única carga que consegue sair de Apuí, é a carga viva que
é o boi. Você tentar qualquer outro projeto de agricultura para lá com a
condição que atualmente se encontra a estrada do projeto e transamazônica, é
jogar dinheiro fora. Aqui próximo em Itacoatiara, os grandes projetos de banana
por exemplo, se não existir uma coisa, que já se está sendo tratado no âmbito do
Conselho Estadual... se não tiver um órgão ou uma entidade capaz de
centralizar essa produção e cuidar da distribuição dela de forma razoável, o
produtor sempre vai estar sendo prejudicada. Por exemplo no caso da banana, a
hora que tiver produção o camiriião vai chegar lá e vai dizer eu te pago tanto.
Se você não vender naquele preço você vai perder a produção, o transporte está
na mão do intermediário. Então ele coloca o preço. Se não tiver um órgão, se
está falando muito de Agroamazon, que cuidaria dessa parte logística de
recebimento e distribuição. Só o crédito hoje não basta, existem questões
estruturais mais sérias a serem pensadas, antes de se fazer o projeto de
agricultura familiar. Enquanto os órgãos governamentais de todos os níveis,
municipal, estadual e federal, não derem condições para aquela produção sair de
forma razoável daquele local, o produtor lá sempre vai estar na mão do
atravessador que vai ter condições de tirar os produtos, mas só que no preço que
ele [atravessador] quiser. Então eu acho que qualquer projeto que envolva
financiamento, antes se deve pensar em questões de estrutura, estrutura de
comercialização, senão todos esses projetos estão fadados ao fracasso. E apenas
um ralo de sugar dinheiro que não vai trazer beneficio nem para o proprietário
nem para a população em geral. Eu sou dessa opinião muito clara. A gente tem
problemas estruturais muito mais sérios que primeiro precisam ser sanados para
depois se pensar no crédito para o produtor.

Segundo a Gerente do IDAM é comum encontrar produtores com infira-estrutura mas

inadimplentes por dívidas no passado que os impede de aceder ao crédito. E por outro lado.
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produtores aptos a receber o crédito, mas vivendo em locais sem a mínima infra-estrutura que

permita o escoamento da produção. De acordo com o seu depoimento (Anexo 11):

Mesmo em área de assentamento, existe uma dificuldade muito grande com
infraestrutura. Então os antigos tem uma certa infraestmtura, só que estão
inadimplentes. Os novos assentados estão na condição de ter acesso, mas não
tem a mínima infraestmtura. Como que a gente vai elaborar projetos para um
produtor que tem que andar grandes distâncias e em áreas que dificilmente há
entrada de carro. Só fazemos quando vemos que o produtor é merecedor e vai
fazer isso. A gente fica entre a cruz e a espada. A gente sabe que se ele não
aceder ao crédito, ele não vai evoluir em nada, ele não tem dinheiro para
investir. E sabe que se der, ele também corre o risco dele contrair uma dívida
por não ter condições de escoar essa produção porque não tem um acesso fácil à

O  propriedade. Isso também é uma dificuldade que a gente enfrenta. E aí é a
questão da falta de infraestmtura nos assentamentos, da forma que eles foram
idealizados...

O município de Presidente Figueiredo, apesar das dificuldades com os ramais, é um

caso peculiar em relação ao transporte gratuito da produção às feiras. Como relata o técnico do

IDAM (Anexo II), a Prefeitura gastou em 2003, R$ 600 mil só com combustível dos caminhões

que transportavam a produção até as feiras e centros de comercialização. Esse valor não incluía

dos caminhões, manutenção dos veículos e compra de peças. Esse compromisso da

Prefeitura com o transporte gerou uma dependência que quando não há transporte, por algum

problema dos caminhões, os produtores simplesmente não levam a produção até estes

mercados. A programação dos caminhões é da seguinte forma (Anexo II):

As feiras aqui são divididas enfire as feiras do Rio Canoas e Rio Pardo, são dois
assentamentos que ficam na mesma região, e a feira da BR-174 que são os
produtos que são levados pra Manaus. Então numa semana vai para o Canoas e
na outra para a BR, começa na terça, os caminhões vêm e levam o produto. Se
ficar produto sobrando os caminhões voltam e levam na quarta, e ai vai...o que
precisar vai na quinta, e aí quando é no sábado tem o retomo desses produtores,
o produto vai no caminhão e os produtores vão no ônibus. Isso só é feito aqui,
de graça! Só é feito aqui! O produtor não paga nada... Agora, uma semana ela
vai, o caminhão vai lá para Canoas. Aí leva o produto terça, se tiver quarta leva
quarta, se tiver quinta leva quinta, sábado retoma de Manaus, geralmente
quando o produtor vem, voltando da feira, ele traz o rancho dele nesse
caminhão e o produtor vem no ônibus. Na outra terça, em vez de ir para
Canoas, ele vai para BR, é o mesmo processo, e na outra terça volta para
Canoas. Agora, feira da BR e a feira de Balbina é toda sexta, a feira de Balbina,
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o ramal do Morena vai para as família de Balbina, o produto e essa da BR, de
sexta-feira, vem pra sede do município...

Segundo os membros da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (Anexo VII),

tais ramais ficam ainda mais danificados nos período de chuva, impedindo que os caminhões

entrem nos ramais para tirar a produção. O produtor é obrigado a jogar fora a sua produção.

A questão da distância e do transporte não somente afeta o escoamento da produção,

mas também as visitas e o acompanhamento dos técnicos. Num relato sobre as dificuldades de

n  acompanhamento dos projetos, o técnico do IBAMA (Anexo V) diz:

Aqui também temos um problema sério que é a questão da chuva e as nossas
estradas são muito precárias. O técnico para elaborar um projeto ele deve
enfrentar essas dificuldades para chegar ao produtor, as estradas não permitem
acesso. A gente tem que ir de moto, às vezes a pé. Ontem mesmo eu encontrei
lá no Tammã-Mirim um técnico andando a pé porque não tinha como ele ir nem
de carro, nem de moto...

5.2.4 Poder de negociação e autonomia

Um dos questionamentos mais polêmicos do crédito rural é até que ponto se deve

segurar e controlar os recursos financeiros, e até que ponto se pode liberar? De acordo com os

relatos do técnico e da gerente do IDAM existe um significativo número de produtores que por

terem tido autonomia no manejo dos recursos do crédito, se tornaram inadimplentes e não

conseguiram pagar a dívida ao banco. Por isso, existe por parte dos órgãos técnicos uma série

de procedimentos que evitam passar diretamente os recursos financeiros ao produtor. Como

descrevem os agricultores (Anexo I):

Eu fui chamado para ir lá no Presidente Figueiredo. Aí deram o dinheiro para
começar. O meu foi R$ 950 para comparar macacão, luva, adubo, etc. Eu fui na
loja, assinei e peguei os materiais que necessitava....
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Por um lado, a diretoria do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Presidente Figueiredo

acusa o IDAM de obrigar o produtor a comprar de um determinado fornecedor, conforme a

seguinte afirmação (Anexo VII);

Inclusive eles dizem de quem eu devo comprar. O agricultor tem direito de
decidir, é ele que vai pagar este empréstimo. Ele tem direito de escolher a loja
onde ele vai comprar, ele tem buscar o preço mais baixo. Ele precisa pagar uma
pessoa para capinar, cavar, etc. Um cara sozinho não vai ter condições dc
trabalhar em tudo sozinho, tem que ter uma ou duas pessoas para apoiar. Agora,
o cara dá R$ 400, lá no meu caso, não vai dar nem para chegar com esse adubo
no terreno dele gastando em gasolina no terreno dele.

A Gerente do IDAM reconhece que essa idéia faz parte da mentalidade dos produtores,

mas nega tal indução do produtor a algum fornecedor em particular. Ela afirma que (Anexo 11):

E não tem jeito, na hora que ele vai adquirir os insumos ele vai dizer que o
IDAM mandou ele comprar naquela casa. E não é assim. Ele que colocou isso
na cabeça dele mesmo. No momento que o dinheiro não sai para ele, ele acha
que precisa comprar em determinado lugar. A gente só dá o dinheiro ao
fornecedor quando a gente tem certeza que aquele produto foi entregue
realmente na propriedade do produtor, conforme o solicitado.

Reforçando tal idéia, o técnico do IDAM garante que não existe tal indução por parte do

IDAM. O procedimento segue os seguintes passos (Anexo II):

Nós não indicamos nenhum fornecedor, a maneira de você fazer isso daí sem
dar margem a comentários ou especulações é profissionalismo, é
profissionalismo...Eu não tenho tido problemas nesse sentido...Eu não gosto de
me aparecer não, mas eu não tenho tido problema nesse sentido, porque eu sou
bem claro com o produtor. O produtor tem que comparar o adubo.Eu explico
porque e não indico o fornecedor, fulano ou ciclano. As vezes o produtor
mesmo não conhece ninguém, e o que a gente faz, a gente dá unia relação para
ele e diz você vai encontrar esse produto aqui nessas lojas. Aí dá o nome de 3,
4, 5 lojas para ele, ele tem toda a abertura para procurar quem ele quiser, sem o
comprometimento nenhum, ele compra de quem ele quiser. Antes o produtor ia
à loja, pegava a nota fiscal trazia para gente. Nós emitíamos um laudo para o
banco, o banco pagava a esse fornecedor aquela mercadoria, para então o
fornecedor fazer a entrega desse equipamento, do material. Então o que
acontecia? O fornecedor recebia esse dinheiro, demorava para entregar o
produto, entregava numa época inadequada, o produtor ficava no prejuízo, às
vezes nem entregava tudo, não tinha mais jeito já tinha recebido o dinheiro.
Hoje não! Hoje o produtor vai nas lojas que ele quiser, pega a nota fiscal dos
equipamentos, dos matérias que ele quiser, traz para gente, o fornecedor entrega
aquele material, o técnico vai na propriedade, constata que o material já está na
propriedade, aí que ele faz aquele laudo autorizando o banco a pagar aquele
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material. O que pode existir, e ai eu não nego que talvez exista, é a falta de
palavra, o cara não tem profissionalismo, e ai ele fica fazendo coisa errada, eu

'  Jamais vou atestar uma nota fiscal dizendo que um equipamento está na
propriedade se aquele equipamento não está na propriedade, porque eu não

I  ganho nada com isso, eu não tenho relação nenhuma com fomecedor nenhum e
nem com distribuidora de equipamentos e aqui no escritório eu tenho certeza

I  que nenhum colega faz isso, eu tenho certeza!
[

I  A preocupação do IDAM é evitar que se repitam casos que ocorreram no passado de
li

produtores receberem crédito e sumirem; ou de fornecedores que recebem o dinheiro e

.. demoram meses para entregar os insumos aos produtores. Para superar tais problemas, o IDAM
r)

adotou o seguinte procedimento (Anexo II):

E também está orçamentada a quantidade referente aos insumos, que é
aquisição de adubos, produtos quimicos, fertilizantes... Esse recurso não é
liberado ao produtor. Qual é então a orientação? O produtor vai até o
fomecedor, qualquer fomecedor, é ele que escolhe, ninguém tem o interesse de
canalizar para o fomecedor A ou B. Então ele traz a nota fiscal. O fomecedor
entra em contato com a gente para saber se realmente aquele pedido procede.
Às vezes, eles não querem liberar o produto sem antes ter o dinheiro. Ai o
produtor fala que não pode dar o dinheiro porque o IDAM não libera. E fica
nessa mão dupla. Mas a nossa posição é que só liberamos o recurso após a
entrega dos produtos, com a assinatura do produtor... Então, a gente viu que o
caminho é esse. É um processo um pouco mais demorado, mas também não tem
havido muita reclamação não. Automaticamente, quando eles entregam, a gente
faz o laudo para liberar o dinheiro. Não tem essa história de que "comprei lá
porque o fulano mandou". Ele escolhe quem quiser, contrata, confere e assina
pelo ser\iço.

Porém, tal controle apesar de permitir um menor nivel de risco, não potencializa os

produtores na auto-gestão e na capacidade da negociação para baratear os custos e vender seus

produtos.

Para o técnico do IBAMA, o produtor deve ter a liberdade de negociar a divida que

estará contraindo com o banco. O fato dele não ter acesso ao dinheiro gera custos

desnecessários, conforme o exemplo a seguir (Anexo V):

Nos projetos, não sei porque, confirmado pelos produtores com quem temos
conversado, eles pagam numa muda de laranja por exemplo R$ 5,00. No
entanto, se eles tivessem esse dinheiro na mão, eles coinprariam por R$ 3,00 ou
até menos. E também há a questão do adubo químico. Às vezes, há um excesso
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de adubo que ele nem utiliza. Hoje o PRONAF A está em tomo de R$ 15 mil,
R$ 1,5 mil para assistência técnica e R$ 13,5 mil para o projeto. Só que com R$
10 mil ele executaria todo o projeto, no entanto ele vai ter que pagar R$ 5 mil a
mais que ele não viu. Então a mmha crítica não está tanto na estrutura do
PRONAF, mas na condução desse recurso. E hoje o produtor não pega mais no
dinheiro. O dinheiro que ele pega é para pagar diária, mas o material que ele vai
comprar para utilizar, as mudas, o adubo, etc, tudo isso cai direto na conta do
fornecedor e ele só vai e retira. Ele não tem acesso a esse recurso. Isso por quê?
Porque existiram algumas pessoas no passado que pegavam os recursos e não
aplicavam no que era para aplicar, desviavam para outros fins, não executavam
o projeto. Em função disso, os outros estão pagando por isso. Eu
particularmente acho que deveria haver uma fiscalização e acompanhamento,
mas o produtor deveria ter a liberdade de procurar os insumos mais baratos.
Hoje se sabe que com dinheiro na mão dá para comprar mudas muito mais
baratas que R$ 3,00. No Pará dá para encontrar muda de laranja por R$ 1,50.
Quer dizer, você pagando frete você consegue ter aqui por máximo R$ 2,00
cada muda. Mas o produtor não pode fazer isso. Fica preso. Então são algumas
coisinhas que eu acho que deveria mudar, deixar o produtor mais hvre, mais a
vontade, para ir atrás, e os órgãos técnicos fazerem uma fiscalização e
acompanhamento para saber se ele realmente está realizando o projeto
conforme o modelo original. Não é pelo fato de meia dúzia de pessoas terem
cometido desvios no passado que o restante deva pagar por esse erro. Se o
agricultor não executar o projeto, simplesmente o Banco não libera a seguinte
parcela. O controle e o acompanhamento deveria ser assim, mas que o produtor
tenha liberdade de negociar e economizar. Afinal é uma dívida que ele deve
pagar... O produtor vai comprar 1000 mudas de laranja, se no projeto está R$
5,00 cada muda, ele vai acabar pagando R$ 5000. Se ele mesmo negociasse e
buscasse menor preço, ele encontraria pelo menos por R$ 3,00. E uma diferença
final de R$ 2 mil, é muito para o pequeno produtor. É um dinheiro que ele não
viu, não pegou, mas vai ter que pagar. Eu não concordo com esse procedimento.
O Banco deveria investir mais no sentido de ter mais confiança no produtor, e a
assistência técnica melhorar. Mas eu acho que a gente está no caminho, os
órgãos de assistência técnica estão discutindo mais para melhorar seus sei^dços.

Um dos agricultores (Anexo I, agricultor S.G.S.) faz a crítica de que sem o dinheiro, é

difícil agarrar as oportunidades com as duas mãos".

Para chegar a esse nível de autonomia e negociação, segundo o Coordenador de

Assessoria Técnica, Social e Ambiental do INCRA, o produtor deve ser capacitado para

administrar adequadamente o crédito, necessita de maior preparação para saber como utilizar

tais recursos" (Anexo IV). Assim, segundo ele:

Devemos considerar as dificuldades da vida no campo. As comunidades rurais
atravessam grandes dificuldades que se alastram de geração a geração. O
crédito na veidade é uma oportunidade para iniciar um projeto. O produtor
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nunca conseguiria realizar o projeto sem esse recurso. Porém, quando ele recebe
esse dinheiro, ele não sabe utilizá-lo, não foi capacitado para isso. Não sabe
fazer análise de mercado para saber se realmente existe um mercado que vá
comprar os seus produtos. Não sabe negociar e comercializar, está acostumado
a modelos tradicionais de dependência do intermediário. Ou pela sua nenhuma
preparação de negociação, vende a sua produção a qualquer preço, sem
considerar os recursos necessários para pagar a dívida e acumular algo para
reinvestir na propriedade para ampliar e/ou beneficiar a produção. O produtor
não sabe utilizar a poupança, fazer investimentos diversos para gerar recursos
que paguem gradualmente a dívida com o Banco...

Portanto, existe um círculo vicioso que por um lado estabelece uma série de

procedimentos de controle que evitam deixar o dinheiro nas mãos do produtor pelo histórico de

falhas no passado por parte de alguns agricultores e fornecedores, e por outro lado não há

nenhum trabalho de capacitação do produtor para prepará-lo para negociar, vender e gerenciar

os seus recursos. Assim a ausência de capacitação justifica procedimentos de controle e vice-

versa. O maior prejudicado nesse sistema de dependência é o próprio produtor que no final das

contas, como alerta o técnico do IBAMA (Anexo V), acaba pagando mais ao banco.

5.2.5 Documentação

O PRONAF, pela sua forma de ser administrada com intervenção de várias instituições

de grande porte (BASA, IBAMA, INCRA, IDAM, etc), gera certa lentidão nos processos e uma

burocracia de documentações, declarações e garantias. Para o presente item se considera como

documentação toda a papelada exigida desde a pesquisa cadastral inicial no BASA até

avaliação sobre a viabilidade técnica para a implantação do projeto na propriedade pelo IDAM.

Em todo esse processo há documentos exigidos pelo banco para pesquisa sobre dívidas e

pendências no passado. Após tal pesquisa, há documentos exigidos que comprovem a posse da

terra por peirte do agricultor, geralmente emitida pelo INCRA. Também existe outro grupo de

documentos que comprovem o respeito à legislação ambiental referente a porcentagem de
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reserva legal na propriedade, geralmente emitida pelo IBAMA. E, finalmente, documentos por

parte do EDAM que aprovem a viabilidade técnica para tal produção (experiência do produtor,

condições do solo, meios de escoamento da produção, etc). Somente após toda essa

documentação se dá inicio à elaboração do projeto em si.

Assim, para a presente análise, divide-se o item documentação em quatro grupos, que

são: pesquisa cadastral, DAP, legislação ambiental e laudo técnico IDAM.

a') Pesquisa cadastral

Os produtores que se interessarem pelo PRONAF fazem um pré-cadastro para serem

avaliados pelo banco. Conforme o técnico do IDAM (Anexo II), um produtor pode preencher

todos os requisitos técnicos, mas se for inadimplente ou tiver alguma dívida pendente registrada

no SERASA ou outro órgão ligada ao Banco, então ele não pode ser contemplado no

financiamento.

Segundo a Gerente do IDAM (Anexo II), há um grupo de produtores tecnicamente aptos

para receber o financiamento, com infra-estrutura e estrada, mas que infelizmente têm alguma

pendência que os impede de aceder ao crédito. E por outro lado, também existe um grupo de

produtores sem nenhum problema com o banco, mas que na avaliação técnica das suas

propriedades, torna-se inviável a concessão do crédito aos mesmos. Talvez esta última seja a

situação dos produtores não atendidos pelo IDAM, alvo das críticas do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais (Anexo Vil).

Por outro lado, existe também um grupo considerável de produtores que tinham dívidas

com o Banco e foram perdoados, mas inseridos num grupo chamado Fundão". Apesar de

terem a dívida perdoada, tais pessoas são restringidas no acesso a qualquer outro crédito pelo

Banco. De acordo com a Gerente do IDAM (Anexo 11):
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Em 96 e 97 houve muitos problemas de ordem climática, foi um verão muito
forte, muitas produções se perderam. Assim, houve uma renegociação para o
pessoal ir para o Fundão. Esse dinheiro da divida desse pessoal não retomou
para o Banco, o Govemo cobriu. Indo para o Fundão, o pessoal não ficava mais
com a dívida, mas por outro lado eles não têm acesso a novos financiamentos.
Automaticamente quando a gente pede para o Banco fazer a pesquisa cadastral,
o sistema indica que existe uma restrição intema. Essa restrição interna que a
gente não sabe como reconduzi-lo. O Banco encaminha ao INCRA e o INCRA
é o pai disso aí. Aí o INCRA também não diz como deve ser feito. Uma das
nossas dificuldades nas áreas de assentamento é que anteriormente o pessoal
pegou o PROCERA e alguns acabaram indo para o Fundão...

b^DAP

^  A DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. De acordo à Portaria no. 75 de 17 de

setembro de 2004 (Anexo IX), "é o instrumento que identifica os beneficiários do Programa

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf e "constitui instrumento

obrigatório à formalização de operações de crédito ao amparo do Pronaf, independente dos

demais documentos necessários e exigidos pela instituição financeira em obediência à

legislação pertinente".

Dos agricultores pesquisados, poucos têm a posse definitiva da terra. A maioria está na

condição de assentado do INCRA sem o título defmitivo, geralmente com menos de 10 anos de

permanência naquela propriedade.

Mesmo nos assentamentos há algumas irregularidades que devem ser resolvidas. Como

confirma o Técnico do IDAM (Anexo II):

Teoricamente a gente acha que num assentamento a questão da documentação
está resolvida, mas na prática não é assim. A gente vai ter a oportunidade de ver
que muita gente está ali dentro mas não tem nenhum documento...

Sobre o mesmo tema, a Gerente do IDAM (Anexo U) detalha um pouco mais dizendo:

...Às vezes o assentado inicial não mora mais na propriedade, e uma segunda ou
terceira família se estabelece no terreno, mas pela falta de reconhecimento e
regularização desse novo assentado pelo D^CRA, e ele não consegue o crédito
por não ser reconhecido como assentado. Às vezes o primeiro assentado não fez
nada e passou o terreno para um outro, que está produzindo, mas não consegue
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acesso ao crédito porque não é o titular da terra. Isso também é uma questão
muito complicada de administrar.

Considerando que uma das características do PRONAF é exatamente a flexibilidade e a

abertura à aprendizagem, isso gera também desvantagens no sentido de que constantemente os

materiais são atualizados e algumas normativas que valiam no passado, já não valem mais. Isso

gera a necessidade constante de atualização que muitas vezes não chega aos órgãos executores.

Sobre essa questão, a Gerente do IDAM (Anexo II), ao mesmo tempo que chama a DAP de

"passaporte para a felicidade", reconhece a dificuldade da sua equipe técnica no seu

preenchimento diante das freqüentes mudanças:

O que a gente verificou é a dificuldade de preenchimento dessas declarações de
aptidão. Existem casos onde o produtor tem o nome do município onde nasceu,
mas quando a gente vai para o manual de cadastramento, e lá não tem o código
desse município. Existe esse tipo de dificuldades no preenchimento. Outra
dificuldade é saber os órgãos que vão assinar essa DAP, que é tanta gente,
depois o Banco retomo o DAP e diz que está faltando assinatura. Existem
algumas informações que não estão corretas. Agora está instituído modelos de
DAP. Muitas vezes as informações atualizadas não estão em tempo hábil na
ponta, para quem realmente preenche os formulários.

Já para o Coordenador de Operações do BASA (Anexo VIII), os diferentes modelos de

DAP específicos para cada linha de crédito vão ajudar a comunicação entre o IDAM e os

bancos. Segundo ele:

A questão da DAP deu muita confusão. Foi o momento mais tenso aqui
[Oficina de Nivelamento de Informações para a Operacionalização dos Projetos
de Crédito Rural do PRONAF A/ Março 2005], eu estou aqui dois dias direto.
O Banco do Brasil disse aqui que dos 45 projetos que recebeu devolveu os 45.
Então tal declaração precisa ser bem formatada. Agora vai melhorar porque
vocês perceberam que para cada programa tem uma DAP diferente. Então já
existe um modelo tal para aquilo e um modelo tal para aquele outro. Com
relação ao PRONAF A, inclusive tiramos dúvida com o pessoal de Brasília,
existem três órgãos técnicos que assinam em conjunto. No caso aqui é o
INCRA o IDAM e o Sindicato Rural como entidade de classe. Então as DAPs
têm que ser assinadas por esses três órgãos. Não há dificuldades realmente
porque isso já está relativamente entrosado, o INCRA já conveniou com
IDAM...

BIBLIOTECA DO lOPA
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Uma característica muito peculiar de Presidente Figueiredo é que o município não tem

terras. As terras são da União, do estado ou de particulares. Tal situação limita muito as

decisões de investimento do município. De acordo ao relato da Gerente do IDAM (Anexo II),

algumas comunidades rurais que foram implantadas, nas quais houve investimento do dinheiro

público para abertura de ramais e infra-estrutura, não são terras públicas. Elas pertencem a

particulares e ela desconhece as razões que justificam tal decisão de investimento das gestões

passadas. Na realidade, a forma correta de utilização das terras seria através do INCRA, que

negocia com o proprietário para desapropriar e estabelecer um assentamento. No passado houve

o investimento em terras particulares sem a desapropriação.

cl Legislação ambiental

Apesar das críticas serem muito fortes com relação à legislação ambiental e à atuação

do IBAMA como o órgão que está obstaculizando os processos, o Chefe da Divisão Técnica do

IBAMA (Anexo V) garante que a tardança no processo de aprovação e liberação do crédito

pára antes de chegar ao IBAMA. Segundo ele, "a grande quantidade da demanda foi retida no

INCRA por não emissão em tempo hábil da Declaração de Aptidão que antecede a declaração

ambiental".

O IBAMA tem uma grande preocupação com a questão ambiental e no passado

ocorreram problemas com os assentamentos do INCRA que não respeitaram a legislação

ambiental e desmataram mais do que é permitido por lei. Como relata o Chefe da Divisão

Técnica do IBAMA (Anexo V):

O que está inclusive na legislação, o INCRA nao pode assentar em areas de
preservação ambiental, áreas de florestas,... Então home toda uma discordância
da questão agrária da questão ambiental. Então nós nos deparamos com projetos
de assentamento totalmente inviáveis nos aspectos ambientais... Não sei se você
conhece, mas nós temos o Pea Juma, o maior assentamento da América Latina.
Existe uma série de informações desencontradas sobre esse projeto de
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assentamento. O município de Japuí foi criada em função do assentamento, não
existia antes. É o único caso em que um projeto de assentamento gerou uma
cidade. Ele foi desenhado para 14 mil lotes, hoje ele tem 7,5 mil lotes. Dados do
INCRA indicam 5 mil famílias e alguns dados de outras entidades indicam 3
mil famílias. É um município muito distante de Manaus, todas as ações que
foram feitas lá foram de forma contrária aos procedimentos adequados, há
concentração de lotes, inclusive muitos desmataram 50%. O ponto de corte foi
96, se eu não me engano, o que gerou a MP que aumentou a área de reserva de
50% para 80%.

Assim, para o IBAMA, é uma grande vitória a inserção da questão ambiental no

financiamento, inclusive na forma de reconstituir os erros do passado. Ou seja, se uma

propriedade tem menos de 80% de reserva legal, o produtor deve reconstituir tal área na

justificativa de que o meio ambiente é um bem coletivo. Porém o Coordenador da Assessoria

Técnica, Social e Ambiental do INCRA discorda desse posicionamento do IBAMA afirmando

(Anexo IV):

A questão ambiental é um grande empecilho para alcançar o crédito. Só
dificulta. Essa questão da legislação ambiental de resgatar áreas de reserva
abaixo de 80% é uma questão bastante complexa, uma vez que nos
assentamentos do passado isso não foi exigido e várias propriedades possuem
mais de 20% de desmatamento. Eu acredito que é um processo gradual, com
técnicas agroflorestais, plantio de culturas perenes, etc...

Seguindo a mesma linha de raciocínio, a Gerente do IDAM também faz a sua crítica à

inflexibilidade da legislação ambiental, mencionando (Anexo II):

A nossa legislação ambiental é muito cruel. Veja bem, em alguns casos, em
alguns módulos de assentamento no município tem em média 50 hectares, que
dá para iniciar um trabalho. Mas também tem assentamentos no Estado do
Amazonas que a média da área por lote é de 10 hectares. Das 10 hectares você
preserva 8. Dos 20% que sobram ainda você tem que ver se tem curso de água,
se tem nascente, e o que sobrar tentar produzir. Aí é cruel! Eu sou a favor e sou
formada para isso, para produzir. Agora, claro que produzir dentro do cuidado
com o meio ambiente, a gente não quer prejudicar o meio ambiente. Para os
ambientalistas, quando se fala em produção, ampliação e expansão da fronteira
agrícola, automaticamente vem na mente a questão do desmatamento... Acho
que a gente tem que encontrar um meio termo para isso, porque se está
acontecendo o que está acontecendo em Manaus, com invasões terríveis, é
porque as pessoas do interior não encontram alternativas. E quais seriam as
alternativas? Das condições para o produtor produzir. Então eu acho que falta
ter essa flexibilidade maior sobre a questão ambiental. Por exemplo, o projeto



Q
103

1  ̂

I

de assentamento tem a sua área de preservação. Mas além dessa área de
preservação, é exigido a porcentagem de reserva legal por lote. Isso poderia ser
repensado. Não digo que não existam problemas, eu sei de gente que só quer
desmatar e tirar a madeira, mas não pode prejudicar todo o sistema. Então eu
acho a nossa legislação ambiental muito cruel e rigorosa. E outra coisa, quando
você faz um desmatamento e não planta, geralmente vem a capoeira. Pela
legislação você tem que pedir uma nova autorização para aquela área. E isso me
preocupa muito, porque se antes o produtor tinha um certo cuidado de se dirigir
aos órgãos, com essas exigências o produtor vai fazer as suas coisas sem
comunicar. Chegou-se no limite de que ou ele sai da propriedade e vai para
Manaus, ou então ele faz do seu jeito. Acho tem que discutir sobre a melhor
forma, porque simplesmente proibir por proibir não é o correto. Mesmo com a
área de 20% é muito difícil...

Apesar do Chefe da Divisão Técnica do IBAMA comemorar a nova tendência de maior

atenção às questões ambientais no processo de concessão do crédito, ele não nega as

dificuldades de tornar produtivo propriedades que dispõem no máximo 20% da sua área total

para a produção. Na entrevista, ele afirma (Anexo V).

O código florestal no. 4771 de 65, com as alterações impostas pela MP 21667,
dá a seguinte redação; "é permitido o uso altemativo do solo, desde que
respeitado o percentual mínimo de reserva legal", com as alterações do MP,
"80% na Amazônia Legal". Aí, o que acontece? Os lotes são invariavelmente
retangulares, geralmente de 500m x 2000m. Ele tem 20% como área útil e 80%
como reserva legal. Porém isso sempre que se excetue a área de preservação
permanente. Se o agricultor tem um igarapé no terreno e ele passa pelo terreno,
o agricultor deve respeitar a área do igarapé e trinta metros cada margem. Se o
agricultor tem 100 he, dos quais só pode utilizar 20 he, e desses 20 he
aproximadamente 12 he são do igarapé, então sobra apenas 8 he para
agricultura. Então esse lote, com 8 he, é inviável para agricultura, o agricultor
não vai conseguir trazer a subsistência para a sua família com 8 he. Então a
gente sempre pede nos projetos de assentamento que se considere a reserva
coletiva. Ou seja, porcentagem de tanto de reserva corresponde a tantos lotes.
Assim, os agricultores vão poder ter a área necessária para a agricultura e não
serem punidos pela própria condição do terreno...

Talvez a solução seja mesmo através do licenciamento ambiental para todo o

assentamento. Tanto o Técnico do IPAAM (Anexo VI) como o Chefe da Divisão Técnica do

EBAMA (Anexo V) confirmam que os assentamentos do INCRA não tem licenciamento

ambiental, exceto os novos assentamentos como o PDF Morena que estão sendo feitos com um

novo formato, respeitando a reserva legal para todo o assentamento, de forma coletiva. De
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acordo a estes técnicos, o INCRA tem até outubro de 2006 para tirar o licenciamento ambiental

de todos os seus assentamentos, conforme a Resolução no. 227 de CONAMA.

Assim, percebe-se que a questão da legislação ambientai está diretamente relacionada à

problemática da condição fundiária na região. A legislação federal é clara e o IBAMA não é

mais que executora. Talvez em outro âmbito deva ser revisto e discutido a porcentagem de

definida para reserva legal na Amazônia, buscando o equilíbrio entre a preservação ambiental e

a produtividade. Sem esse equilíbrio, corremos o risco aumentar o êxodo rural.

A tendência para o futuro deve ser mais centrada na maturidade das comunidades rurais

de assumirem o seu papel de fiduciários guardiões do meio ambiente, do que aumentar a

quantidade de sistemas de controle que fiscalizem as ações dos agricultores. Para uma

comunidade consciente e madura não é necessário dizer o que fazer para manter o seu meio

ambiente equilibrado. Mesmo porque não existe suficiente número de técnicos para fazer a

fiscalização in loco dessas propriedades. Por outro lado, manter-se rígido à lei sem o poder de

fiscalização, joga a legislação no descrédito e a tendência seria de desobedecer a lei e abrir

espaço para a corrupção.

H) T Mído técnico

Após todo esse processo burocrático de documentações que comprovam a idoneidade

do produtor, a relação de posse da terra, o reconhecimento do produtor pelos órgãos

competentes e a conformidade da propriedade aos critérios estabelecidos na legislação

ambiental, o técnico do IDAM faz a sua avaliação, analisando as condições produtivas da

propriedade, os meios de transporte da produção e o histórico do produtor com aquele tipo

específico de cultivo que se quer financiar. Sobre isso, o Técnico do IDAM (Anexo 11) afirma;
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Na imaginação do produtor, se ele foi aprovado pela pesquisa cadastral ele já
tem que receber o dinheiro. Mas isso aí é só o primeiro passo, e eu diria até o
menos importante. O mais importante é ele atender aos requisitos técnicos.
Quais são esses requisitos? Acesso á propriedade, experiência do produtor
naquele cultivo que ele quer trabalhar, estrutura da propriedade...

Outro caso que o Técnico do IDAM (Anexo E) relata é o seguinte:
Já aconteceu comigo, inclusive nessa mesma comunidade que a gente está indo
agora, casos em que o produtor foi no banco, se cadastrou, foi aprovado e
quando eu fui fazer a vistoria da propriedade, vi que o produtor tem nada. Então
seria até uma atitude irresponsável da nossa parte fazer um projeto para um
produtor nessa situação. Ideal é que o produtor tenha uma certa estmtura para
que possa ter acesso ao financiamento...

Somente após todo esse processo de análise documental que se inicia o trabalho de

elaboração do projeto. Portanto, é um processo extremamente longo que as vezes não é

entendido pelo produtor. Por isso que a maioria dos produtores mencionam como a

desvantagem do PRONAF a demora na liberação dos recursos. Isso é inclusive reforçado pela

imagem que o Governo Federal passa de que existem tantos bilhões de reais disponíveis para a

agricultura familiar. Em termos teóricos parece algo accessível e rápido, mas na realidade não

é Existe toda uma burocracia e teia de relações entre os órgãos envolvidos que torna o processo

lendo e demorado.

É claro que nesse afa de ajudar o produtor, algumas vezes têm ocorrido equivocações

por parte dos órgãos envolvidos que buscam facilitar o acesso do produtor ao crédito, como é o

caso da agricultora M.V.G. que disse (Anexo I) que teve problemas quando foi receber o

dinheiro porque não tinha carteira de identidade. A pergunta seria: como ela conseguiu chegar

até o crédito se não tinha carteira de identidade desde o início. Da mesma forma, existe um

outro relato do Coordenador de Operações do BASA (Anexo III) que confirma ter saltado

alguns critérios para conceder crédito a um dado produtor, mesmo que tal ação estivesse em

contra à opinião do EDAM
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5.2.6 Assistencialismo

Provavelmente pelo próprio histórico de desenvolvimento da região, algumas ações

tanto por parte dos produtores, como dos técnicos e do próprio governo, são marcadas por

traços fortes de dependência e assistencialismo.

No caso do presente estudo enfocado no PRONAF no município de Presidente

Figueiredo, identifica-se quatro situações que caracterizam o assistencialismo: transporte da

produção pelos ônibus da Secretaria; desconhecimento de detalhes sobre o projeto financiado;

não contato com o dinheiro para a compra dos produtos; e dependência para a venda dos

produtos.

Quando o Técnico do EDAM (Anexo II) diz que a Prefeitura oferece transporte gratuito

da produção até as feiras, ele menciona que mesmo assim os produtores acabam "morrendo na

praia" Isso porque o produtor não tem organização, iniciativa e criatividade. Não basta apenas

produzir, é necessário aprender a vender. Como esse mesmo técnico afirma: "O produtor deve

ter consciência de que essa organização não deve partir apenas do poder público não". No

relato deste mesmo técnico, ele afirma que se não houver transporte, o produtor simplesmente

espera, não busca outras soluções, não consegue alugar um veículo para levar a produção e não

deixar essa produção se estragar.

Por outro lado, com relação ao projeto em si, existe um certo desconhecimento do

produtor sobre os detalhes. Por exemplo, em alguns casos (Anexo I) percebe-se que o agricultor

não sabe nem o valor exato do fmanciamento, ou detalhes de quando vai ser liberada a primeira

parcela ou qual é o prazo de carência. De certa forma, há uma relação de poder e dependência

entre o técnico e o produtor que gera até um certo conformismo e acomodação por parte do

agricultor. Ele espera que o técnico lhe explique tudo. Tal atitude é tanto aceita pelo agricultor
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como também pelo técnico. Como menciona o Técnico do IPAAM (Anexo VI): "O agricultor

tem pouco conhecimento para preencher os formulários e os mesmos são preparados pelos

técnicos do IDAM".

Para exemplificar essa relação de dependência, apresenta-se abaixo um trecho da

entrevista com a agricultora MV.G.:

Veio um rapaz chamado Atisoré e uma moça chamada Auxiliadora... Ai ela
veio aqui, pegou os meus documentos para um financiamento que ia sair para
mandioca...Ai ela disse que ia verificar no banco se eu devia alguma coisa...
Depois disso demorou, eu não vi mais eles e também não fiz questão de ir atrás,
e ficou assim... Ai, quando eu vi, chegaram umas pessoas aqui, perguntaram se
eu era a Dona Maria Vieira Gonçalves, eu disse que sim, ai eu acreditei que
realmente ia dar certo...Ai foi liberado esse dinheiro para fazer a limpeza...

Independente dos acontecimentos negativos ocorridos no passado com relação ao

manejo de recursos financeiros, o fato do produtor não ter contato direto com o dinheiro lhe

priva de desenvolver a capacidade de administrar dinheiro e negociar para comprar produtos. E

evidente que tal autonomia de gestão de recursos não é uma capacidade atual existente no

produtor, mas se ele não tiver a oportunidade de praticá-la, será sempre uma potencialidade não

desenvolvida.

Existe também uma falsa expectativa de que quando produzir, algum dos órgãos

técnicos vai ajudar a vender a produção. Apesar da Gerente do IDAM (Anexo 11) ter negado o

envolvimento do IDAM na venda dos produtos, muitos agricultores alimentam na mente a idéia

de que algum "milagre" vai acontecer, de fora, que vai permitir vender a produção. A maioria

não tem nem idéia de a quem vender, só sabe produzir. Dos poucos agricultores (Anexo I) que

^  já sabem onde vender, tal como o agricultor M.A., percebe-se que têm mais auto-estima e visão

sobre como e onde vender, inclusive vão construindo desde já uma rede de consumidores para

posteriormente dirigir a produção a eles.
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Tais ações assistencialistas, apesar de que a princípio possam parecer benéficas, sào

prejudiciais e causam dependência do produtor. Tal dependência mata a iniciativa e a

criatividade na busca de soluções.

5.2.7 Comercialização

Na Lei 4829 de 1965 está mencionado (Anexo IX) que um dos objetivos do crédito rural

é- "favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização dos produtos

agropecuários". Apesar da inclusão da comercialização na legislação do crédito rural, o

PRONAF se dirige basicamente a recursos para custeio e investimento. Em outras palavras, há

produção, mas não há planejamento sobre a venda. É o que conclui o Técnico do IDAM

(Anexo II) ao afirmar:

...produzir todo mundo produz. Produzir com qualidade, querendo se produz.
Mas se não tiver organização para você vender o seu produto não adianta. E
isso realmente tem sido um gargalo quando a gente analisa o processo como um
todo. Aqui no estado a gente tem o Agroamazonas, que é uma agência que tem
o papel de fazer essa intermediação entre o produtor e o mercado. E mostrar ao
produtor quais são as altemativas que ele dispõe para colocar o produto dele no
mercado com um preço melhor.

Apesar do Técnico do IDAM (Anexo II) ter recomendado que a produção seja vendida a

quilo, que gera mais ingressos para o produtor, um dos agricultores (Anexo I, agricultor N.S.)

menciona que para entrar no sistema de venda a quilo é muito difícil e requer de outra estrutura,

talvez uma cooperativa.

Por falta de organização e infra-estrutura, o mesmo agricultor N.S., que há três anos

colhe os frutos do PRONAF com a produção de banana, manifesta uma certa decepção em

relação às feiras, porque não consegue vender a produção. De acordo com o depoimento deste

agricultor (Anexo I):
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A gente teve um gasto para chegar com esse produto até lá [feira] e hoje se eu
ficar 3 ou 4 dias em Manaus já é prejuízo para mim; eu gastava todo dia
R$ 13,00 em transporte, alimentação, etc. Então eu passei 4 dias lá e quase que
eu não tiro o dinheiro que investi para ir para lá. Por isso que não quero mais.
Primeiro que essa feira lá da zona leste não é mais de produtor, mas do
atravessador, esta tendo mais é enganação, eu prefiro vender barato, mas vender
rápido.

No depoimento de um outro agricultor (Anexo I, agricultor F.S.S.), ele faz uma crítica

aos órgãos técnicos dizendo que: "...disseram que tinha um mercado para a gente colocar as

bananas, na verdade isso não aconteceu" e que foram obrigados a entregar a produção ao

atravessador a qualquer preço.

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (Anexo VII) considera a parte da

comercialização como responsabilidade do IDAM em orientar. Nesse sentido, ela faz a seguinte

crítica:

Outro problema sério é segurança de mercado. Falaram para plantar cupu e
muita gente plantou, depois foi vender não tinha mercado. Mas a dívida com o
Banco não dá para voltar para atrás? Por que não se faz uma análise séria do
mercado para ver se vai ter venda ou não aquele produto? A culpa é de quem?
O agricultor fez a sua parte, o IDAM que falhou! O produtor produziu, mas não
conseguiu vender porque não havia mercado. Tem gente que plantou coco e
agora estão agoniados porque não tem para quem vender. A venda não é de um
pouco aqui e ali, tem que vender tudo para gerar renda e pagar a dívida com o
Banco.

Outra produtora (Anexo I, agricultora M.G.) que está sendo beneficiada agora pelo

PRONAF comenta na entrevista que a Gerente do IDAM teria lhe dito que iria lhe "ajudar a

encontrar formas de vender os pimentões".

Há também outro produtor (Anexo I, agricultor S.G.S.) que afirma que o CONAB e a

Prefeitura prometeram que iriam comprar a sua produção.

Também existem relatos de um agricultor (Anexo I, agricultor N.S.) que diz que espera

receber ajuda do IDAM para a venda da sua produção. Segundo ele: "a gente aqui é neutro, não

temos contato".
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Apesar de todas essas expectativas de que o IDAM ajude na venda da produção, tanto o

Técnico do IDAM como a Gerente do IDAM (Anexo II) são bem claros em limitar o papel do

IDAM à assistência técnica e extensão rural, sendo essa parte da comercialização e venda

responsabilidade do produtor e das organizações comunitárias. Como tais organizações não

existem ou estão fragilizadas, a cadeia produtiva se vê quebrada por falta de planejamento e

estruturação da parte de comercialização.

5.3 Quadro de Potencialidades Viáveis

O Quadro das Potencialidades Viáveis demonstra aspectos que podem ser

potencializados, uma vez que existe o clima propício para tal. São elementos que podem ser

fortalecidos com mais facilidade que os elementos do Quadro de Conflito.

5.3.1 Relação interinstitucional

Algo que deve ser considerado é que o PRONAF está aproximando órgãos que

anteriormente não requeriam de tanta interação. Essa mudança de cultura de trabalho exige

também um certo tempo de maturação. Portanto, conforme menciona o Técnico do IPAAM

(Anexo VI), ainda é cedo para avaliar o PRONAF e julgar se é adequado para a nossa região.

Porém, cabe mencionar também a percepção pessimista do Sindicato de Trabalhadores

Rurais que considera a relação muito conturbada e desorganizada entre os órgãos envolvidos

com o PRONAF. Na visão deles (Anexo VU);

O INCRA nos dá a carta de aptidão. Quando a gente chega no Banco só faz
dificultar. Ai manda para o IDAM para fazer projeto. Quando a gente chega no
IDAM, eles pedem tudo que a gente não consegue ter. Em vez de facilitar a
vida do produtor rural, fica tudo mais difícil e nunca a gente consegue o
financiamento, e quando a gente consegue, vem pela metade e a gente nunca
pega no dinheiro. Parece que existe a tendência de fazer as coisas erradas.
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Assim, é natural durante esse período de existência do PRONAF na região terem

ocorrido conflitos e desentendimentos entre os órgãos. Tais desencontros ainda existem, e

gradualmente estão sendo solucionados. Como confirma o Chefe da Divisão Técnica do

IBAMA (Anexo V):

...a maioria dos produtores rurais foi forçada em algum momento a realizar
algum ato ilegal. O INCRA não te dá nenhuma licença de ocupação se você não
desmatar e o IBAMA não te autoriza a desmatar se você não tiver nenhum
documento do INCRA. Então ficava aquela dicotomia e o assentado ou
beneficiário da regularização fundiária, ou do projeto de reforma agrária, era
obrigado a desmatar porque senão o INCRA não lhe dava nada... E agora, que
ele precisa declarar ao BAMA a condição de sua propriedade, apresenta o
desmate ilegal. Nós ficamos naquele impasse, multamos ou não? Nós, por força
da lei, somos obrigados a multar, sob pena de prevaricar, e sob pena de co-
responsabilidade. Então o que aconteceu? Criou-se um impasse: ninguém se
submete ao IBAMA, o IBAMA não dá declaração a ninguém e ninguéni recebe
financiamento. Aí, constmimos aqui um entendimento de que naquelas áreas de
regularização fundiária, de projeto de assentamento, que são da
responsabUidade do INCRA, onde se vai desmatar para depois assentar, a gente
não atuaria na forma rigorosa da legislação...
O IBAMA no ano passado foi acusado de barrar todos os financiamentos do

PRONAF A, mas que a gente sabe que grande quantidade da demanda foi retida
no INCRA por não emissão em tempo hábil a Declaração de Aptidão, a qual
antecede a declaração ambiental. A cadeia para a concessão do financiamerito é:
1) um pré-cadastro de todos os que desejam obter o financiamento; 2) emissão
da Declaração de Aptidão pelo INCRA, através do SEPRA confirmando que ele
é um beneficiário da reforma agrária, no caso do PRONAF A; 3) a checagem
junto ao SERÁS A para ver se aquele CPF dele(a) e do(a) esposo(a) tem algum
débito que impeça de ser beneficiado pelo crédito; e após isso, a Declaração de
Conformidade Ambiental emitida pelo IBAMA. A gente sabe que o obstáculo
da demanda se deu bem antes da gente, nós não chegamos a ter acesso, parou
antes. Então no início desse ano foram feitas várias reumões nas quais foram
estabelecidas as competências de cada parte e as formas de agir dentro dos
prazos definidos. Então, a nossa expectativa para esse ano é que a gente consiga
executar, principalmente PRONAF A, de uma maneira mais abrangente.

A questão da regularização fundiária é instrumento fundamental para que o IBAMA dê

a autorização do desmatamento. Nesse sentido, pode-se dizer que para o público da agricultura

familiar temos dois casos basicamente: dentro e fora dos assentamentos. No caso de

propriedades dentro dos assentamentos, é o ENCRA que encaminha o pedido em nome daquela
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pessoa, apresenta os documentos pessoais daquela pessoa e dá seguimento ao caso. Já no caso

das áreas fora dos projetos de assentamento, o documento mais precário aceito pelo IBAMA é

uma declaração do ENCRA de que aquela pessoa ocupa um lote de forma justa, mansa e

pacifica, e que está em processo de regularização, acompanhado de um laudo de vistoria do

INCRA. Assim, segundo o Chefe da Divisão Técnica do IBAMA (Anexo V), se a relação do

produtor com a terra é de posse, então não cabe averbação de reserva. O que dá respaldo para o

IBAMA é o chamado "Termo de Ajustamento de Conduta e Compromisso de Averbação

Futura de Área de Reserva Legal" (Anexo IX). Basicamente é um documento que indica que

quando o produtor receber o título da terra se compromete com o IBAMA de registrar a área de

reserva legal.

Considerando que o IDAM é o órgão que mais contato tem com o produtor, muitas

vezes é obrigado a assumir responsabilidades que não são seus. Por exemplo, o formulário

inicial de cadastro dos produtores interessados no PRONAF é o técnico do IDAM que preenche

e envia ao Banco. De acordo com a Gerente do IDAM, muitos dos questionamentos que o

produtor faz ao IDAM, na realidade deveriam ser feitos ao BASA, IBAMA ou INCRA. Sobre

essa relação inicial com o BASA, a Gerente do IDAM detalha da seguinte forma (Anexo V):

A gente estabelece um prazo com o Banco pai'a responder sobre o cadastro.
Quando chega o resultado da pesquisa cadastral do Banco, a gente informa o
produtor se há pendências ou não. Se há pendências, a gente dá um prazo para
ele resolver tais pendências. E depois, automaticamente, a gente inicia a parte
técnica de vistoria na propriedade, para saber se o produtor tem viabilidade
técnica de enquadrar determinada atividade que ele queira. Ai começa todo um
processo de discussão. Depois desse levantamento na propriedade, aí passa pelo
escritório [IDAM] para a elaboração do projeto propriamente dita. Quando tem
aquisição de equipamentos, é preciso fazer carta proposta...

A Gerente do IDAM demonstra satisfação com a atuação do BASA e reconhece que há

o empenho dos técnicos do Banco para realizar os trabalhos da melhor forma. Porém, considera

distante a articulação com o IBAMA Segundo ela (Anexo 11):
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Já que tem que haver a regularização ambientai, eu acho que o IBAMA deveria
estar mais próximo do produtor. Ou o IBAMA se instala no município, ou tem
um técnico do IBAMA no IDAM de modo que possa ir ao campo e fazer as
regularizações ambientais. Eu acho que funciona... A gente tem um bom
relacionamento com o BASA, em especial com o BASA da agência
Metropolitana, porque eles vêm aqui, a gente vai ao campo, fazemos a
contratação juntos, etc. Então esse relacionamento para o produtor é importante,
o Banco está próximo dele.

Apesar dos elogios ao Banco, a Gerente do IDAM reconhece também que pelo porte de

uma instituição bancária como BASA, as operações pequenas como as dos processos do

PRONAF às vezes são sacrificadas. Ao mesmo tempo em que ela reconhece o esforço dos

técnicos do Banco, também constata a ineficiência existente na operacionalização do PRONAF

pelo Banco. Mencionando alguns pontos tratados num Encontro em Brasília (Abril/2005) para

discutir o PRONAF, a Gerente do IDAM menciona o seguinte (Anexo H):

n
\

Outra questão colocada na Reunião [Brasília] - composta não somente por nós
dos órgãos de assistência técnica, mas também pelos movimentos sociais como
FETAG - é a disponibilidade de recursos financeiros insuficientes e
inoportunos. Às vezes acontece de que o Banco tem tal recurso, mas ainda não
chegou no Banco, o acesso ainda está fechado ou bloqueado, tem que esperar
liberação. Ai quando sai está fora da época e a gente contrata. E eu não sei o
que é pior, dizer "não", que causa uma íhistração em todo mundo porque há um
empenho da equipe técnica e do produtor, ou assumir essa questão de contratar
fora da época. Eu acho que é pior dizer "não" do que contratar fora de época...
E isso acontece. Eu não posso nem dizer que é culpa dos agentes financeiros,
porque eles também têm burocracias internas que não dependem deles, que vai
além da possibilidade deles... Eu reconheço que o pessoal do Banco tem se
esforçado ao máximo para que o recurso saia, que o projeto seja analisado
rapidamente, mas mesmo assim existe a questão da ineficiência...

Por outro lado o Banco também faz a sua reclamação pela demora dos projetos

chegarem para se fazer a contratação e posterior liberação. Segundo o Coordenador de

Operações do BASA (Anexo m):

A gente recebe projetos em setembro, outubro e novembro. Consequentemente
acaba saindo realmente fora de época, é época de estar liberando recursos e não
recebendo projetos... Com o passar do tempo, esse processo tem se tomado
mais ágil, ou seja, essa reclamação já não é mais tão grande...
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Considerando as especificidades de trabalho de cada instituição envolvida no PRONAF,

especialmente o BASA, foi elaborado um calendário para 2005 com a intenção de coordenar

melhor os trabalhos. O rascunho inicial do calendário está em Anexo XII. De acordo com o

Coordenador da Assessoria Técnica, Social e Ambiental do INCRA (Anexo IV):

Assim, num encontro no INCRA [abril/2005] definimos junto aos outros órgãos
de assistência técnica do PRONAF e órgãos financiadores um cronograma de
atividades que devem ser cumpridos para respeitar os períodos adequados de
chuvas e cultivos, e as dinâmicas do Banco. Assim, esperamos realizar toda a
parte cadastral, avaliação técnica, emissão de declarações, etc, até o meio do
ano, e então já dar entrada aos processos no Banco em junho/julho o mais
tardar.

Apesar das dificuldades, os órgãos envolvidos com o PRONAF estão cada vez mais

articulados e novas aprendizagens estão, surgindo dessas interações. Na percepção do Chefe da

Divisão Técnica do IBAMA (Anexo V):

A gente tem tentado caminhar bastante junto, principalmente IBAMA, INCRA,
IDAM, IPAAM e o BASA. Esse encontro recente no INCRA (abril/2005),
reunindo essas instituições, demonstrou isso, que as entidades estão mais
próximas, inclusive o banco. O BASA durante muito tempo trabalhou a
margem disso tudo. E hoje por força de normas e da legislação, o Governo
Federal acordou de que não adiantava nada investir milhões no combate ao
desmatamento, se por outro lado, o outro braço do Governo Federal estava
financiando o desmatamento. Então, hoje existe um entendimento mais
consolidado dentro daquele plano de combate e prevenção do desmatamento na
Amazônia, chamado Plano Desmate... que não dá mais para trabalhar de forma
desconexa. Todo mundo está tentando, está se esforçando... E claro que existem
linhas de pensamento às vezes diferentes.

5.3,2 Demanda para outras linhas de crédito do PRONAF

Apesar de existirem outras linhas de crédito no PRONAF, a demanda mais significativa

tem sido o PRONAF A. Como afirma o Coordenador de Operações do BASA (Anexo VIII), a

demanda para as outras linhas do PRONAF surgem a medida que tais linhas de crédito se

tomam mais conhecidas tanto por parte dos produtores, como também dos técnicos.
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Por outro lado, existem algumas linhas de crédito que ainda não são bem conhecidas,

nem mesmo pelo BASA. Dois exemplos são: PRONAF Mulher e PRONAF Jovem. Talvez na

região Sul, pelas melhores condições de vida no campo, o jovem estudante ou recém formado

das escolas técnicas agrícolas retome à sua comunidade e queira desenvolver algum projeto

produtivo. Mas aqui na região isso é muito raro. Geralmente, quando o jovem recebe uma

formação melhor deixa o campo em busca de melhores condições de vida. Assim, faz sentido a

afirmação do Coordenador de Operações do BASA (Anexo VIB) de que acha que o PRONAF

Jovem não se encaka às características da região.

Segundo o Chefe da Divisão Técnica do IBAMA (Anexo V): "A gente sabe que existe o

programa [outras linhas de crédito], mas o acesso a eles é muito pequeno, ou quase inexistente,

e eu não sei o motivo disso". Em outro depoimento, ele continua: "As outras linhas foram

criadas por exemplo Jovem e Mulher, mas tenho minhas dúvidas sobre os recursos existentes

para esses outros tipos de linha de crédito .

Conforme o depoimento da Gerente do IDAM (Anexo II), houve um Encontro em

Brasília para tratar sobre o PRONAF, inclusive o PRONAF Mulher. Historicamente, a mulher

sempre desempenhou um papel secundário na aquisição de crédito rural. Mas agora, com a

normativa de que tanto o agricultor como a sua esposa devem assinar juntos o contrato tem

valorizado a mulher do campo, como também dona da propriedade e dos recursos nela

inseridos. Por outro lado, o PRONAF Mulher também veio reforçar a atuação da mulher no

campo como protagonista na geração de renda para a família.

Apesar dos recursos financeiros limitados, segundo o Técnico do IBAMA (Anexo V)

deve haver o esforço para atender a demanda dos pequenos produtores que não são de

assentamentos, que se encaixariam perfeitamente no PRONAF B. Existe uma demanda de



116

produtores em terras sob a responsabilidade do ITEAM e do SUFRAMA que também

necessitam de crédito, considerados produtores de áreas fundiárias.

5.3.3 Informação

Este item está relacionado tanto à informação recebida pelo produtor como também

pelos técnicos.

Os agricultores quando perguntados de que forma tomaram conhecimento do PRONAF,

a grande maioria relaciona com a atuação do IDAM, poucos são os que souberam através da

rádio ou de boletins enviados às cooperativas e sindicatos.

Conforme os relatos tanto dos agricultores (Anexo I) como da equipe do IDAM (Anexo

II) os produtores são informados sobre o PRONAF através de encontros organizados pelo

IDAM Segundo o Técnico do IDAM (Anexo 11) seria muito complicado e desgastante explicar

o PRONAF de casa em casa. Sendo assim, se organizam encontros onde se explicam as normas

do PRONAF, os juros, a forma de pagamento, a carência, etc. Após tal encontro, os dados dos

agricultores são enviados para o BAS A para a pesquisa cadastral, verificando se o produtor tem

alguma dívida pendente.

Apesar desse trabalho no início, percebe-se através do contato com os agricultores, que

muitos não têm todas as informações bem claras e consolidadas. É possível que apenas uma

introdução inicial não baste e que sejam necessárias reuniões similares com maiores

explicações.

Além dos detalhes sobre o projeto, o produtor também tem . que ter bem claro o

procedimento para a concessão do crédito. Muitas vezes a visão do produtor sobre o crédito

rural é algo bem simplista como qualquer outro empréstimo simples que pode ser feita nas
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agências financiadoras. O Coordenador de Operações do BASA (Anexo III) explica a

percepção fragmentada do agricultor da seguinte forma:

Lá, quando você faz essas viagens para o interior, e você de\'e ter sentido na
ponta, que a visão do produtor é ter um banco para emprestar dinheiro para ele
produzir.Entào ele só enxerga esses dois pólos: ele e o banco. Mas o produtor
não percebe que nesse meio tem que ter um órgão de pesquisa para dizer para
ele que aquela banana que ele vai plantar já foi analisada e pesquisada que é
mais resistente, e que tem que plantar aquela variedade específica de banana
para dar bons resultados. É preciso saber qual adubo adequado a ser utilizado
naquela região, pelo tipo especifico do solo. Ele tem saber o porquê dele
comprar um tipo específico de adubo, o porquê dele adquirir certo tipo de
defensivos e outros não em respeito à vida silvestre... Esses órgãos vão buscar
cumprir a legislação e evitar danos ambientais mais graves pelo uso da terra,
dos igarapés, etc. É o que a gente chama de burocracia do crédito. Para o
recurso sair da porta do banco e chegar na porta do produtor, deve passar por
uma série de etapas.

Por outro lado, o BASA também tem sido uma grande promotora do PRONAF.

Segundo o Coordenador de Operações do BASA (Anexo VIII):

O Banco da Amazônia não é coordenador do PRONAF. O PRONAF é um
programa nacional do Govemo Federal. Nós somos gestores do Fundo
Constitucional do Norte - FNO - e uma parte desse recurso vai para o
PRONAF. Com relação ao dinheiro, o Banco não recebe nada por isso. A gente
vai por força própria, com despesas do próprio Banco para fazer essa
divulgação e temos ido várias vezes ao interior... Ninguém remunera o Banco
por essas ações, mas a gente realiza...
... Vocês falam que o Banco deve divulgar mais, mas o Banco está fazendo e
quero dar uma dica: qualquer associação ou órgão técnico, que queira uma
apresentação sobre o PRONAF e o FNO, em qualquer lugar, pode fazer o
convite para o Banco que a gente vai. Quando não vai daqui, manda a gerência
mais próxima, mas a gente vai. Você pode ver que nesse encontro a cúpula do
Banco está aqui e nós estamos presentes em todos os Conselhos Estaduais e
Municipais...

Na avaliação da Gerente do IDAM, o fluxo de informações entre as instâncias federais

em Brasília e os órgãos técnicos executores é muito lento. De acordo com a Gerente (Anexo II),

^  certas normativas que foram definidas em setembro de 2004 somente chegaram ao escritório do

EDAM em abril de 2005.
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Além da demora da informação chegar aos órgãos executores, o IDAM também carece

de materiais de orientação. A critica feita pela Gerente do IDAM (Anexo U) é em relação ao

número de materiais de orientação recebidos pelo seu órgão. Por exemplo, no caso do IDAM do

município de Presidente Figueiredo existem cinco pessoas trabalhando (dois engenheiros e três

técnicos). Geralmente o Governo Federal manda um ou no máximo dois exemplares do

material de orientação sobre o PRONAF, o que não supre as necessidades dos técnicos.

5.3.4 Pagamento da dívida

As entrevistas com os agricultores demonstram um grande otimismo por parte da

maioria dos produtores, transmitindo a esperança que terão a possibilidade de pagar a dívida

contraída com o banco. Inclusive alguns produtores planejam pagar antes mesmo do período

previsto pelo banco. Como comenta o agricultor C.I.S.(Anexo I):

São três anos de carência, a primeira parcela eu vou pagar em 10/11/2008. É
bem longo, e vai até 2013 pagando. A condição de pagamento está bom demais,
porque eu estive conversando com parceiros meus que estão plantando
pimentão, pessoal da Boa Esperança... inclusive o João de Deus que disse:
"Rapaz, eu não vou passar esse tempo todo para pagar o Banco não! . Então eu
disse: "Rapaz, se você quiser pagar tudo no primeiro ano você paga! . Então, se
eu puder pagar tudo em um ano ou dois, eu não vou passar 8 anos. Se eu pago
esse, eu vou ter chance de fazer outro ainda maior e melhor. Já vou saber fazer
melhor, já tenho experiência. Inclusive esse projeto aqui, o valor está pequeno
para o que eu quero fazer...Porque eu acho que no começo tem que fazer com
mais cuidado, não pensar muito alto. Mas depois, quando eu souber como fazer,
ai vai ser mais fácil e vou ampliar o meu projeto.

Sobre essa questão dos prazos, o Coordenador de Operações do BASA recomenda aos

técnicos do IDAM que não estiquem tanto os prazos e que estimulem o produtor a sanar a

dívida o mais rápido possível. Nesse sentido, o representante do BASA disse (Anexo VIB):

Com freqüência, para tentar ajudar o produtor, o técnico estica o prazo ao
máximo que puder. Eu recomendo não esticar tanto e colocar o prazo conforme
as condições do produtor. Se ele tem condições de pagar em 5 anos, então
coloque 5 anos, porque ai vai debcar uma margem para o agricultor negociar
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C3S0 não consiga pagar nesse prazo. Mas quando se estica no limite o prazo, a
flexibilidade diminui, não há mais tempo para negociar uma prorrogação.
Recomendo, portanto, que os técnicos sejam muito atentos a essas situações,
deixar uma margem para que se possa re-negociar em caso de problemas ou
eventualidades normais de um financiamento.

Porém, ainda é inconsistente afirmar que há condições de pagar a dívida sem que tenha

clareza sobre as alternativas concretas de venda dos produtos. O pagamento da dívida está

condicionada a uma venda satisfatório da produção.

5.3.5 Renda adicional

Na prática é difícil separar crédito de produção e crédito de consumo quando se trata de

pequenos produtores, que muitas vezes tem carência de recursos até para as necessidades

básicas de sobrevivência. Assim, é difícil imaginar que o crédito rural concedido a uma família

vá ser exclusivamente utilizada para custeio e investimento. Por isso, conforme menciona o

Técnico do IDAM, para garantir o êxito de um projeto de produção é necessário um mínimo de

renda na propriedade que não requeira a utilização dos recursos do projeto para a subsistência

da família. Nas palavras dele (Anexo ü):

Às vezes o produtor não tem renda nenhuma e vai pegar um financiamento. Até
que aquela planta comece a produzir, comece a dar um retomo para ele, vai
demorar um pouquinho. O ideal seria que você chegasse numa propriedade que
o produtor pelo menos se sustentasse com o que ele tem ali dentro. Isso aí é
algo que nós vimos que deve ser visto também e ser levado em consideração.

Essa contradição entre produção e consumo também é percebida no discurso da

agricultora M.V.G. (Anexo I), que diz.

O problema é que durante esse tempo tenho que me alimentar e alimentar a
minha família. Mas para o projeto dar certo eu tenho que trabalhar duro aqui.
Então o que faço? Se trabalho fora prejudico o trabalho aqui. Se trabalho só
aqui, não tenho o que de comer...
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Geralmente, a renda adicional dos agricultores é proveniente da produção interna de

algumas frutas e "bicos" em outras propriedades. Assim, o produtor consegue sobreviver.

5.3.6 Unidade familiar

A Gerente do IDAM (Anexo II) afirma que na elaboração de projetos, no orçamento

existe um item chamado mão-de-obra, que na realidade está previsto para ser uma ajuda de

custo para o produtor. Porém tal suposição está baseada no fato de que o financiamento é para a

agricultura familiar, e que nessa classificação de agricultura a mão-de-obra é proveniente da

própria família.

Porém, das visitas feitas às propriedades, verifica-se que a maioria dos proprietários

vive só. Alguns inclusive têm esposo(a) ou filho(s), mas vivem na cidade por motivos de

trabalho e estudo. Outro grupo de produtores vive com a família, mas geralmente composta por

crianças e adolescentes que ainda não podem ser considerados como mão-de-obra permanente.

Assim, no final das contas, os recursos destinados ao item mão-de-obra são gastos no

pagamento de diárias, que inclusive estão defasados e abaixo dos valores pagos na região, como

argumenta a agricultora MV.G.(Anexo I); "Ai foi liberado esse dinheiro para fazer a limpeza...

Mas os valores são baixos, hoje não tem ninguém que trabalhe por diária de R$ 10. O pessoal

hoje pede R$ 12 ou R$ 15". Vale lembrar que essa entrevista foi feita em fevereiro, e

atualmente o valor da diária não é menos de R$ 15.

5.3.7 Elaboração de projetos

Com base nos depoimentos dos técnicos e agricultores, destacam-se três problemas

centrais na elaboração dos projetos PRONAF;
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• Valores baixos inseridos para não ultrapassar os limites de crédito definidos pelo

PRONAF

• Defasagem de preços entre a data da elaboração e a data da liberação dos

recursos

•  Cópia de projetos sem levar em consideração as especificidades de cada projeto

Para enquadrar o projeto do produtor nos R$ 13,5 mil disponíveis, o técnico do IDAM

muitas vezes é obrigado a reduzir os valores, que no final das contas sacrifica a mão-de-obra,

basicamente o único recurso que o produtor tem contato direto. É por isso que a Gerente do

IDAM (Anexo 11) faz o seguinte questionamento sobre os recursos disponibilizados e as

possibilidades:

Um dos itens é sobre a questão do limite de financiamento, que a gente acha
inadequada para a nossa realidade. O que eu quero dizer com isso? O PRONAF
A é uma linha para os assentados, e tem contemplado R$ 13,5 mil para o
projeto e R$ 1,5 mil para assistência técnica. Esse valor para o Nordeste é muito
dinheiro. Para o Centro-Sul também é um dinheiro significativo. Agora, aqui os
insumos são muito caros, nós não temos insumos... Entrar na mata virgem,
desmatar, iniciar um trabalho, implantar uma atividade que seja viável
economicamente.... Com todos esses gastos, o que vai dar para fazer com R$
13,5 mil?

O Técnico do IDAM (Anexo II) também confirma as dificuldades de elaborar projetos

com recursos tão limitados dizendo: "Então, com esses R$ 13,5 mil nós ainda conseguimos

fazer o projeto, mas é um projeto extremamente enxuto, penalizando o produtor na questão da

mão-de-obra'.

Outra questão natural proveniente do longo processo para a liberação dos recursos é

defasagem dos preços. Muitos agricultores reclamam que o quantitativo dos insumos diminui
/

pelo aumento dos preços não previstos no projeto original. Como critica o agricultor N.S.

(Anexo I):
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...quando eles calculavam o adubo, é um preço no projeto e outro quando íamos
comprar. Não batem os preços. Até hoje, sempre é menos o que vem para a
gente do que aquilo que foi planejado. Os preços mudam com o tempo. Assim,
não dá certo a quantidade de insumos que se va colocar. O IDAM tem um preço
de tanto, de acordo com a tabela deles, mas chega lá na loja o preço é outro.
Mas por outro lado, o técnico tem que fazer de acordo com os valores deles
porque senão o projeto não é aprovado. Assim, quando eu vou comprar os
produtos, geralmente eu só consigo comprar 2/3 do que antes tinha planejado,
mas ai a gente vai se virando, fazendo o que é possível.

E finalmente, uma questão que foi levantada anteriormente, provavelmente

conseqüência da falta de recursos humanos suficientes nos órgãos técnicos, é a cópia de

projetos. Apesar do Técnico do IDAM (Anexo II) mencionar que os técnicos já não fazem esse

tipo de projetos, a Gerente do BDAM (Anexo II) reconhece a necessidade de melhor

qualificação dos técnicos. No depoimento de um dos agricultores (Anexo I, agricultor M.A.),

ele diz:

Uma coisa que também deve ser considerada é o fato dos projetos elaborados
serem cópias das outras. Ou seja, se faz um projeto que ser\e tanto para cá
como para outras quatro, cinco ou seis pessoas. Isso se deve ao próprio nível de
trabalho existente, que não dá para personalizar tanto as solicitações. Porém, as
realidades são distintas. Por exemplo, as horas em que o trator trabalha são
diferentes do meu terreno para o terreno do meu vizinho. Se lá ele precisou
trabalhar 4 horas, aqui, pelo declive do solo e pela vegetação, talvez necessite
trabalhar mais duas ou três horas. E quem paga essa diferença? Essas diferenças
às vezes atrapalham. E por outro lado, não dá para fazer o trabalho pela metade.

5.4 Quadro de Conflitos.-

O quadro de conflitos reflete especificamente dois conflitos que existem na realidade e

que não podem ser resolvidos de maneira simples ou com uma ação especifica, mas sim que

precisam de um ambiente propício para não se desenvolverem e saírem do controle. Ou seja, é

necessária uma potencialização da compreensão para que elementos como recursos

econômicos, decisão política e/ou alternativas de produção não se constitua num conflito grave.
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É importante dizer também que não é necessário estar alarmado pela existência de

conflitos, muito pelo contrario, eles existem e sempre existiram em qualquer contexto social, o

importante é identificá-los e dar a eles atenção que em si lhes corresponde.

5.4.1 Recursos econômicos

O desempenho do estado no ano de 2004 foi fimstrante, confirmado tanto pelo Gerente

Regional do BASA (Anexo VIII) como pelo Chefe da Divisão Técnica do IBAMA. Segundo

este último (Anexo V):

Para você ter uma idéia da situação que se chegou, o ano passado, com relação
ao PRONAF A, o desempenho do estado do Amazonas foi horroroso. Foram
concedidos algo em tomo de 180 financiamentos, sendo que no Pará foram 15
mil. No total de fmanciamento segxmdo o BASA, somando o PRONAF A com
as outras linhas de crédito, não se chegou nem a 600. A gente sabe que os
grandes beneficiados dos financiamentos são os grandes, e o pequeno não
consegue ter acesso ás linhas a ele destinadas: PRONAF A, basicamente para os
assentados da reforma agrária...

Por questões climáticas, para o Amazonas é importante que o recurso esteja disponível

no primeiro semestre do ano, para que no segundo semestre seja executado. Segundo o Chefe

da Divisão Técnica do IBAMA (Anexo V), o Banco dispõe R$ 3 milhões para o primeiro

semestre. Se cada projeto PRONAF A custa R$ 15 mil, isso significa que potencialmente há

capacidade de elaboração de 200 projetos. Segundo o Banco, a partir do momento em que se

gaste os R$ 3 milhões, mais recursos são disponibilizados. Porém, não adianta iniciar o

processo de cadastramento e elaboração do projeto no segundo semestre porque a execução vai

coincidir com o período de chuva e torna inviável qualquer projeto. Na realidade, o número

total de projetos do ano é o número de projetos que forem apresentados no primeiro semestre.

Apesar da demanda potencial da região ser muito mais que 200 projetos, a falta de

organização não tem possibilitado contemplar mais produtores nos programas de crédito.

Segundo o próprio Coordenador de Operações do BASA (Anexo VIU):
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Os recursos não são inesgotáveis, pode faltar sún. Se a gente chegar à
excelência nos financiamentos, o IDAM fizer projetos com velocidade e
qualidade, o IBAMA oferecer documento ambiental em tempo hábil, aquele
projeto "redondinho" que só precisa aprovar, eu acho que no meio do ano nosso
orçamento vai acabar. Não significa que o Banco não vá financiar.

Por outro lado, o Coordenador da Assessoria Técnica, Social e Ambiental do INCRA

tem expectativas mais otimistas para 2005. Segundo ele (Anexo IV):

A meta é realizar 1810 projetos, com valores variáveis, dando uma média de R$
10 mil para cada projeto. Isso implica num investimento de pelo menos R$ 18
milhões. Ao total, temos aproximadamente 18 mil famílias que potencialmente
necessitam do PRONAF. Desses a gente já atendeu uma parcela. 1810 projetos
é apenas 10% da amostra total de projetos requeridos. No ano passado tínhamos
uma previsão de R$ 8 a 10 milhões, mas utilizamos apenas R$ 2 milhões.
Deixamos de aplicar pelo menos R$ 6 milhões. Esse recurso não retoma para a
União, mas fica retido ou vai para outro estado da região. Esperamos que nesse
ano possamos alcançar pelo menos R$ 15 milhões. Esse valor já seria um
grande avanço para a região.

A abordagem atual do Banco também é totalmente diferente do passado que existia

inclusive a mentalidade de empréstimo a fundo perdido. Segundo o Coordenador de Operações

do BASA (Anexo ÜI) isso não existe mais, deve haver retomo do recurso para poder beneficiar

a mais pessoas. A política de recursos a fundo perdido já foi experimentado no passado sem

muitos resultados alentadores.

De acordo com o Plano de Aplicação dos Recursos do FNO (BASA, 2004), estão

previstos R$ 140 milhões para o Amazonas, dos quais R$ 23,2 milhões são para PRONAF.

Porém, para o Chefe da Divisão Técnica do IBAMA (Anexo V) a maior parte desses recursos

vai para os grandes agricultores familiares e não para PRONAF A ou B que beneficia

diretamente aos pequenos produtores. Assim, uma outra avaliação importante, que não

corresponde ao alcance do presente trabalho, é analisar a porcentagem dos milhões do FNO

aplicados na região que são destinados aos pequenos agricultores. No ano passado houve um

investimento recorde do FNO no Amazonas. Segundo o Coordenador de Operações do BASA



o

125

(Anexo III) estava previsto a aplicação de R$ 118 milhões e foram investidos R$ 176 milhões

(45% a mais). Porém também se sabe que 2004 foi um dos anos com o mais baixo desempenho

do PRONAF no estado. Portanto, se conclui que estes milhões de reais do Fundo Constitucional

do Norte não necessariamente chegam proporcionalmente de forma justa aos pequenos

produtores.

5.4.2 Decisão política

O PRONAF como política pública federal somente funciona quando realmente tem o

apoio e a colaboração das autoridades locais, principalmente os gestores dos órgãos públicos

envolvidos. No caso do município de Presidente Figueiredo, segundo relato de um dos

agricultores, o programa só não iniciou antes porque o anterior gestor da Secretaria de Produção

não apoiou. Nas palavras do agricultor C.I.S. (Anexo I):

Eu fiii diretor do sindicato dos trabalhadores rurais... Ai, eu recebi direto
correspondência de Brasília sobre o programa e soube sobre o PRONAF...É um
programa do Governo Federal que visa beneficiar o pequeno e médio produtor.
Então, a gente incentivou bastante, só que aqui quando chegou tivemos alguns
problemas com a Secretaria de Produção, cujo gerente era também do DDAM...
Na época, ele não deu muito crédito a esse programa, e o PRONAF ficou um
bocado parado... Ai, depois mudou o secretário, e então mudou a cara do
PRONAF. Depois que ele saiu e entrou o Marcos Pitilo, e por sua vez entrou a
Dra. Silvia do IDAM, ai foi que começou a desenrolar, mas antes estava muito
engavetado esse PRONAF. Inclusive eu como diretor cheguei a conversar com
ele, e ele disse: "Rapaz, isso é política!". Ou seja, não chegou a se desenvolver.
Graças a Deus, houve as eleições municipais e mudaram as pessoas, e os
produtores foram incentivados a iniciar o PRONAF....

Através das entrevistas com a equipe do IDAM percebe-se que hoje não existe nenhum

questionamento sobre a importância e o valor do PRONAF. É um programa de crédito muito

bem aceito. Aquela fase inicial de dúvidas e questionamentos sobre a viabilidade ou não do

programa já foi superada e existe muito mais confiança tanto por parte dos técnicos, como

também por parte dos agricultores que já percebem os resultados dos investimentos nas
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propriedades. Mesmo os agricultores que pediram o crédito e não conseguiram os resultados

esperados, não negam a importância do PRONAF e estariam dispostos a novos financiamentos

no futuro.

Infelizmente, as lideranças políticas no município e no estado têm um grande papel na

operacionalização do PRONAF. Sem esse apoio, os esforços são minimizados. Por exemplo, o

IDAM em Presidente Figueiredo tem o apoio da Prefeitura, tanto em questões de recursos

humanos (concessão de três técnicos) como também de veículos e combustível para

deslocamento até as comunidades. Segundo a Gerente do IDAM (Anexo II), essa parceria entre

o IDAM e a Prefeitura é fundamental para o funcionamento do PRONAF no município.

5.4.3 Alternativa de produção

Pelos valores limitados dos financiamentos, muitos produtores contemplados pelo

crédito do PRONAF estão plantando algo que não era o queriam plantar. Muitos dos

agricultores queriam trabalhar com a pimenta-do-reino, mas isso não é possível pelos recursos

disponibilizados no PRONAF A. Como explica a Gerente do IDAM (Anexo II):

...o produtor quer produzir algo que o recurso não dá. Não é que a gente não
queira ajudar o produtor a produzir o que ele quer, mas o recurso é limitado. Por
exemplo, muitos produtores querem plantar pimenta-do-reino. O custo de
plantação de 1 hectare de pimenta-do-reino é entre R$ 15 mil e R$ 19 mil,
dependendo da tecnologia a ser utilizada. No PRONAF A só tem disponível R$
13,5 mil, então como plantar pimenta-do-reino? Na cabeça do produtor é que o
técnico não quer autorizar pimenta-do-reino, mas não entende que o problema e
de recursos. Depois vem aqueles questionamentos de que o produtor não fez
aquilo que ele queria, foi o técnico que impôs a condição. Mas isso não é
ygj-43(je existem outras questões mais profiindas que devem ser discutidas.
Então , acho que isso é um problema para a gente que elabora projetos, essa
questão. É fácil dizer, o Governo Federal liberou tantos bilhões para a
agricultura familiar, você pode pedir crédito. Mas na prática, a gente que fica
com a pior parte, enquadrar os agricultores nas normas e critérios específicos de
jQnanciamento...
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Qualquer solicitação de financiamento para implantação de uma tecnologia nova de

produção na região é avaliada pelo Banco em consulta com os órgãos técnicos e ambientais

competentes. É o recente caso de criação de peixes em leitos de Igarapés. Muitos produtores já

estão solicitando recursos para esse tipo de atividade, e o BASA, com o apoio de especialistas

na área de psicultura do INPA, está aguardando os resultados dos projetos experimentais (dez

ao total) que foram financiados.

As alternativas de introdução de novas tecnologias que aumentem a produção sempre

são bem-vindas pelo BASA, mas os seus impactos devem ser avaliados. Conforme menciona o

Coordenador de Operações do BASA (Anexo VIII).

Nós já estamos num fórum de discussão sobre essa questão, ainda não existe
pesquisa consolidada sobre criação de peixes nos leitos dos igarapés no Estado
do Amazonas. Existem pesquisadores trabalhando nessa área. O Banco vai
financiar alguns projetos experimentais, um grupo entre 6 e 10 cnadores. E um
modelo inovador, diferente de criação de peLxes, onde esse produtor recebe
recursos não somente para a criação, mas também algo para a roça, porque os
pesquisadores verificaram que o produtor estava comendo os peLxes. Se o
criador está comendo 70% do total de peixes, isso mviabüiza a sustentabUidade
do projeto. Ele fazendo com recurso próprio, tudo bem! Mas no momento que
ele tem que comercializar e pagar o financiamento, tem que aproveitar 100% da
produção dele Nós estamos fazendo isso e os pesquisadores estão
disponibilizando materiais específicos. O INPA vai tremar técnicos do IDAM
para ensinar essa questão da biometria, e nos vamos fazer o projeto piloto,
acompanhar passo a passo, para poder depois incorporar ao nosso programa de
financiamento. Por enquanto, não serão aprovados projetos dessa natureza,
somente aqueles modelos tradicionais. Alguns podem dizer que estamos
atrasados, mas é o que podemos fazer agora...
... a pesquisa com relação à viabilidade e os impactos ambientais ainda não foi
concluída. Nos também estamos esperando os resultados das pesquisas para
tomar decisões. O Banco não tem parâmetros ainda para dizer se o projeto é
viável ou não. Nós não temos nenhuma definição técnica que possa nos dar
subsídios para aprovar ou não o crédito para esse tipo de projetos. Agora, nós
temos conhecimento de que a coisa está dando certo. Tem um produtor de
Iranduba, que deu entrada no projeto no banco querendo o financiamento, e ele
confirma que está sendo um sucesso, está dando muito certo.

Para reforçar tal entendimento, o próprio Gerente Regional do BASA, presente na

ocasião da Oficina de Nivelamento de Informações para a Operacionalização dos Projetos de
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Crédito Rural do PRONAFA realizada no auditório do INCRA (Manaus) no mês de abril/2005,

esclarece essa questão da criação de peixes em leitos de igarapés, dizendo;

Realmente o Banco não pode atender no momento pelo que nós cham^os no
banco de "sistema de produção". Esse sistema ainda não está claro, são todas
essas especificações técnicas de quantidade, como fazer, ração, etc. Ai
pensamos, quem entende desse assunto?Então chegamos ao nome do Dr. Jorge.
Tivemos uma reunião na agência com ele e outras pessoas, e daquela reunião
definimos um gmpo de trabalho, representantes de cinco órgãos, constituído
pelo INCRA, IPAAM, IDAM, INPA e BASA. Esse grupo de trabalho tem a
missão de montar esse projeto piloto. Falta ainda uma parte técnica. O próprio
Dr. Jorge tem a posição de que ainda não é o momento para abrir o
financiamento para esse tipo de projeto, deve ser testado tudo antes, a gente
ainda não tem segurança para isso. Está dando certo? Está, mas isso não impede
de que futuramente exista um problema maior por falta de uma maior pesquisa
e análise antes. Não dá para financiar algo no leito do igarapé sem envolver
também o IPAAM é algo novo e mais sério do que parece. Quantos produtores
podem fazer isso? Eu faço, meu vizinho faz, o outro faz... Até quantos projetos
o rio suporta*^ Até onde eu posso fmanciar? Eu não tenho essas mformações
técnicas como órgão financiador. Eu pessoalmente estou encantado com esse
nrojeto eu tenho uma esperança muito grande de que realmente dê certo, vai ser
de beneficio para a região e uma oportunidade migualavel de renda para a
população. Nós do Banco também estamos apostando nisso, temos as mesmas
expectativas que vocês...



6. CONSIDERAÇÕES

O

Apesar dos importantes avanços que o PRONAF proporcionou no atendimento aos

agricultores familiares, existe uma certa inoperância do sistema que necessita ser avaliada e

reajustada.

Antes de qualquer comentário, é importante esclarecer que muito da não eficácia do

próprio programa de crédito rural aos pequenos produtores é resultado do modelo de

desenvolvimento adotado pelo país. Para quem acompanha as estratégias macroeconômicas do

país e os constantes esforços do Brasil em se ajustar aos parâmetros definidos pela economia

neoliberal mundial, é até contraditório demonstrar preocupação com os pequenos produtores. Em

outras palavras, o discurso se contradiz na ação. E isso não é culpa do Governo Federal, mas das

forças econômicas mundiais que têm pautado os rumos da nação.

Não somente a agricultura familiar, mas todas as dimensões da vida hodiema, se não

estiverem voltados a responder à economia, são colocados em segundo plano. O modelo de

desenvolvimento atual coloca a economia no centro e não o ser humano.

No caso do crédito rural, por mais boas intenções que o Banco tenha em ajudar ou apoiar

o pequeno produtor, em última instância vai optar pela maior rentabilidade, que na realidade é

obtida através das operações com valores mais elevados que não estão no âmbito das relações
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com os pequenos produtores. Essas escolhas ainda são mais reforçadas pela presença política dos

grandes produtores nas instâncias consultivas governamentais.

Um segundo aspecto que gostaria de realçar é a necessidade de dar soluções sistêmicas

aos problemas. Infelizmente, apesar de todas as experiências negativas do passado, continuamos

dando soluções muito pontuais e paliativas às grandes necessidades das comunidades rurais. Não

é possível pensar em desenvolvimento rural somente com ações de crédito. Da mesma forma,

também é insustentável promover o desenvolvimento com apenas educação. É necessário abordar

a questão do desenvolvimento rural de forma sistêmica.

Talvez seja esse o motivo dos nossos produtores estarem com famílias cada vez mais

reduzidas. Se o campo não oferece condições de estudo para os filhos, então eles pouco a pouco

migram para as cidades e lá ficam porque há maiores opções de trabalho. Se o campo não oferece

qualidade de vida, então por pior que sejam as favelas e as invasões nos centros urbanos, ainda

são melhores que a vida cheia de carências (saúde, educação, serviços, etc) do meio rural.

O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem tantas possibilidades de geração de

trabalho e renda no campo, pelas áreas que dispõe. É inaceitável que exista desemprego em um

país com tão vastos espaços para a produção agrícola.

Se a meta de desenvolvimento está dirigida ao bem-estar das pessoas e não a índices e

números do PIB, então é preciso repensar sobre a importância do rural no país. Esse repensar

deve permitir a contratação de mais técnicos que possam viabilizar melhorias no campo e

aumentar de forma sustentável a produção. A permacultura e os sistemas agroflorestais, por

exemplo, são interessantes estratégias que deveriam ser analisadas para a região.

Com base na avaliação do PRONAF no município de Presidente Figueiredo, percebe-se

que por mais bem intencionados que sejam os técnicos do BASA, é evidente a ineficiência do

programa em tentar operacionalizar as suas ações através de uma instituição financeira com o
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porte do BASA. Tanto o Banco como os demais gerentes reconhecem essa ineficiência, mas por

faka de visão sobre uma outra alternativa, mantêm o seu apoio ao presente sistema, sem importar

os ahos valores de spread bancário pagos com o dinheiro público.

Qualquer programa de crédito rural deve ser rentável para ser sustentável. Se não é

sustentável vai ser apoiado e subsidiado por um Governo, e na próxima gestão provavelmente

não vai ser apoiado mais. Isso é muito comum no nosso país. As mudanças políticas geralmente

eliminam os programas não rentáveis das gestões anteriores.

Para o PRONAF ser rentável deve buscar outros caminhos e experiências bem sucedidas

de países em vias de desenvolvimento. Algumas dessas experiências são de estabelecimento de

instituições de microcrédito e microfínanças no município. Além de gerar custos menores na sua

operacionalização, tal modelo está mais próximo à realidade do agricultor. O BASA exige uma

série de documentações e busca parceria de várias outras organizações técnicas porque não está

na localidade do produtor e não tem várias outras funções além do atendimento à agricultura

familiar.

O PRONAF inserido num contexto de desenvolvimento orientado ao crescimento

econômico e com recursos administrados por um banco de grande porte, só tende a ser cada vez

mais seletivo e concentrador de renda. Seletivo no sentido de não consegue expandir e atende a

um grupo muito limitado de produtores. E concentrador de renda porque os subsídios não estão

relacionados ao produtor, mas ao valor financiado.

Assim, é até natural constatar as dificuldades do funcionamento do PRONAF na pesquisa

realizada em Presidente Figueiredo. Numa visão mais sistêmica, os problemas apontados são

apenas conseqüências de estruturas geradoras mais de fundamento. Algumas dessas

conseqüências são: falta de número suficiente de recursos humanos (técnicos) tanto em

quantidade como em qualidade; desarticulação entre os órgãos envolvidos com o PRONAF
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(IDAM, INCRA, IPAAM, DBAMA, BASA e organizações de representação de classe); falta de

recursos econômicos disponiveis a tempo considerando o calendário agrícola de cada região;

debilidade das organizações rurais que não tem força política nem competências para aproximar a

produção aos mercados consumidores; falta de capacidade dos próprios agricultores em

administrar recursos financeiros e exercer o poder de negociação na comercialização dos

produtos; extrema dependência dos produtores em conseqüência do histórico assistencialista dos

órgãos públicos tanto no passado como no presente; dificuldade de escoamento da produção por

falta de infra-estrutura nas comunidades rurais; tendência de propriedades resididos por apenas

um membro da família (muitos produtores entrevistados vivem só); deficiência na elaboração de

projetos com quantitativos defasados ou mal dimensionados, que às vezes comprometem a

produtividade e elevam os custos para o lado do produtor, etc.

A legislação ambiental também é um aspecto importante a ser considerado e avaliado na

região. As limitantes da reserva legal de 80% geram dificuldades na produção por parte dos

proprietários que geralmente dispõem áreas de 100 hectares. Algumas opções que devem ser

repensadas é a questão de reservas coletivas em áreas de assentamento e opções de redução da

reserva legal em troca de sistemas agroflorestais e/ou culturas perenes.

A comercialização deve ser inserida mais nas discussões sobre o crédito rural. A

experiência tem demonstrado que o pequeno produtor, que geralmente é desprovido de meios de

transporte e de espaço nas feiras e centros de comercialização, requer de uma maior assistência

para vender a produção e não cair nas mãos do atravessador. E necessário fortalecer as

organizações comunitárias no sentido de estabelecerem contatos com compradores e canalizarem

a produção.

Retomando a visão de Arbab (1991), um modelo mais condizente e sustentável de

desenvolvimento rural provavelmente deva considerar três áreas; economia rural, educação rural
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e organização comunitária. O crédito rural seria apenas uma parte da economia rural, mas para o

desenvolvimento ser realmente viável, é necessário trabalhar nessas três áreas

concomitantemente.

/I
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ANEXOI

ENTREVISTAS COM AGRICULTORES (25/02/2005)

No início de toda entrevista, o pesquisador fezia a seguinte apresentação;
Pesquisador: Eu sou estudante pesquisador do INPA, Esse é um trabalho de pesquisa que visa
contribuir na a\'aIiação do crédito rural oferecido na região, especificamente o PRONAF,
avaliando seu Juncionamento e os seus restdtados. O documento gerado no final será
encaminhado aos órgãos envolvidos com o crédito, tais como: IDAM, EMBRAPA, IPAAM,
INCRA, BASA e cooperativas e sindicatos interessados. Então, sinta-se à vontade para falar o
que acha e pensa sobre o PRONAF. Eu não sou nem fiincionàrio do banco, nem do IDAM. Sou
apenas um pesquisador. Eu vou fazer algumas perguntas e fique à vontade inclusive para falar
mais do que a simples resposta às perguntas.

ENTREVISTAS COM C.I.S.

Pesquisador: Como o senhor soube sobre o PRONAF?
Agricultor C.I.S.: Eu fui diretor do sindicato dos trabalhadores rurais... Ai, eu recebi direto
correspondência de Brasília sobre o programa e soube sobre o PRONAF...ü um programa do
Governo Federal que visa beneficiar o pequeno e médio produtor. Então, a gente incentivou
bastante, só que aqui quando chegou tivemos alguns problemas com a Secretaria de Produção,
cujo gerente era também do IDAM... Na época, ele não deu muito crédito a esse programa, e o
PRONAF ficou um bocado parado... Ai, depois mudou o secretário, e então mudou a cara do
PRONAF. Depois que ele saiu e entrou o Marcos Pitilo, e por sua vez entrou a Dra. Sylvia do
IDAM, ai foi que começou a desenrolar, mas antes estava muito engavetado esse PRONAF.
Inclusive eu como diretor cheguei a conversar com ele, e ele disse: "Rapaz, isso é política!". Ou
seja, não chegou a se desenvolver. Graças a Deus, houve as eleições municipais e mudaram as
pessoas, e os produtores foram incentivados a iniciar o PRONAF... O PRONAF tem diversas
linhas, no meu caso é o PRONAF D, que utiliza a mecanização... E ai, só sei que está
funcionando...

Pesquisador: Qual é o recurso que o senhor solicitou e foi aprovado?
Agricultor C.I.S: O meu recurso é de 26 mil reais.
Pesquisador: E vai ser gasto em quê?
Agricultor C.I.S: Vai ser gasto nesse trabalho [apontando para o terreno que foi limpo e
nivelado], madeirame, construção [casas de vegetação] e materiais... Vou fazer quatro casas de
vegetação, trabalhar com plasticultura voltada à produção de pimentão. Eu vou construir quatro
casas de 10x40... E se Deus quiser, e Ele vai querer, vai haver esses quatro galpões pelo Banco,
mas depois eu vou continuar. Até o meio do ano de 2006 eu quero ter 10 galpões. Porque é uma
maneira da gente trabalhar e também dar trabalho e emprego para alguém da comunidade. Há
muitos jovens que estudam a noite, de dia eles não tem o que fazer. As terras aqui não são férteis,
para produzir aqui você tem que investir. E as pessoas não tendo como investir, não vai poder
produzir. Então, eu, se Deus quiser, vou poder produzir com o empréstimo do Banco... Eu já vi
como está funcionando plasticultura em outros lugares, aqui dentro do próprio município, e eu
acredito que aqui eu vou poder fazer um movimento e dar trabalho para algumas pessoas... Por
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exemplo, nessas três semanas para fazer isso [apontando para o terreno limpo] eu pude dar
trabalho direto para três pessoas, já é alguma coisa.
Pesquisador: O senhor já tinha pedido algum outro crédito antes?
Agricultor C.I.S: Sim, através do PROFERA Para mim não foi muito bom, porque eu era
novato. Eu fiz esse roçado [apontando para o terreno]... Também foi só um ano, botei a frente do
terreno todinho, 10 hectares. Eu me atrapalhei porque quando eu vi essa terra eu achei que era
uma terra muito boa. Ai eu plantei legumes brancos, milho, feijão..., ai não foi possível. Eu
plantei e não dava. Ai fui ver que realmente a terra não é boa.
Pesquisador: O senhor não é daqui, é?
Agricultor C.I.S: Eu sou do Ceará, mas eu vim do Estado do Pará. Morei lá [Pará] vinte e três
anos, e lá a terra é muito boa..., o que você plantar dá. E quando eu cheguei aqui pensei a mesma
coisa, mas me enganei, a terra daqui não dá não...
Pesquisador: Quanto tempo o senhor tem para devolver esse dinheiro?
Agricultor C.LS: São três anos de carência, a primeira parcela ele vai pagar em 10/11/2008. É
bem longo, e vai até 2013 pagando. A condição de pagamento está bom demais, porque eu estive
conversando com parceiros meus que estão plantando pimentão, pessoal da Boa Esperança...
inclusive o João de Deus que disse: "Rapaz, eu não vou passar esse tempo todo para pagar o
Banco não!". Então eu disse: "Rapaz, se você quiser pagar tudo no primeiro ano você pagai".
Então, se eu puder pagar tudo em um ano ou dois, eu não vou passar 8 anos. Se eu pago esse, eu
vou ter chance de fazer outro ainda maior e melhor. Já vou saber fazer melhor, já tenho
experiência. Inclusive esse projeto aqui, o valor está pequeno para o que eu quero fezer...Porque
eu acho que no começo tem que fazer com mais cuidado, não pensar muito alto. Mas depois,
quando eu souber como fazer, ai vai ser mais fácil e vou ampliar o meu projeto.
Pesquisador: O senhor teve alguma dificuldade de apresentar toda a documentação requerida
pelo PRONAF no início, até que o Banco aprovasse o crédito?
Agricultor C.LS: Eu não tive problema com documentação... Teve demora com o processo, mas
eu não tive problema com documentação. Eu já sou freguês do BASA desde 89, sou cliente do
Banco e também já trabalhei no banco. Banco do Brasil... Inclusive tenho carta no BASA que o
Banco do Brasil mandou recomendando...Porque eu paguei conta de pessoas que eu fui fíador... o
companheiro não pagou e eu tive que pagar para não sujar o nome...Por isso que foi mandado
carta para o BASA.
Pesquisador: O que foi planejado no projeto com a assistência técnica do EDAM, o senhor acha
que 100% vai dar para implementar?
Agricultor C.LS: Eu espero, eu espero... Eles mesmos [IDAM] nos falaram que esse projeto de
plasticultura está sendo experimentado aqui na região, copiando um modelo que deu certo em
São Paulo... A posição dos técnicos foi bem clara, que todos estamos ainda experimentando para
ver se dá certo ou não... Ela [Silvia, gerente do IDAM] falou: "tanto vocês como nós estamos
experimentando, para ver se dá certo".
Pesquisador: Como foi a sua experiência como diretor do Sindicato de Trabalhadores Rurais?
Agricultor C.LS: Eu fui diretor do Sindicato de Trabalhadores Rurais, desde 13/03/88 até 91.
Depois, de 91 fui re-eleito até 94. Em 94 apoiei um companheiro lá, votamos no companheiro e
ele ficou de 94 a 97. Ai eu assumi novamente de 97 a 2000, e de 2000 até 20/06/2003. Sai com
esse intuito, agora vou trabalhar para mim, vou cuidar da minha vida. No sindicato a gente cuida
da vida dos outros... Dez pessoas no sindicato, cada um tem um problema diferente... e a gente
como diretor tem que ajudar o companheiro a solucionar o problema, cada um tem o seu
problema.
Pesquisador: O senhor continua afiliado ao Sindicato?
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Agricultor C.LS; Sim, eu sou afíliado, mas nâo sou diretor. Mas quando tenho uma folguinha, já
estou lá no sindicato.

Pesquisador: Para o senhor, o que é "desenvolvimento rural"?
Agricultor C.I.S: A meu ver, o desenvolvimento rural tem que começar com a conscientização
dos companheiros, porque muitas vezes a gente tem até chance de promover o desenvolvimento
da área rural, mas os companheiros muitas vezes não acreditam. Então, é preciso fazer uma
conscientização do povo. Se essa conscientização abranger pelo menos 50%, já é uma grande
coisa...Quando você faz um negócio 50%, as outras pessoas já vão olhando e pouco a pouco
também apoiando. Então, para mim, o desenvolvimento, mral tem que começar com a
conscientização.
Pesquisador: Há no município o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural?
Agricultor CJ.S: Há quatro anos estão tentando constituir esse Conselho no município. A
política no município é muito envolvente e não permite que esse Conselho funcione
adequadamente. Quando se fala em Conselho Municipal, a gente até tem muito cuidado e jeito,
porque se você participa desse Conselho e tem alguma opinião que fere o governo do município,
ai você está queimado. Se tiver duas ou três pessoas nesse Conselho que intimidam, então o
Conselho não funciona. Então esse Conselho se toma num tipo de fiscalização, para fiscalizar o
que acontece no município... e ai isso é difícil de acontecer. Outra vez percebo que se está
retomando essa idéia do Conselho e vamos ver o que dá.
Pesquisador: Existe algum plano de desenvolvimento agrícola para o município?
Agricultor CJ.S: No papel tem, mas na prática... ai está o problema.
Pesquisador: O senhor quando estava no Sindicato, teve algum trabalho com o PRONAF?
Agricultor C.LS: Nós mesmos não, mas alguns se envolveram. Antes do PRONAF veio aquele
crédito do FNO-Especial e muita gente se envolveu através do sindicato. Mas quando entrou o
PRONAF, foi pouca gente que se envolveu, exatamente pelos motivos que lhe falei agora...
Quem estava na frente com esse projeto, não deram crédito e não incentivaram o pessoal. Por isso
que não se desenvolveu tanto quanto o FNO-Especial. O PRONAF está se desenvolvendo agora,
faz pouco tempo que está sendo colocado no nosso município.
Pesquisador: Dentro desse tempo que o programa está funcionando no município, quais são os
aspectos positivos e negativos do PRONAF?
Agricultor C.I.S: Com relação aos aspectos positivos, nós já temos companheiros que utilizaram
o PRONAF e estão bem, com projetos funcionando bem... O verão atrapalhou um pouco porque a
água diminuiu e tiveram que parar um pouco o trabalho. Mas agora voltaram de novo... Enfim, o
projeto funcionou para eles, até onde eu converso com eles, eles me disseram que está bem o
projeto...Agora, o que falta para todos os projetos que envolvem a Secretaria de Produção, o
IDAM e o Banco, é agilizar os processos. Por exemplo, no caso do meu, eu fiz a cotação dos
preços que eu levei para o Banco no dia 10 de julho de 2004. Esse projeto veio sair para mim no
dia 23 de dezembro. De julho a dezembro houve defasagem de preço, e o banco não cobre essa
diferença, vai pagar exatamente o que está no projeto. Falta agilização no processo. O motivo eu
não sei, mas no fim esse atraso vem prejudicar o agricultor. Tem coisas aqui que eu deixei de
comprar. O técnico colocou com sobra, eu tive que deixar a sobra para poder comprar o material
Eu tenho que pechinchar preço para encontrar produtos naquela quantidade...Inclusive eu tive que
ir ao Banco, daqui para lá, e o processo foi demorado. Ninguém quer deixar de cumprir com o
seu dever de pagar, mas nessa situação tanto o agricultor como o próprio banco se prejudicam Se
o processo demora no banco, os valores mudam e diminui o poder aquisitivo do valor
inicialmente estipulado, todos perdem, inclusive o banco, porque o agricultor não vai poder pagar
a tempo.... Eu sei que o trabalho no banco é muito, mas deve haver uma forma de melhorar esse
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processo. O banco cadastrou o agricultor e aprovou o crédito, o recurso deve ser totalmente
liberado. Se eu faço roçado em julho e a próxima parcela só sai em dezembro, vou perder esse
dinheiro porque o mato vai subir.
Pesquisador; E a assistência técnica do IDAM?
Agricultor C.I.S: A assistência está boa... Na semana passada conversava com o Jean sobre a
limpeza dessa área. Eu esperava o trator vir, mas como demorou, eu fiz no braço mesmo. É
aquele negócio: terra de cego quem tem um olho é barão. Aqui só tem um homem que faz esse
serviço do trator. Eu fiquei três semanas esperando ele, quase um mês. Na semana que resolvi
fazer está ai, ta pronto!
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ENTREVISTA COM MA. (agricultor)

Pesquisador: Como você soube do PRONAF?
Agricultor MA.: Acho que foi pelo rádio que eu escutei pela primeira vez.
Pesquisador: E como chegou a ir a solicitar efetivamente o crédito?
Agricultor MA.: Eu fui procurar o IDAM. Antigamente não era o IDAM, era o EMATER.
Pesquisador: E você pediu crédito para quê?
Agricultor MA.: Para plantar pimentão. É a cultura que muitas pessoas aqui já cultivaram e deu
certo, então eu optei pelo pimentão porque tinha sucesso comprovado. Dá resultados, dá retomo...
Pesquisador: Foi uma decisão própria sua pelo pimentão.
Agricultor M.A.: Na realidade o IDAM me deu algumas opções como coco, limão, maracujá e
outros, e eu escolhi pimentão pelos resultados que já tem dado.
Pesquisador: E você acha que vai ter condições de devolver o dinheiro?
Agricultor M.A.: Tranqüilamente. Na teoria é fácil, mas na prática não sei. Mas vendo os outros
e os resultados, acredito que a viabilidade econômica é ótima. Além de ter muita facilidade para
pagar.

Pesquisador: Você já tem idéia de compradores?
Agricultor M.A.: Já... Isso ai desde o momento que pensei em pedir o crédito, já busquei onde
que eu vou vender, tudo isso... Pensei antes!
Pesquisador: Você teve alguma dificuldade com esse processo inicial de ter aprovado o crédito?
Agricultor M.A.: As dificuldades são normais, que todo órgão tem... E preciso apresentar um
monte de documento e envolve várias instituições: IDAM, Banco, etc. A burocracia é normal, a
dificuldade foi essa. A burocracia é as vezes um pouco difícil, mas é normal, faz parte de toda
organização. Por um lado até é bom, tal burocracia é uma peneira. Quem não for persistente e não
ter a documentação, então cai fora... É uma seleção. Quem tiver muita disposição chega até o
final...

Pesquisador: Demorou quanto tempo desde que você solicitou até quando foi liberado?
Agricultor MA.: Foi rápido demais até. No meu caso foi rápido. Eu sei de outros casos que
demorou mais. Eu solicitei em outubro do ano passado. Não, não... Foi em setembro, porque era
até época de eleição e me falaram para esperar um pouquinho que depois da eleição seria melhor
fazer a coisa com mais calma. No final do mês de setembro participei de um curso promovido
pelo IDAM sobre o pimentão. Participei e gostei. Houve eleições, o curso sobre pimentão, e só
depois que eu dei entrada na minha solicitação de crédito. Ai, vieram os técnicos do IDAM e
fizemos juntos o projeto e foi rápido. Terminamos o projeto no dia 18 de novembro, o registro no
computador é nessa data. Tem casos que demoram muito mais... Um dos problemas é quando
falta alguma documentação e a papelada volta de novo do banco. O BASA é muito criterioso e
quando o banco retoma solicitando algo do agricultor, esse processo dura no mínimo um mês. No
meu caso, graças a Deus, foi direto, não faltou nada... Uma coisa que também deve ser
considerada é o fato dos projetos elaborados serem cópias das outras. Ou seja, se faz um projeto
que serve tanto para cá como para outras quatro, cinco ou seis pessoas. Isso se deve ao próprio
nível de trabalho existente, que não dá para personalizar tanto as solicitações. Porém, as
realidades são distintas. Por exemplo, as horas em que o trator trabalha são diferentes do meu
terreno para o terreno do meu vizinho. Se lá ele precisou trabalhar 4 horas, aqui, pelo declive do
solo e pela vegetação, talvez necessite trabalhar mais duas ou três horas. E quem paga essa
diferença? Essas diferenças às vezes atrapalham. E por outro lado, não dá para fazer o trabalho
pela metade.
Pesquisador: Você é afiliado a alguma cooperativa ou sindicato?
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Agricultor MA.; Sim. Eu sou sócio da Cooperativa Comunitária Cristo Rei e sou sócio do
sindicato. E já estamos pensando com o pessoal do INPA de formar uma outra cooperativa para
poder dar saída para esse material do projeto de manejo florestal. São aproximadamente 10
produtores envolvidos com esse projeto do INPA. O INPA vai montar uma marcenaria aqui perto
para a gente, para utilizar essa madeira e esses produtos da mata. Ou seja, a marcenaria vai servir
para beneficiar a madeira. E a cooperativa que estamos pensando em fundar é para isso.
Pesquisador: Além da produção direta nesse terreno, você tem alguma outra renda?
Agricultor MA.: Não, minha renda é toda daqui. São frutas e algumas plantas que dão na mata.
Pesquisador: Você tem funcionários que trabalham aqui no teu terreno?
Agricultor M.A.: Não. Eu trabalho sozinho. Quando necessito, mas é muito esporádico. Agora,
com o projeto do pimentão vou precisar realmente ter uma pessoa me ajudando. Além disso, se
eu saio daqui e viajo para Manaus, sempre tem que ter uma pessoa aqui.
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ENTREVISTAS COM M.G (Agricultora)

Pesquisador: Como a senhora soube do PRONAF?
Agricultora M.G.: Eu recebi o convite para participar de um curso pela Sylvia do IDAM, que é
a gerente do IDAM Ela fez o convite, eu fiz o curso e depois eu perguntei se realmente tinha a
possibilidade. Ela disse que sim e que era preciso ter fé. Por mais difícil que seja, você tem que
ter fé que vai acontecer... Um dia desses eu estava com uma pessoa que me disse: Dona Graça,
não faça isso, a gente não tem mais idade para isso... Ai, eu perguntei quantos anos você tem? Ele
disse 67. Ai eu disse, eu vou fezer ainda 54, agora que vai começar para mim. Ele veio me
desestimular e eu disse "sai para lá". Ele veio dizer que não dava para nós... Eu disse "o quê"? O
senhor está me estranhando. Agora que eu estou começando meu irmão. Eu tenho muitos anos
pela frente...Em primeiro lugar, você tem que ter saúde, fé em Deus,...
Pesquisador: O financiamento é para quê?

^  Agricultora M.G.: Desde a limpeza, mecanização da terra...tudo. Eu vou fazer quatro casas de
vegetação.

Pesquisador: A senhora acha que vai dar para devolver o dinheiro ao Banco?
Agricultora M.G.: Se Deus quiser, muito até antes. A única coisa que eu tenho, que eu acho que
uma dádiva de Deus, é o caráter, que é algo nosso. Você não pode me dar um pouquinho de
caráter, eu não posso emprestar, nem dar de presente. Esse caráter eu tenho, graças a Deus. Não é
de mim, é de Deus.
Pesquisador: Quanto tempo a senhora tem para devolver o dinheiro?
Agricultora M.G.: Isso ai ainda vou ver, eu ainda não li. Tenho muito trabalho e não tenho
tempo. ji- r •
Pesquisador: A senhora teve alguma dificuldade no início para pedir o financiamento.
Agricultora M.G.: Olha, até o momento não. É mais demorado porque tudo é um processo,
estão envolvidas muitas pessoas. Demora por isso...Mas, graças a Deus, a chefa do IDAM é uma
pessoa maravilhosa. Ela atende igual tanto o grande agricultor com aquela camionete, como a
mim que vou de bicicleta... Quando eu chego lá em Manaus minha filha diz: "mamãe, vamos
para o shopping". Ah não, vamos para a casa de campo que eu vou estar mais feliz. No shopping
só tem madame com nariz empinado, comprando com cartão de crédito, se endividando. Ai eu
digo: não minha filha, vamos na casa de campo que lá tem muito material.
Pesquisador: Em que etapa está o projeto?
Agricultora M.G.: Ainda o trator vai passar.
Pesquisador: Que diferença faz na vida da senhora o fato de agora esse projeto estar sendo
implementando?
Agricultora M.G.: Muita diferença. É uma oportunidade de ter uma vida melhor. Dá
oportunidade para fazer uma programação de modo que as coisas multipliquem mais. Eu creio e
estou colocando fé.
Pesquisador: A senhora está ligada a alguma cooperativa?
Agricultora M.G.: Cooperativa não, mas associação sim. Sou associada à Associação Cristo Rei.
Sou sindicalizada. O sindicato funciona. Eles fazem reuniões...

/  Pesquisador: Desse valor total que foi planejado, tem algum item que a senhora acha que não vai
dar, que vai faltar?
Agricultora M.G.: Eu acho que vai dar para fazer tudo, não vai faltar nada. Vai dar porque não
vou tirar nada desse dinheiro para me alimentar ou para gastar em outras necessidades. Para essas
coisas eu tenho dinheiro. Esse dinheiro do projeto vai ser somente para o projeto. Depois sim,
quando já tiver pago a dívida.
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Pesquisador: A senhora tem outra renda?
Agricultora M.G.: Eu tenho muitas mudas de cupu e de coco. Eu vendo polpa de cupu, vou
tirando para vender de R$ 4. Bem descentes, bem lindos os meus cupus.
Pesquisador: E como a senhora vende?
Agricultora M.G.: Eu tiro a polpa. Ai levo lá fora, lá tem frízer e energia. O frizer fica lá a 5
Km. Quando está seco, eu levo de bicicleta. Atrelo minhas "cupinhas" na bicicleta e levo.
Quando está assim, boto na cabeça e vou embora.
Pesquisador: E para o pimentão que a senhora vai plantar, a senhora já tem em vista
compradores e onde vai vender?
Agricultora M.G.: Já está idealizado. Está encaminhado. Inclusive a Sylvia disse ia nos ajudar a
encontrar formas de vender os pimentões. Eu tenho fé, vai dar tudo certo.
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ENTREVISTAS COM M.V.G. (Agricultora)

Pesquisador: É a primeira vez que a senhora pede financiamento do banco?
Agricultora M.V.G.: Eu já tinha experiência com banco antes em Humaitá... O banco é rígido,
não abaixa o juros de jeito nenhum...
Pesquisador: Esse do PRONAF agora, a senhora pediu quanto?
Agricultora M.V.G.: Agora caiu setecentos...
Pesquisador: Em quanto tempo a senhora tem que pagar essa dívida?
Agricultora M.V.G.: Em dois anos.
Pesquisador: Como a senhora soube sobre o PRONAF?
Agricultora M.V.G.: Veio um rapaz chamado Atisoré e uma moça chamada Auxiliadora... Ai
ela veio aqui, pegou os meus documentos para um financiamento que ia sair para mandioca... Ai
ela disse que ia verificar no banco se eu devia alguma coisa... Depois disso demorou, eu não vi
mais eles e também não fiz questão de ir atrás, e ficou assim... Ai, quando eu vi, chegaram umas
pessoas aqui, perguntaram se eu era a Dona Maria Vieira Gonçalves, eu disse que sim, ai eu
acreditei que realmente ia dar certo...Ai foi liberado esse dinheiro para fazer a limpeza... Mas os
valores são baixos, hoje não tem ninguém que trabalhe por diária de R$ 10. O pessoal hoje pede
R$ 12 ou R$ 15. Assim, fica difícil, né? O problema é que durante esse tempo tenho que me
alimentar e alimentar a minha família. Mas para o projeto dar certo eu tenho que trabalhar duro
aqui. Então o que faço? Se trabalho fora prejudico o trabalho aqui. Se trabalho só aqui, não tenho
o que de comer...
Pesquisador: Então esse valor de setecentos é a parte inicial. Mas quanto foi o valor total?
Agricultora M.V.G.: Eu não estou bem lembrada, mas é treze mil e algo, é PRONAF A...
Pesquisador: E o que a senhora vai plantar? Mandioca?
Agricultora M.V.G.: Não, vai ser tudo banana, um hectare de banana.
Pesquisador: E a venda dessas bananas, a senhora já tem idéia de como fazer?
Agricultora M.V.G.: Não.
Pesquisador: Como a senhora chegou a decidir por banana?
Agricultora M.V.G.: O pessoal do IDAM me apresentou três altemativas e eu devia escolher
uma, porque essas culturas que poderiam receber financiamento. Eles também me explicavam
porque um é melhor que outro, um vende mais que o outro...
Pesquisador: A senhora falou que está com problemas em pagar a mão-de-obra. Por que o valor
planejado foi menos que o real?
Agricultora M.V.G.: É que os valores com os quais os técnicos trabalham têm limites e eles
diminuem aqui e ali para que o valor possa ser aprovado.
Pesquisador: A senhora acha que com a venda vai dar para cobrir o empréstimo?
Agricultora M.V.G.: Eu não sei não, a gente vai ver...Vamos tentar, né?
Pesquisador: Para conseguir finalmente o financiamento, a senhora teve dificuldades?
Agricultora M.V.G.: Quando foi para receber o dinheiro, eu não tinha carteira de identidade, e
sem a carteira de identidade eu não assinava... Eu não sabia que tinha que ter carteira, a Silvia
não tinha me falado nada disso e na hora lá não aceitaram não... Ai mandou eu ir lá no INCRA e
eu fui, fiz uma procuração em nome da minha filha, ai saiu...
Pesquisador: E com a documentação do terreno, a senhora teve algum problema?
Agricultora M.V.G.: Com terreno não...
Técnico IDAM: Ela está enquadrada no PRONAF A e as exigências de documentação são
menores que as outras linhas de financiamento. Basta apenas uma declaração do INCRA. Se ela
tivesse o título definitivo, ela poderia se encaixar em outra linha. Ela so tem essa declaração.
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Pesquisador: Tem previsão da liberação do título definitivo?
Agricultora M.V.G.: Em dez anos só. Cinco anos já deu, falta mais cinco. Tem gente ai com
mais de dez anos e ainda não tem o titulo. E tem pessoas com menos de dez anos e já tem o título.
Pesquisador: Quem trabalha com a senhora?
Agricultora M.V.G.: Meu genro e meu filho.
Pesquisador: Esses são permanentes, mas de vez em quando a senhora vai ter que contratar
pessoas também?
Agricultora M.V.G.: Também... Mas de vez em quando só...

A
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ENTREVISTAS COM S.G.S.

Pesquisador: Como você soube do PRONAF?
Agricultor S.G.S.: Em março, lá no sindicato, eu vi um informativo sobre o PRONAF. Ai, eu
conversei com a minha mãe e ela concordou, o terreno está no nome dela. Ai eu fui para o
IDAM, entendi mais sobre o PRONAF. Também conversei com os meus irmãos, somos três lá
com a mãe. Ai decidimos fazer e pedimos o crédito. Mas teve um momento que pensamos em
desistir, porque era muito demorado...Nós pedimos em Agosto e só foi sair em Novembro. É a
primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, para produção em grande quantidade e vamos ver o
que dá!
Pesquisador: O financiamento é para quê?
Agricultor S.G.S: É para plantar banana.
Pesquisador: Você teve ajuda para elaborar o projeto?
Agricultor S.G.S: Sim, foi o IDAM que ajudou.
Pesquisador: Mas quem decidiu que ia ser banana?
Agricultor S.G.S: Na realidade a gente queria na área de plasticultura. Mas ia sair muito caro...
A gente teve que se enquadrar no que podia...
Pesquisador: Já começaram?
Agricultor S.G.S: A gente está esperando a liberação de 1500 reais para fazer 50% da
mecanização.
Pesquisador: E o valor total do projeto quanto é?
Agricultor S.G.S: 26 mil reais
Pesquisador: Você tem quanto tempo para devolver?
Agricultor S.G.S: 3 anos
Pesquisador: Você vai poder devolver o dinheiro ao banco?
Agricultor S.G.S: Acho que sim...
Pesquisador: Você tem como escoar a produção?
Agricultor S.G.S: Nós somos sócios da cooperativa e a CONAB compraria os nossos produtos.
Se a CONAB não comprar, porque não tem nenhuma garantia, conheço algumas pessoas de
Manaus que comprariam, compram por R$ 0,60 o quilo. A prefeitura do município daqui também
prometeu que compraria...
Pesquisador: Em quantas parcelas você vai ter que pagar essa dívida?
Agricultor S.G.S: Olha, ainda não tenho o projeto em mãos. IDAM ainda vai me dar uma cópia
do projeto. Eu só sei que tenho 3 anos para pagar essa dívida.
Pesquisador: Você é bem informado sobre o PRONAF.
Agricultor S.G.S: Como eu te disse, eu procurei ler e saber bem antes, fui buscar informações lá
no IDAM.
Pesquisador: Quais as vantagens e desvantagens do PRONAF?
Agricultor S.G.S: O financiamento valoriza o meu terreno, que vai incluir plantação de banana,
instalação de uma bomba a disel para bombear 22 mil litros por hora e uma caixa d'água para
irrigação... Por outro lado, a desvantagem é que demora muito para o dinheiro sair, seria bom o
crédito rápido. Sem o dinheiro, é difícil agarrar as oportunidades com as duas mãos. Quando o
PRONAF chegou, eu não sabia. Soube através do informativo na cooperativa. Falta maior
divulgação. E aqueles que não sabem ler?
Pesquisador: Para você o que é o desenvolvimento rural?
Agricultor S.G.S: Praticamente que todos os agricultores tenham acesso a mais recursos. O
produtor deve poder produzir. Na nossa região a maioria das coisas vem de fora.
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entrevistas com M.G.S.

Pesquisador: Esse terreno está no seu nome?
Agricultora M.G.S.: Tudo que é meu, tá no meu nome! A minha casa que tenho em Manaus
também está no meu nome.
Pesquisador: Sobre essa produção de banana, a senhora está envolvida nisso?
Agricultora M.G.S.: Como o terreno está no meu nome, por isso que eu assino os documentos
do crédito do banco. Mas quem está levando a frente são os meus filhos. Eles que estão fazendo
isso. Eu continuo trabalhando, eu trabalhei muito também. Agora estou um pouco adoentada,
com a chuva dói esse osso do meu pé tudinho. Mas graças a Deus nunca parei. Isso tudo aqui fui
eu que fiz, no braço mesmo.
Pesquisador: Qual o tamanho do seu terreno?
Agricultora M.G.S.: 488 m de frente e 2000 de fundo. Tenho terreno aqui e também do outro
lado.

Pesquisador: A senhora tem título desses terrenos todos?
Agricultora M.G.S.: Eu tenho.
Pesquisador: A senhora acha que com essa produção de banana vai dar para devolver o
dinheiro?

Agricultora M.G.S.: Olha, eu acho que vai dar porque nós não vamos plantar so banana. Tem o
plantio do milho, da melância...
Pesquisador: Isso ai faz parte do projeto?
Agricultora M.G.S.: Não, isso ai é o que o menino [técnico do IDAM] colocou por baixo.
Porque até a banana dar, tem que tirar algo. Ai, a gente faz também algo de pimentão... Pimentão
dá muito dinheiro também. Eu acredito que até lá a gente vai conseguir devolver esse dinheiro.
Pesquisador: E para vender, a senhora já tem em vista algum comprador?
Agricultora M.G.S.: Para vender a gente não tem. A gente precisa de um comprador...Não quero
plantar toda aquela banana de laboratório, quero plantar para venda.
Pesquisador: A cooperativa ajuda em algo?
Agricultora M.G.S.: Não, a cooperativa aqui não está ajudando com nada. Eu era da cooperativa
e sai porque eu ficava pagando, eles vinham para cá...Queriam que fosse para reuniões, eu não
podia andar muito e não ia para lá.
Pesquisador: A senhora tem outra renda?
Agricultora M.G.S.: A única plantação que tem é de cupu. Tenho também açai, pupunha, etc...
mas isso ai nem vendo. Muita coisa estraga porque não tenho condução para levar. Se tivesse um
carrinho dava para tirar muita coisa aqui e vender.
Pesquisador: A renda de vocês agora é o que?
Agricultora M.G.S.: É só cupu, que dá uns R$ 300 a R$ 400 por mês. Nem isso está dando
porque a gente vende barato.
Pesquisador: A senhora tem roça no terreno?
Agricultora M.G.S.: Não, roça não tenho, mas vou fazer agora. Eu tinha uma roça antes, mas
estragou ai. Esse ano deu cupu, mas não deu tanto como antes. Mas deu alguma coisa. Eu
também não tenho onde armazenar e guardar o cupu... Lá na cidade eu vejo um cupu pequeninho
por R$ 4... eu posso dar a polpa por esse preço.
Pesquisador: A senhora confia no trabalho com o banco?
Agricultora M.G.S.: Eu tenho experiência com banco. Trabalhei antes com o banco e paguei
tudinho no primeiro ano. As vezes só de um jeito não dá para pagar. Eu quando pedi fui pagando
de varias formas, não somente da produção daquilo que o banco financiou.
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ENTREVISTA COM C.M.

Pesquisador: Como o senhor soube sobre o crédito?
Agricultor C.M.: Eu fui com meu amigo para lá. Para ele saiu o crédito, mas para mim nào.
Técnico IDAM]; Por que o crédito saiu para o vizinho, Sr. Nelson e não para o Sr. Charles?
Porque Sr. Charles nem sempre estava em casa. Na época que viemos aqui, o Sr. Charles não
estava e só saiu recurso para o Sr. Nelson. Sr. Charles ficou chateado e ficou insistindo com a
gente. Aí, o técnico já tinha mudado, passou a ser outro técnico. O técnico falor com ele e esse
segundo técnico já não achava que o Sr. Charles poderia receber, porque a idade dele já era
avançada. Apesar dele ter insistido e garantido que ia dar conta, o técnico relacionado à idade do
agricultor. Ai, Sr. Charles foi felar com a filha dele, pediu ajuda dela e ela foi até o IDAM para se
comprometer de que o pai dela iria realizar os trabalhos e era a maior vontade dele de ter crédito
para poder fazer alguma coisa no terreno e ocupar também o seu tempo. Em vez dele continuar
com o trabalho de limpar os terrenos dos outros, ele limparia o próprio terreno e
consequentemente isso iria melhorar a renda dele. Gosta de estar aqui, não gosta de estar em
outros terrenos. A gente comunicou com a filha dele e ela disse que se responsabilizava por
qualquer coisa que viesse a acontecer e a gente fez o projeto para o Sr. Charles. Todo o projeto
tem o emitente e o aval. Então, o Sr. Charles e o Sr. Nelson são avalistas um do outro.
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ENTREVISTA COM N.S.

Pesquisador: Há quanto tempo o senhor está aqui?
Agricultor N.S.: Eu vim pra cá em 1973. Do sul eu fui para Goiânia. De Goiânia eu vim para cá.
Pesquisador: Como o senhor soube sobre o PRONAF?
Agricultor N.S.: Os técnicos do EDAM vieram, fizeram a proposta.
Pesquisador: Quanto foi financiado.
Agricultor N.S.: Foi financiado R$ 9 mil e alguma coisa, para plantar 394 pés de côco.
Pesquisador: Quem definiu isso, que seria côco e nessa quantidade?
Agricultor N.S.: Eles [técnicos do IDAM] tinham uma tabela com côco e outros plantios, mas
eles preferiram mais o côco e eu então decidi plantar côco.
Pesquisador: Quais são os resultados?
Agricultor N.S.: Ainda está pequeno. A gente está trabalhando ai com dificuldade.
Pesquisador: E quanto tempo faz?
Agricultor N.S.: Já está no terceiro ano. Os pés vão começar a aflorar e ai tem mais duas
adubações para fazer. Tem uma adubação agora e outra em outubro. Ai é a última adubação, e daí
tem que esperar a produção.
Pesquisador: E o que o Sr. espera?
Agricultor N.S.: Agora como vai ser , eu estou preocupado. Tem lá embaixo uma pessoa que
plantou, mas a árvore não segura o fruto. Na verdade nem vem fhito, fica só aquela palha. Ai, o
negócio ficou feio.
Pesquisador: E o Sr. tem tido assessoria do IDAM?
Agricultor N.S.: Sim, eles têm sempre visitado e olhado, acompanhado o plantio.
Pesquisador: O Sr. teve alguma dificuldade para adquirir o crédito?
Agricultor N.S.: Não, não tive problema. Eu fui chamado para ir lá no Presidente Figueiredo. Ai
deram o dinheiro para começar. O meu foi R$ 950 para comparar macacão, luva, adubo, etc. Eu
fui na loja, assinei e peguei os materiais que necessitava.
Pesquisador: E como o Sr, trouxe esses materiais para cá?
Agricultor N.S.: É o próprio comerciante que traz.
Pesquisador: O Sr. tem algum comprador para os côcos.
Agricultor N.S.: Não. Ninguém ainda, porque ainda nem produzi. Talvez o IDAM vá nos ajudar,
dar uma orientação de como vender esses produtos. A gente aqui é neutro, não temos contato.
Pesquisador: O projeto original alterou alguma coisa na prática?
Agricultor N.S.: Teve alguns pés que morreram, mas isso é normal. Mas foi plantado o número
de pés conforme o projeto original.
Pesquisador: O senhor acha que vai dar para devolver o dinheiro ao banco?
Agricultor N.S.: Isso ai que a gente está em dúvida. Eu não sei como vai ser a produção, como
vai ser o preço, etc. Se não sair o côco, como eu vou ficar? Isso é o que eu já estou pensando. Se
não der o côco, eu não tenho como tirar. Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo...
Pesquisador: Para o senhor, quais são as vantagens e desvantagens do PRONAF?
Agricultor N.S.: Para mim até agora está tudo bem. Só as vezes que atrasa as parcelas e ai
atrapalha tudo. Tinha que sair algo no dia 14 de fevereiro, já estamos no final do mês e estou
esperando. Necessito pagar alguém para me ajudar, mas não tenho dinheiro. Eu vivo sozinho, só
eu e Deus.

Pesquisador: Qual a diferença para o senhor entre antes de receber o crédito e agora que já
recebeu o crédito?
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Agricultor N.S.: Até agora não teve nenhuma diferença, porque não houve produção e eu
continuo trabalhando para os outros para sobreviver. A terra aqui não é axeir. Eu já tentei
macaxeira, milho, feijão, melancia, jerimum... tudo eu já tentei, mas não dá. Agora vamos ver
como dá o côco. Para cá [apontando para a parte inicial do terreno] tá feinho, mas para lá [fundo
do terrenojtá mais bonito.
Pesquisador: Se o senhor pudesse pedir novamente o financiamento, o Sr. pediria?
Agricultor N.S.: Ia pensar muito. Primeiro eu quero ver como vai funcionar este. Sair o
financiamento não é tão difícil, mas para pagar, aí eu quero ver.
Pesquisador: O senhor é afilhado a alguma cooperativa?
Agricultor N.S.: Não, não. Tem uma cooperativa, mas o interesse deles é mais o cupuaçu.
Cupuaçu até que dá, mas para a gente vender é difícil, pagar o transporte mas não vende. Além
disso, para entrar nessa cooperativa tem que pagar duzentos e poucos reais. Tinha toda aquela
idéia de armazenar o cupu e depois vender, mas eu sei que tem gente que está jogando cupu fora.
Isso mostra que o pessoal da cooperativa não estão trabalhando certo.
Pesquisador: Quando o senhor fez aquele planejamento junto com o pessoal do IDAM dos
gastos e valores, tais valores são reais?
Agricultor N.S.: Não, quando eles calculavam o adubo, é um preço no projeto e outro quando
íamos comprar. Não batem os preços. Até hoje, sempre é menos o que vem para a gente do que
aquilo que foi planejado. Os preços mudam com o tempo. Assim, não dá certo a quantidade de
insumos que se va colocar. O IDAM tem um preço de tanto, de acordo com a tabela deles, mas
chega lá na loja o preço é outro. Mas por outro lado, o técnico tem que fazer de acordo com os
valores deles porque senão o projeto não é aprovado. Assim, quando eu vou comprar os produtos,
geralmente eu só consigo comprar 2/3 do que antes tinha planejado, mas aí a gente vai se virando,
fazendo o que é possível.
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entrevista FA.F.

Pesquisador: Como o senhor soube sobre o PRONAF, como chegou as informações sobre o
PRONAF? , , . j , >
Agricultor F.A.F.: Eu ouvi comentários dos colonos, do propno IDAM que dava explicação
sobre isso, o INCRA também, é a maneira da gente ter acesso ao crédito e que a gente conhece o
PRONAF,' para nós colonos e a gente fica na expectativa de conseguir porque como a gente não
tem condição financeira. Como meu caso, eu não tenho condição nenhuma de fazer um plantio
comercial bem feito com técnica, com adubação, se não tiver um financiamento, porque o plantio
comercial ele exige muito principalmente em adubação e o adubo é muito caro. No caso, eu não
tenho condições de fazer isso por conta própria e se a gente não pegar financiamento não passa de
uma quadra de roçado, não consegue viver mesmo de agricultura se não tiver dinheiro para
investir, se não tiver condições de investir para fazer um plantio comercial bem feitinho ninguém
consegue viver do lote.
Pesquisador: E o senhor está pedindo financiamento para quê?
Agricultor F.A.F.: Eu ainda não defini não! Eu estou pensando em coisas como, por exemplo:
maracujá ou limão, estive pensando até em abacaxi, aqui tem uma dificuldade de acesso porque o
ramal tem muitas ladeiras, mesmo que se faça a manutenção esse ano e como chove muito e as
ladeiras são bem inclinadas, quer dizer que o tempoestoudo a gente ta tendo problema de ramal
né e ai isso gera preocupação, eu tive pensando em fazer para banana, mas justamente como é um
produto muito pesado e como o ramal é quase sempre ruim e a banana não me interessa fazer
não vou acabar fazendo para limão porque é outra coisa que eu queria. E uma cultura fixa de
raiz' assim eu tenho muita vontade de fazer financiamento para uma coisa que eu plante hoje e
daqui a alguns meses colha, tenho vontade de fazer uma coisa de raiz, de árvore.
Pesquisador: Qual sua renda atualmente? ^ ^
Agricultor F.A.F.: Eu sou agente de saúde. Mas em relação ao lote, até hoje não me deu renda
só tem me dando despesa até aqui, infelizmente, porque eu não tenho um plantio comercial,
minha produção é uma produção mínima, só para consumo, eu ainda não consegui ganhar com o
lote, por enquanto o lote não está me dando renda.
Pesquisador: Aqui é só o senhor, sua esposa, sua filha.
Agricultor F.A.F.: Sim. Para o plantio mais na frente vou precisar contratar uma pessoa pelo
menos.
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ENTREVISTA COM S.D.

Pesquisador: Sr. Damião, o sr. é o dono daqui do terreno?
Agricultor S.D.: No momento ainda não, só vou ser dono do terreno quando receber o título e
terminar de pagar aí eu posso dizer que sou o dono, por enquanto me considero um apossante,
apossador da terra.
Pesquisador: Quanto tempo o Sr. está aqui?
Agricultor S J>.: eu tenho sete anos nesse terreno.
Pesquisador: Como o Sr. soube do PRONAF?
Agricultor S,D,: Eu soube mesmo através do IDAM, é o único, órgão que ta aqui com nós, mais
próximo de nós é o IDAM, então foi ele quem trouxe o PRONAF, até nós, né?!
Pesquisador:Como foi eles vieram aqui, ou sr. foi até lá?
Agricultor S.D.: Vieram aqui, sempre tão vindo por aqui, trouxeram a proposta, o primeiro que
fizeram aí, eu tive no meio e aí eu saí eu não tava bem estruturado eu via que não ia dar para mim
e desisti. Agora surgiu eu entrei e estou continuando e se Deus quiser tudo vai dar certo e acho
até que melhora a vida da gente, porque a gente recebe algum benefício, melhora a propriedade.
Pesquisador:0 sr. pediu financiamento para quê?
Agricultor SJD.: para banana, um hectare.
Pesquisador: Para esse plantio qual foi o valor que o Sr. pediu para o projeto?
Agricultor S.D.: R$13.500,00
Pesquisador:Em que etapa ta o projeto, já plantou...?
Agricultor S.D.: Não, eu estou com a cova pronta, porque houve um atrasinho no adubo
orgânico até porque não tava tendo, então teve que liberar o lote pro banco para liberar para nós
mesmo comparar lá na estrada de Itacoatiara o adubo orgânico, aí nos comparamos tivemos
problemas com caminhão que é pouco caminhão para muitas comunidades para atender, aí ta
tendo alguns probleminhas mas se Deus quiser vai melhorar a situação.
Pesquisador:0 sr. Teve alguma dificuldade no começo para liberar esse dinheiro?
Agricultor S.D.: A dificuldade é que demorou muito e saiu fora de época.
Pesquisador:Quando que o sr. pediu?
Agricultor S.D.: Rapaz, nós fizemos aí...não sei nem em que mês nos começamos...
Pesquisador:Foi sair a primeira parcela quando?
Agricultor S.D.: Foi sair em fevereiro e saiu fora de época, porque era fazer a limpeza da terra e
aí começa a cair a chuva e fica ruim né? Tanto que ainda tem bastante pau aí para ser queimado,
aí começa a chover e não deu para queimar nenhum, se tivesse condição de sair mais rápido aí sai
na época certa, sempre sai na época certa, mas atrasa um pouco, acho que por causa do banco que
demora muito, acho que analisar, contratar o projeto, aquela demora, se saísse mais rápido
melhor né?
Pesquisador: Que diferença faz... que o sr. vê... com crédito ou sem crédito qual...o sr. como
produtor...qual...que vantagem o sr. vê?
Agricultor S.D.: Com crédito eu acho mais vantagem, porque melhora a vida da gente em vários
sentidos, como já falei né, quem recebe um benefício de algum material e mesmo o produto que a
gente vai plantar a gente sabe que vai melhorar a vida da gente, agente sabe que aquilo ali a gente
vai pagar, mas de qualquer maneira quando a gente terminar de pagar é nosso né? Tudo que vier
é nosso quando nós terminarmos de pagar, mesmo nós pagando é dali que vamos tirar nosso
sustento para mim e para minha família e a gente sozinho sem recurso é meio difícil...
Pesquisador:quantas pessoas tem aqui?
Agricultor S.D.: Somos cinco, a esposa e mais três filhos.
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Pesquisador: os filhos ajudam o sr.?
Agricultor S.D.: É, mas tem 2 que estudam de manhà e de tarde eu levo para lá, para nào
estarem no meio da rua, tem que trabalhar para poder ir acostumando, aí eles trabalham comigo e
vai levando, o outro trabalha comigo de manhã e estuda a tarde.
Pesquisador:A escolha da banana foi uma escolha sua, originalmente?
Agricultor S.D.: Nào, eu até nào queria plantar banana, é que eu nào tinha, ...a minha vocação
para plantar nào era banana, é que realmente o crédito nào dava para plantar a atividade que eu
queria, e o que eu queria era plantar pimenta-do-reino, mas o crédito era pequeno para plantar,
tinha outras atividades para plantar, mas também eu não queria, aí eu plantei a banana que era um
negócio que dava mais rápido, aí eu posso mais lá na frente plantar o que eu queria.
Pesquisador:0 sr. só ta plantando banana?
Agricultor S.D.: Com o recurso mesmo vou plantar só a banana, planto outras coisa aí, mas é por
conta própria.
Pesquisador:o Sr. tem renda fora o financiamento?
Agricultor S.D.: A renda que eu tenho é que eu trabalho aí por fora, faço bico...
PesquisadorrEssa produção de banana vai dar para devolver o dinheiro do financiamento?
Agricultor S.D.: Eu acho que sim porque se a gente levar como é para ser tem condições de
devolver esse dinheiro.
Pesquisador: Já tem idéias de comparadores?
Agricultor S.D.: Nào, nào tenho, nào tem um mercado certo.
Pesquisador: A associação comunitária faz alguma diferença?
Agricultor S.D.: Para mim nào faz quase nenhuma diferença, ela pode até vir a contribuir, mas
diferença acho que nào.
Pesquisador: Existe cooperação entre os produtores quando precisa?
Agricultor SJD.: Existe! Quando eu preciso as pessoas com quem eu coopero cooperam comigo,
alguns nél Em todo lugar tem aquelas pessoas que gostam tem, aquelas que nào gostam, a gente
ajuda quem gosta de ajudar.
Pesquisador: Vocês realizam atividades comunitárias aqui, fazem eventos aqui, como é isso?
Agricultor S.D.: Existe uma festinha aqui que é a da Padroeira aqui da associaçào,todo ano a
gente faz, isso é comunitário mesmo, a gente faz uma cooperaçàozinha aqui e faz sim uma
festinha aqui.
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ENTREVISTA COM N.S. 2

Pesquisador: cx)mo o sr. soube do PRONAF?
Agricultor N.S.2: Foi através do IDAM né, a gente andou lá pelo IDAM, na época que a gente
não tinha ramal, a gente foi por lá e andou conversando com a Silvia para elaborar um projetinho.
Pesquisador:£ elaborar um projeto para quê?
Agricultor N.S.2: Para banana
Pesquisador: foi em que ano?
Agricultor N.S.2: Foi em 2001
Pesquisador: Então o sr. já produziu...
Agricultor N.S.2: Ta produzindo.
Pesquisador: Já deu resultados?
Agricultor N.S.2: Logo no começo deu um resultado satisfatório né, hoje ela de uma caída por
conta do mercado, eu acho que o maior erro que a EMBRAPA cometeu né, foi de dar nomes a
essas bananas, logo no começo a gente colocava lá as bananas e muita gente comparava que era a
maça, e depois que a gente foi explicando e as pessoas tomando conhecimento do produto né,
então ela vem tendo uma aceitação não boa no mercado e outro detalhe que a gente temos como
um problema sério aqui para nós amazonense, é o produto de outros estados, quando o produto
entra no mercado de Manaus, fica muito difícil para gente vender nosso produto, é porque uma
banana original né?!, chega no mercado com cacho de 40kg, 50kg sai até R$4,00. Então... cai,
caiu muito e cheguei a vender cacho de banana por R$8,00.
Pesquisador: O sr.pediu quanto do banco na época?
Agricultor N.S.2: Na época faltou uns dez centavos para doze mil reais.
Pesquisador: Com isso deu para fazer o plantio, teve algum problema?
Agricultor N.S.2: Deu, deu para fazer e problema sempre tem, mas com aquele jeitinho
brasileiro a gente vai ajeitando, a gente teve dificuldade para se adaptar com o novo sistema de
plantio da banana, mas a gente não pode dizer que não foi por falta de assistência técnica, tiveram
pessoas que nos ajudaram muito e a gente vai levando...
Pesquisador: Teve o fato de que aquilo que vocês colocaram no projeto não pôde ser
implementado, realizado?
Agricultor N.S.2: Teve sim, um problema dessa natureza foi na parte de irrigação, mas nos
resolvemos esse problema rápido, até mais rápido do que eu pensava, o Govemo do Estado fez a
doação das mudas para gente e nós conversamos com o secretário na época, e fizeram um
documento pro banco para utilizar o dinheiro das mudas para ser utilizado para captação da água,
um problema rápido.
Pesquisador: Para onde o sr. levava para vender sua produção?
Agricultor N.S.2: Tivemos três lugares para levar esse produto, a primeira foi a Feira da
Banana, a segunda na Feira do Produtor agente mesmo vendendo, não foi satisfatório não quero
mais participar na feira do produtor e a outra etapa foi a quilo, mas é difícil ter acesso a esse
sistema para vender a quilo. O produtor tem muita dificuldade de colocar a banana a quilo no
mercado e agente ta vendo se monta uma cooperativa para ver se consegue ter um bom resultado
com o produto, para não fícar na mão de atravessador.
Pesquisador: Por que essa decepção com a feira?
Agricultor N.S.2: A gente teve um gasto para chegar com esse produto até lá e hoje se eu ficar
3,4 dias em Manaus já é prejuízo para mim eu gastava todo dia R$13,00 em transporte,
alimentação, etc. Então eu passei 4 dias lá e quase que eu não tiro o dinheiro que investi para ir
para lá. Por isso que não quero mais. Primeiro que essa feira lá da zona leste não é mais de
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produtor, mas do atravessador, esta tendo mas é enganação, eu prefiro vender barato, mas vender
rápido.
Pesquisador: o Sr. já pagou seu financiamento
Agricultor N.S.2: Eu tava vendo que eu deixei minha noiva para resolver essa questão e falta
apenas uma parcela só.
Pesquisador: Quanto?
Agricultor N.S.2: R$2.500,00, mas ontem ela tinha me dito que já pagamos essa ultima parcela e
que só vencia em 2006 e estamos adiantado. Isso porque no começo estava bom e desde o
começo a gente pagou adiantado.
Pesquisador:Acabando esse financiamento pretende fazer outro?
Agricultor N.S.2: Já dei entrada em outro aí! Agora vamos ver se vai ser contratado.
Pesquisador: O terreno aqui é do sr.?
Agricultor N.S.2: Essa é uma área de assentamento do INCRA esse é um processo que ta para
Brasília, já ta com andamento na Superintendência em Manaus, mas só vai ser meu quando eu
terminar de pagar né?!
Pesquisador: O que o crédito representou na sua vida? Melhorou, ajudou?
Agricultor N.S.2: Ajudou, porque a partir do momento que a gente faz um financiamento as
portas se abrem, então nessa questão para mim melhorou e nas outras também, porque a gente
teve aqui uma época em que tínhamos uma dificuldade muito grande com relação a comida,
gente que tinha que ir trabalhar em Manaus e empregar o dinheiro aqui, eu no passado gastei
muito dinheiro em vão, tinha gasto até mais que R$2.000,00 que foi meu projeto no início, mas
os caras vinham e depois iam embora então eu perdia tudo, melhorou, mas precisa melhorar mais.
Pesquisador: O sr. é membro de algum sindicato, associação?
Agricultor N.S.2: Sou membro de uma cooperativa.
Pesquisador: Ela lhe ajudou?
Agricultor N.S.2: No começo ela tinha muita coisa pendente, agora Graças a Deus a gente já
conseguiu organizar, a gente espera que daqui para firente as coisas possam ficar melhor. Porque
que entidade que não esteja legalizada fica difícil entrar no mercado seja ela qual for, hoje as
documentações estão em dias e a gente fez um projeto de financiamento de uma quantia
razoavelmente boa para andar bem.
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ENTREVISTA COM F.S.S.

Pesquisador: O sr. pediu financiamento para o PRONAF A, e esse veio só para banana?
Agricultor F.S.S.: É até queria para outra coisa, mas veio para banana e eu continuei com
banana, aqui eles davam autorização para banana, coco e cupuaçu e assim escolhi banana porque
achava que era mais viável, essa banana aqui é boa, mas ela exige muito adubo, e se não adubar
ela não da.

Pesquisador: O seu financiamento foi de R$3.500,00?
Agricultor F.S.S.: Foi.
Pesquisador: Quando foi que o Sr. recebeu sua primeira parcela?
Agricultor F.S.S.: Foi em 2002.
Pesquisador: Qual o parazo que o sr. tem para pagar?
Agricultor F.S.S.: Foi renegociado eu tenho até 2007 para pagar.
Pesquisador: O sr. já pagou alguma parcela?
Agricultor F.S.S.: Não eu fui lá e renegociei, meu adubo demorou muito e quando chegou foi
atrasado, o primeiro que veio foi o orgânico e o calcário e depois de um ano veio o outro, até as
mudas que vieram pequenininhas até um tempo elas cresceram e depois parou, até pensei que não
ia dar, mas deu, mas eu nãoestou achando muita vantagem na banana, vou ter que dar um jeito de
pagar esse empréstimo, porque não quero ter meu nome sujo, se eu depender daqui não vou
conseguir pagar não.
Pesquisador: Com essa banana não vai dar para pagar?
Agricultor F.S.S.: Não, mas que eu vou pagar eu vou...
Pesquisador: Como o sr.soube do PRONAF?
Agricultor F.S.S.: Foi através do DD AM eles vieram, disseram as normas deles e as orientações
e eu nunca tinha trabalhado com banana, e ficar colocando adubo em dois e dois meses não dá
lucro, só dá para alimeritar a família.
Pesquisador: O que foi planejado foi executado?
Agricultor F.S.S.: Daqui foi, mas disseram que tinha um mercado para a gente colocar as
bananas, na verdade isso não aconteceu, e dá para o atravessador que leva para lá ele diz que
vende o cacho a R$4,00 e vende uns dez cachos e depois vende dois por R$1,00, três por R$1,00
e não tem condição.
Pesquisador: Esse terreno é seu?
Agricultor F.S.S.: Não só quando terminar de pagar.
Pesquisador: O que o sr. queria antes?
Agricultor F.S.S.: Era pimenta-do-reino, mas eles disseram que o custo dela é mais alto e o
dinheiro não dá para plantar.
Pesquisador: Como foi negociada as mudas de banana?
Agricultor F.S.S.: Eles disseram que foi por meio do govemo e foi descontado R$2.500,00, mas
aí depois que o govemo doou foi reembolsado esse dinheiro.
Pesquisador: Terminando esse financiamento, o sr. pediria outro crédito?
Agricultor F.S.S.: Pediria sim, mas só se fosse para outra coisa, eu tenho uma área boa de
capoeira, mas eu quero criar gado, porque se eu tivesse gado aqui era uma forma de adquirir
adubo orgânico aí não precisava comparar tanto,aí já da para fazer outro plano.
Pesquisador: Teve alguma diferença na sua vida depois do crédito, melhorou, piorou?
Agricultor F.S.S.: Para mim não teve diferença sempre trabalhei assim, para sustentar a mim e a
minha família e se eu for esperar por essa banana aqui eu vou passar fome.
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ENTREVISTA COM J.S.O.

Pesquisador: Como o sr. soube do PRONAF?
Agricultor J.S.O.: Foi através do IDAM, eles vieram para cá fizeram uma reunião contando
como era a primeira vez e a segunda foi Ia no IDAM.
Pesquisador: E o sr. pediu financiamento para que?
Agricultor J.S.O.: Para açaí.
Pesquisador: Em que ano foi isso?
Agricultor J.S.O.: Nós fizemos em 2003. Em 2002 é que fizemos o cadastramento para
solicitação.
Pesquisador: De quanto foi o seu financiamento?
Agricultor J.S.O.: Foi na faixa de R$11.800,00 a 12.000,00
Pesquisador: Por que açaí?
Agricultor J.S.O.: Por causa da terra, queriam que fosse banana, mas banana não da para mim.
Pesquisador: Quanto tempo o sr. acha que o dinheiro vai retomar?
Agricultor J.S.O.: Acho que daqui a 4 anos vai começar a dar.
Pesquisador: Essa foi uma decisão sua?
Agricultor J.S.O.: É, o pessoal do IDAM achava melhor banana, coco, cupuaçu, mas eu disse
que não dava e eles perguntavam por que e eu falei que queria açaí por causa da terra.
Pesquisador: Foi fácil adquirir o crédito, juntar os documentos levar para o IDAM?
Agricultor J.S.O.: Eles levaram para lá e demorou um pouco mas saiu?
Pesquisador: Sua vida mudou depois do crédito, qual a vantagem que o sr. vê no crédito?
Agricultor J.S.O.: Tem muita vantagem, se tiver vontade de trabalhar Deus ajuda, se trabalhar
realiza né?! E sem ajuda não tem condição de fazer nada, pelo menos eu queria plantar açaí,
plantei e o mais difícil que era o adubo eu consegui e trabalhando...se consegue.
Pesquisador: Qual a outra renda do sr.?
Agricultor J.S.O.: Tem outra renda não, tem ??? que faço algumas coisas com ele???
Pesquisador: Vai dar para pagar o financiamento?
Agricultor J.S.O.: Vai ter que dar, desde o começo a história é essa, foi feito esses cálculos para
ver se dava para produzir e a gente achou que dava né?!
Pesquisador: Esse terreno é seu?
Agricultor J.S.O.: É área de assentamento, mas já tenho o título no meu nome.
Pesquisador: Desse crédito que o sr. pediu o que o sr. acha que precisava melhorar com relação
ao banco, assistência técnica?
Agricultor J.S.O.: A assistência técnica ta boa, a hora que a gente precisa eles estão aí, mas o
que falta melhora é a parte de pegar no dinheiro que é pouca, material tem aí, tem tudo até bomba
de injetar veneno tem, tudo entra no projeto.
Pesquisador: Quantos pessoas trabalham com o Sr. aqui?
Agricultor J.S.O.: Eu sou só, conforme eu vou precisando eu vou chamando
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ANEXOn

ENTREVISTA COM S.C.P.

(Gerente IDAM Presidente Figueiredo, engenheira agrônoma)

Pesquisador: Como gerente do IDAM, como a Sra.vê o PRONAF em comparação com os
programas de crédito anteriores para os produtores do campo?
Gerente IDAM: Eu acho que o PRONAF está sendo construído com o tempo, não é um pacote
fechado. Acho que a maior vantagem do PRONAF em comparação com os outros programas é
isso, é a participação dos movimentos populares com relação às modificações que devem ser
feitas. Ele possibilita muito ouvir a base, os órgãos envolvidos com o programa: órgãos
ambientais, órgãos de assistência técnica, movimentos sociais, etc. A principal característica dele
que está sendo construído gradativamente, melhorando em alguns pontos. Além das vantagens
operacionais de crédito, com menores taxas de juros aplicados no mercado. Então eu vejo
vantagens nesses aspectos.
Pesquisador: Quando a Sra. fala de participação para mudar e melhorar o programa, como isso
funciona?

Gerente IDAM: Na realidade, existem vários encontros que são abertas discussões que
possibilitam encaminhar sugestões. Existem diferentes pontos de vista com relação ao PRONAF,
o Banco tem uma ótica, a assistência técnica tem outra, o produtor rural tem ainda outra e assim
sucessivamente. Esses encontros e discussões existem exatamente para nivelar e ajustar essas
diferenças no sentido de implementar adequadamente o PRONAF.
Pesquisador: Como você avalia as relações entre os órgãos envolvidos com o PRONAF?
Gerente IDAJVI: Foi interessante perceber nesses encontros a nível nacional, que as mesmas
dificuldades que nós temos aqui no Amazonas, são os mesmos problemas que os estados do
Norte enfrentam. São mesmas dificuldades de parcerias e entendimentos melhores entre os
órgãos que de forma indireta contribuem para o estabelecimento do programa, tal como: IBAMA,
órgão responsável pela regularização ambiental; INCRA, órgão responsável pela regularização
fundiária; órgãos estaduais competentes em caso de terras do estado..., então a gente percebe que
são os mesmos programas que em outros estados da região Norte. Um dos problemas é
considerar a região Norte da mesma forma que outras regiões do país. As dificuldades de
operacionalização do PRONAF na nossa região são diferentes que as outras regiões do país. Eu
acredito que outros estados que estão mais maduros e estabelecidos com o PRONAF e a
agricultura familiar já passaram por dificuldades similares que a gente está passando atualmente.
O formato do PRONAF é aplicado em todo Brasil, mas nós temos certas dificuldades na sua
operacionalização, no que compete ao cumprimento das regras.
Pesquisador: E com relação ao município de Presidente Figueiredo? Quais são os avanços e
desafios do programa aqui?
Gerente IDAM: O município tem muitas vantagens em relação aos outros. Aqui é possível
pensar em várias atividades para a concessão do crédito. Aqui tem energia elétrica abundante,
tem acesso através dos ramais, apesar das chuvas terem atrapalhado um pouco. Outra vantagem é
que estamos a apenas 107 Km do maior mercado consumidor, que é Manaus, que não produz
alimentos... Uma desvantagem de Presidente Figueiredo, uma característica muito peculiar, é que
não temos terras do município. Aqui é terra ou é da União, ou do Estado, ou são particulares. A
maior parte de nossas comunidades rurais foram implantadas, ai se você me perguntasse o como
eu não saberia te responder, porque foi há um tempo atrás e não corresponde à minha
administração, tais comunidades foram implantadas em áreas que estavam paradas e que
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receberam ajuda com recurso público a nível de infraestrutura, mas que na realidade nào eram do
município essas terras, pertenciam a terceiros...Agora nós também temos quatro assentamentos
do INCRA, e parece que se está fazendo uma negociação para desapropriar uma área e abrir mais
um novo assentamento. Você sabe que terra de particular só através de desapropriação, que
requer recursos, deve estar orçamentado, etc. Enfim, dar ao pequeno agricultor o direito dele ser o
dono da terra...Então nosso problema aqui é também a questão fundiária, é um fator bastante
limitante para a expansão do PRONAF.
Pesquisador: Quais são as necessidades parar o funcionamento mais adequado do PRONAF?
Gerente IDAM: Acho que falta mais comunicação entre os órgãos, falarem a mesma língua.
Porque nós temos consciência e conhecimento da realidade do pequeno produtor. Sabemos das
dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. E nós da assistência técnica trabalhamos como filtro.
Antes dele ir ao IBAMA reclamar, ele vem aqui e reclama da gente. Antes dele ir ao Banco
reclamar, ele vem aqui e reclama da gente. Então a gente aqui que acumula e agüenta todas essas
reclamações, serve como um desabafo para eles. Além dessa falta de comunicação entre os
órgãos, falta também por parte do produtor o entendimento da complexidade de conceder o
crédito, da burocracia. Apesar de se falar que o crédito é fácil, que precisa somente da DAP e
levar ao Banco, na prática não funciona assim. Enquanto em outras regiões o plano safra 2004
está finalizando no meio do ano, o calendário agrícola do Amazonas é diferente das outras
regiões. Essa diferença da região complica um pouco também a forma de funcionamento do
PRONAF que deve ser considerado e entendido pelos órgãos envolvidos. Para mim, uma das
maiores dificuldades é a comunicação. Juntar todo mundo, discutir e encontrar as melhores
alternativas. De certa forma, isso está sendo feito, talvez precisa intensificar. Temos que falar a
mesma língua, infelizmente ainda estamos conversando naquela língua mais complicada, não se
está falando naquela linguagem mais simples.
Pesquisador: Geralmente, por que alguns projetos que são enviados ao Banco voltam?
Gerente IDAM: Para você ver como funciona, o processo começa quando a gente divulga na
comunidade sobre o financiamento, explica em detalhe as linhas de crédito, vê se eles têm
interesse... Além de sermos um órgão de assistência técnica, nós somos também um órgão de
extensão rural, a gente tem que realmente fazer de tudo um pouco, inclusive ás vezes assumir um
papel que não compete muito a gente, mas pelo fato de estarmos mais próximo ao produtor;
temos que levar essas informações até eles. Por exemplo, o formulário inicial de cadastramento
do Banco nós fazemos, preenchemos, e enviamos ao Banco. A gente estabelece um prazo com o
Banco para responder sobre o cadastro. Quando chega o resultado da pesquisa cadastral do
Banco, a gente informa o produtor se há pendências ou não. Se há pendências, a gente dá um
prazo para ele resolver tais pendências. E depois, automaticamente, a gente inicia a parte técnica
de vistoria na propriedade, para saber se o produtor tem viabilidade técnica de enquadrar
determinada atividade que ele queira. Ai começa todo um processo de discussão. Depois desse
levantamento na propriedade, aí passa pelo escritório [IDAM] para a elaboração do projeto
propriamente dita. Quando tem aquisição de equipamentos, é preciso fazer carta proposta...
Enfim, esse processo demora, não é rápido. O produtor tem vontade, mas ele também tem que ter
cuidado. Para deslanchar o projeto, a gente disponibiliza o telefone e bota o produtor para
negociar com o fornecedor. Se a gente não estiver fazendo essa ponte, fica muito difícil.
Pesquisador: Nessa negociação, o produtor tem contato com o dinheiro?
Gerente IDAM: Olha, sobre isso ai a gente é bastante questionado. Na elaboração do projeto, no
orçamento, existe a mão-de-obra, que a gente dimensiona para o produtor, para a agricultura
familiar, subentende-se que ele vai utilizar mão-de-obra familiar, e aí ele vai ter uma ajuda de
custo para manter a femília dele. Esse recurso está orçamentado no projeto. E também está
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técnica. Esse valor para o Nordeste é muito dinheiro. Para o Centro-Sul também é um dinheiro
significativo. Agora, aqui os insumos são muito caros, nós não temos insumos... Entrar na mata
virgem, desmatar, iniciar um trabalho, implantar uma atividade que seja viável
economicamente.... Com todos esses gastos, o que vai dar para fazer com R$ 13,5 mil? Existe
consciência de que há viabilidade técnica, ele vai produzir, mas o produtor não vai viver dessa
produção nem vai ganhar tanto dinheiro para poder viver daquilo. Nós temos dificuldade de
mostrar isso ao produtor rural, dele entender que o recursos é pequeno, o valor da mão-de-obra
deve ser reduzido, que ele tem que entender que ele não vai poder viver daquilo, ele vai ter que
paralelamente desenvolver outras atividades... Então, essa é uma questão complicada.
Pesquisador: É por isso que quando o IDAM faz projetos, existem outras produções por baixo
não contemplados claramente na descrição do projeto?
Gerente IDAM: Exatamente por isso. E isso gera aquela polêmica de que "o técnico me falou
para só ter uma atividade", na prática isso não é verdade. Por outro lado, o produtor quer produzir

^  algo que o recurso não dá. Não é que a gente não queira ajudar o produtor a produzir o que ele
quer, mas o recurso é limitado. Por exemplo, muitos produtores querem plantar pimenta-do-reino.
O custo de plantação de 1 hectare de pimenta-do-reino é entre R$ 15 mil e R$ 19 mil,
dependendo da tecnologia a ser utilizada. No PRONAF A só tem disponível R$ 13,5 mil, então
como plantar pimenta-do-reino? Na cabeça do produtor é que o técnico não quer autorizar
pimenta-do-reino, mas não entende que o problema é de recursos. Depois vem aqueles
questionamentos de que o produtor não fez aquilo que ele queria, foi o técnico que impôs a
condição. Mas isso não é verdade, existem outras questões mais profundas que devem ser
discutidas. Então , acho que isso é um problema para a gente que elabora projetos, essa questão.
É fácil dizer, o Governo Federal liberou tantos bilhões para a agricultura familiar, você pode
pedir crédito. Mas na prática, a gente que fica com a pior parte, enquadrar os agricultores nas
normas e critérios específicos de financiamento...Outra questão colocada na Reunião [Brasília] -
composta não somente por nós dos órgãos de assistência técnica, mas também pelos movimentos
sociais como FETAG - é a disponibilidade de recursos financeiros insuficientes e inoportunos. As
vezes acontece de que o Banco tem tal recurso, mas ainda não chegou no Banco, o acesso ainda
está fechado ou bloqueado, tem que esperar liberação. Ai quando sai está fora da época e a gente
contrata. E eu não sei o que é pior, dizer "não", que causa uma íhistração em todo mundo porque
há um empenho da equipe técnica e do produtor, ou assumir essa questão de contratar fora da
época. Eu acho que é pior dizer "não" do que contratar fora de época... E isso acontece. Eu não
posso nem dizer que é culpa dos agentes financeiros, porque eles também têm burocracias
internas que não dependem deles, que vai além da possibilidade deles... Eu reconheço que o
pessoal do Banco tem se esforçado ao máximo para que o recurso saia, que o projeto seja
analisado rapidamente, mas mesmo assim existe a questão da ineficiência... Outra questão que
também foi colocado no Encontro [Brasília] é o próprio pouco preparo dos órgãos técnicos, tanto
público como privado, na elaboração dos projetos. Isso preocupa também a gente. A gente tem
deficiências, e isso foi bastante criticado pelos movimentos populares. E olha que os técnicos das
assistências técnicas públicas, eles têm tido oportunidade de se atualizarem, há investimento
neles. Talvez essas dificuldades sejam resultados do passado que passamos um bom tempo sem
ter esse tipo de cuidado com a preparação e atualização constante dos nossos técnicos... Outra
preocupação que também foi colocado no Encontro [Brasília] são os poucos recursos humanos
para análise de projetos pelas agências bancárias. Então isso é também um ponto de
estrangulamento. É aquela questão interna de cada órgão, existem dificuldades internas. Às vezes
é um volume de projetos só que chega de uma vez só. A maioria dos municípios não tem
agências não tem Banco do Brasil, BASA... Então são acumulados os processos em algumas
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agências. Além disso, o próprio recurso humano do Banco nào está preparado para felar com o
produtor. Às vezes o produtor vai até uma agência bancária, às vezes ele não consegue a
informação que queria, não volta satisfeito, porque a pessoa lá está treinada para falar com
empresários, grandes investidores... Com o produtor rural, poucos conseguem estabelecer esse
diálogo. Então isso foi colocado como uma dificuldade... O outro ponto que a gente comentou
anteriormente é a nossa legislação ambiental. A nossa legislação ambiental é muito cruel. Veja
bem, em alguns casos, em alguns módulos de assentamento no município tem em média 50
hectares, que dá para iniciar um trabalho. Mas também tem assentamentos no Estado do
Amazonas que a média da área por lote é de 10 hectares. Das 10 hectares você preserva 8. Dos
20% que sobram ainda você tem que ver se tem curso de água, se tem nascente, e o que sobrar
tentar produzir. Aí é cruel! Eu sou a favor e sou formada para isso, para produzir. Agora, claro
que produzir dentro do cuidado com o meio ambiente, a gente não quer prejudicar o meio
ambiente. Para os ambientalistas, quando se fala em produção, ampliação e expansão da fronteira
agrícola, automaticamente vem na mente a questão do desmatamento... Acho que a gente tem que
encontrar um meio termo para isso, porque se está acontecendo o que está acontecendo em
Manaus, com invasões terríveis, é porque as pessoas do interior não encontram altemativas. E
quais seriam as altemativas? Das condições para o produtor produzir. Então eu acho que falta ter
essa flexibilidade maior sobre a questão ambiental. Por exemplo, o projeto de assentamento tem a
sua área de preservação. Mas além dessa área de preservação, é exigido a porcentagem de reserva
legal por lote. Isso poderia ser repensado. Não digo que não existam problemas, eu sei de gente
que só quer desmatar e tirar a madeira, mas não pode prejudicar todo o sistema. Então eu acho a
nossa legislação ambiental muito cruel e rigorosa. E outra coisa, quando você faz um
desmatamento e não planta, geralmente vem a capoeira. Pela legislação você tem que pedir uma
nova autorização para aquela área. E isso me preocupa muito, porque se antes o produtor tinha
um certo cuidado de se dirigir aos órgãos, com essas exigências o produtor vai fazer as suas
coisas sem comunicar. Chegou-se no limite de que ou ele sai da propriedade e vai para Manaus,
ou então ele fez do seu jeito. Acho tem que discutir sobre a melhor forma, porque simplesmente
proibir por proibir não é o correto. Mesmo com a área de 20% é muito difícil...Existem também
problemas com o INCRA. Às vezes o assentado inicial não mora mais na propriedade, e uma
segunda ou terceira família se estabelece no terreno, mas pela falta de reconhecimento e
regularização desse novo assentado pelo INCRA, e ele não consegue o crédito por não ser
reconhecido como assentado. Às vezes o primeiro assentado não fez nada e passou o terreno para
um outro, que está produzindo, mas não consegue acesso ao crédito porque não é o titular da
terra Isso também é uma questão muito complicada de administrar. Outra dificuldade é a questão
anteriormente mencionada de regularização ambiental. Para desmatar 3 hectares há toda uma
burocracia, tantos formulários para preencher, tanto compromisso. Aí vem a pergunta, será que
vale a pena tudo isso? Por outro lado, o Banco só aprova o crédito com a regularização ambiental,
que o IBAMA é responsável... Inadimplência dos produtores é outro fator fundamental nesse
sistema de crédito, principalmente aqueles remanescentes do PROCERA que foram para o
Fundão. Quem é remanescente do PROCERA, estava irregular e renegociou, está tranqüilo. Mas
aqueles que foram para o Fundão, ninguém sabe o que vai acontecer com eles. Eles não podem
ter acesso a um novo financiamento oficial. Agora, qual a alternativa? Pagando ele vai ter acesso
novamente? Há a possibilidade de uma nova renegociação? As autoridades competentes devem
dar um encaminhamento para isso. Quem está inadimplente e não foi para o Fundão, existe forma
de renegociação. E aqueles que foram para o Fundão? Não têm divida, mas também não podem
contrair dívidas.
Pesquisador: O que é Fundão?
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Gerente IDAM: Em 96 e 97 houve muitos problemas de ordem climática, foi um verão muito
forte, muitas produções se perderam. Assim, houve uma renegociação para o pessoal ir para o
Fundão. Esse dinheiro da dívida desse pessoal não retomou para o Banco, o Governo cobriu.
Indo para o Fundão, o pessoal não ficava mais com a dívida, mas por outro lado eles não têm
acesso a novos financiamentos. Automaticamente quando a gente pede para o Banco fazer a
pesquisa cadastral, o sistema indica que existe uma restrição interna. Essa restrição interna que a
gente não sabe como reconduzi-lo. O Banco encaminha ao INCRA e o INCRA é o pai disso aí.
Aí o INCRA também não diz como deve ser feito. Uma das nossas dificuldades nas áreas de
assentamento é que anteriormente o pessoal pegou o PROCERA e alguns acabaram indo para o
Fundão. Nem eles nem nós sabemos o que devemos fezer...Mesmo em área de assentamento,
existe uma dificuldade muito grande com infraestmtura. Então os antigos tem uma certa
infraestrutura, só que estão inadimplentes. Os novos assentados estão na condição de ter acesso,
mas não tem a mínima infraestrutura. Como que a gente vai elaborar projetos para um produtor
que tem que andar grandes distâncias e em áreas que dificilmente há entrada de carro. Só fazemos
quando vemos que o produtor é merecedor e vai fazer isso. A gente fica entre a cruz e a espada.
A gente sabe que se ele não aceder ao crédito, ele não vai evoluir em nada, ele não tem dinheiro
para investir. E sabe que se der, ele também corre o risco dele contrair uma dívida por não ter
condições de escoar essa produção porque não tem um acesso fácil à propriedade. Isso também é
uma dificuldade que a gente enfrenta. E aí é a questão da falta de infraestrutura nos
assentamentos, da forma que eles foram idealizados... Outra questão é a própria ineficiência da
própria organização dos produtores. O produtor se acomoda, está lá no assentamento mas não vai
atrás da documentação para regularizar sua permanência no lote. Isso aí existe, muitos sem
documentação. Ele está lá com a família, mas não se organiza para ter outras oportunidades.
Então tem essas questões que perpassam no nosso dia a dia... Outro ponto é sobre a emissão da
DAP. A DAP eu chamo do famoso "passaporte para a felicidade", é com ela que você tem crédito
PRONAF. São órgãos que estão credenciados pela Secretaria de Agricultura Familiar através das
secretarias estaduais. Então quem emite a DAP? São os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, o
INCRA, o órgão de assistência oficial e o órgão de assistência particular. O que a gente verificou
é a dificuldade de preenchimento dessas declarações de aptidão. Existem casos onde o produtor
tem o nome do município onde nasceu, mas quando a gente vai para o manual de cadastramento,
e lá não tem o código desse município. Existe esse tipo de dificuldades no preenchimento. Outra
dificuldade é saber os órgãos que vão assinar essa DAP, que é tanta gente, depois o Banco
retomo o DAP e diz que está faltando assinatura. Existem algumas informações que não estão
corretas. Agora está instituído modelos de DAP. Muitas vezes as informações atualizadas não
estão em tempo hábil na ponta, para quem realmente preenche os formulários. Foi instituída a bi-
titularidade na nova DAP, tanto o homem como a mulher assinam. Antes não era assim, bastava a
assinatura do homem. Isso é uma nova conquista da mulher. Além disso, existe também o
PRONAF Mulher, que permite que ela também tire o PRONAF como o marido dela. Isso foi
definido em setembro do ano passado, a gente teve conhecimento disso somente agora em abril.
Olha o prazo, o tempo. Isso para a gente aqui, pertinho. Imagina os colegas que estão um pouco
mais distantes. Enquanto a gente está trabalhando com um tipo de DAP, já tem coisas novas,
modelos novos. E essas informações não fluem rapidamente. Enquanto estávamos nos
acostumando ao modelo antigo, já surgiram novos modelos, com novos detalhes de devem ser
considerados. Isso é uma coisa complicada. Outra coisa é essa questão da distribuição
insuficiente de manuais de preenchimento. Eu acho que para a agricultura familiar devem mandar
mais desses manuais. Nosso escritório tinha apenas dois manuais, e agora só veio um do novo
manual, para todos os técnicos aqui. Então essas são as questões básicas que encurtam a
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operacionalizaçào do PRONAF como um todo. Mas avançamos muito também. É como eu falei
desde o início, é um processo de construção... Um aspecto final que gostaria de mencionar é que
o IDAM não elabora projetos em áreas que necessitam ser desmatadas. Falta agora um
instrumento legal que não necessite de tanta burocracia.
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ENTREVISTA COM R.C.
(Técnico do IDAM - Presidente Figueiredo)

Pesquisador; Há quanto tempo você está nesse trabalho?
Técnico IDAM: Já estou há quatro anos, sou funcionário da prefeitura.
Pesquisador: Como você avalia o funcionamento atual do PRONAF?
Técnico IDAM: A partir do momento em que ele esteja funcionando mesmo, estiver cumprindo
todo o seu papel, se tomará num programa muito interessante, principalmente para o pequeno
produtor, para a agricultura familiar como o próprio nome [PRONAF] já diz. Nós temos
conseguido fazer alguma coisa por aqui através do PRONAF. Começou em 2001. Na época
houve um convênio entre o INCRA e a Prefeitura, nós ficamos responsáveis por implementar o
PRONAF naquele ano. A partir de 2002 o convênio foi feito novamente mas já com o IDAM...
Agora em termos de funcionamento mesmo, o que acontece? Nós como órgãos de assistência
técnica para o meio rural, para a gente implementar o PRONAF para o produtor aqui no
município tivemos alguns pontos de estrangulamento. Um dos pontos é a questão da
inadimplência. Se você chegar num assentamento desse aí, o percentual de inadimplência é muito
alta. Um outro ponto que a gente tem apresentado como ainda mais complicado para contornar é
a questão da documentação. Teoricamente a gente acha que num assentamento a questão da
documentação está resolvida, mas na prática não é assim. A gente vai ter a oportunidade de ver
que muita gente está ali dentro mas não tem nenhum documento. As vezes não consegue tirar a
documentação em tempo hábil. E finalmente a questão arnbiental também, é uma coisa que a
cada ano que passa parece que se afunilando, afunilando... Às vezes o produtor é penalizado por
não conseguir acesso ao crédito por esses problemas. O produtor não consegue resolver a questão
da documentação tanto da terra como referente às questões ambientais...Para mim, são estes os
itens principais: inadimplência, falta de documentação da terra e legislação ambiental. Na maioria
das vezes, se a gente for levar no pé da letra o que está escrito ali, o produtor não se enquadra,
você não pode levar aquele benefício para aquele produtor porque ele está fora do que diz a
legislação.
Pesquisador: Na elaboração dos projetos, você acha os valores adequados para a região?
Técnico IDAM: O grande problema é que essa questão da legislação, das normas do programa,
foi feita de uma maneira generalizada. A nossa situação aqui é diferente dos produtores que estão
lá na região sul e sudeste. Os nossos insumos aqui são os mais caros do país. Uma tonelada de
calcário aqui está R$ 300 ou R$ 350. Enquanto que lá é bem mais barato. Então, veja bem, essa
questão de limite que tem o PRONAF A e todos os PRONAFs, é uma coisa que obrigatoriamente
deve ser revisto. No ano passado nós conseguimos fazer para um produtor um projeto de banana
com o PRONAF A em um hectare de terra. O limite do programa é de R$ 15 mil, sendo R$ 13,5
mil para investimento e o restante para a assistência técnica. Então, com esses R$ 13,5 mil nós
ainda conseguimos fazer o projeto. Mas é um projeto extremamente enxuto, penalizando o
produtor na questão da mão-de-obra. Alguns até criticam dizendo: "mas a mão-de-obra é
familiar". Tudo bem, até pode ser familiar, mas a realidade é diferente. As vezes na propriedade
tem o produtor com a mulher e dois filhos pequenos. Então, nessa situação, a mão-de-obra é
praticamente dele, porque a mulher tem outras coisas para fazer. Pode até temporariamente ir,
mas não é tempo integral. Então essa questão do limite deve ser revisto. Por exemplo, no ano
passado quanto era o quilo de uréia e quanto está hoje? Essas dificuldades não são somente do
PRONAF A, são de todos os PRONAFs.
Pesquisador: Há certas críticas ao IDAM de que não faz bem alguns projetos, existem falhas.
Por outro lado, também se fala que os técnicos utilizam um modelo de projeto, padronizam e
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multiplicam para vários produtores, mesmo que as realidades sejam diferentes. O que você acha
disso?

Técnico IDAM: Veja bem, críticas sempre existem e algumas delas têm fundamento. Dizer que
o IDAM falha na orientação, talvez não seja bem essa colocação que deva ser feito. O IDAM
pode falhar no acompanhamento. O município é muito extenso e nosso corpo de técnicos aqui é
muito limitado. Então muitas vezes a gente não consegue atender todo mundo. Agora, a
orientação não. Eu diria que em 90% dos casos, a orientação é adequada para aquela situação,
naquele momento. O que falha é justamente a questão do acompanhamento. E impossível a gente
estar em mais de um lugar ao mesmo tempo... Agora, essa questão dos projetos padronizados, ela
existiu e talvez ainda exista. Nós temos agora um trabalho muito importante na elaboração de
projetos. Antes nós pegávamos o gmpo de produtores, se dos 50 produtores 20 queriam plantar
banana, nós fazíamos um projeto para todos. Hoje não, nós tomamos o cuidado de fazer projeto
por projeto. A realidade dos produtores é diferente de um para o outro... Nos aqui elaboramos os
primeiros projetos mecanizados do Estado para a agricultura familiar. Nós elaboramos 10
projetos, se você for analisar tais projetos, todos são diferentes um do outro. Agora, é claro que a
necessidade de insumos, por exemplo para o plantio do mamão, vai ser a mesma para um
produtor, dez ou cem produtores.
Pesquisador: Como você seleciona os produtores que vão ser beneficiados, uma vez que você
mesmo falou que o número da equipe técnica é bastante limitado?
Técnico IDAM: Essa questão do financiamento é um processo muito longo. As vezes o produtor
fica impaciente, acha que o projeto dele não vai sair, acha que é o IDAM está amarrando. Mas ele
não toma o cuidado de avaliar que existe todo um procedimento a ser seguido. Essa questão
começa com a parte do cadastro, e é geralmente agora em abril. Então a gente faz reuniões nas
comunidades. Tais reuniões conseguem atingir um número considerável de agricultores. Se você
for fazer apresentação de casa em casa, você vai fazer cinco visitas por dia. Se você marca uma
reunião bem planejada e organizada, você tem alcance bem maior. Dá para informar de forma
generalizada a questão das normas, os juros, os avanços, etc. Ai a gente cadastra quem está
interessado e enviamos ao Banco para saber quem está ok e quem não está. As vezes o camarada
preenche todos os requisitos técnicos, mas está inadimplente por uma dívida que tem com relação
a uma compra que fez e não pagou. Assim, tal situação inviabiliza a possibilidade desse produtor
ser contemplado na elaboração e aprovação de um projeto. Depois desse cadastro, o Banco nos dá
uma resposta. Muitas vezes o produtor confunde as coisas. Na imaginação do produtor, se ele foi
aprovado pela pesquisa cadastral ele já tem que receber o dinheiro. Mas isso aí é só o primeiro
passo, e eu diria até o menos importante. O mais importante é ele atender aos requisitos técnicos.
Quais são esses requisitos? Acesso à propriedade, experiência do produtor naquele cultivo que
ele quer trabalhar, estrutura da propriedade... Por que hoje existem muitos produtores
inadimplentes que não conseguiram pagar a dívida com a produção? Na mente do produtor, o
crédito vai ser a salvação para ele. As vezes o produtor não tem renda nenhuma e vai pegar um
financiamento. Até que aquela planta comece a produzir, comece a dar um retomo para ele, vai
demorar um pouquinho. O ideal seria que você chegasse numa propriedade que o produtor pelo
menos se sustentasse com o que ele tem ali dentro. Isso aí é algo que nós vimos que deve ser
visto também e ser levado em consideração. Então tudo isso aí faz parte dos nossos critérios. Já
aconteceu comigo, inclusive nessa mesma comunidade que a gente está indo agora, casos em que
o produtor foi no banco, se cadastrou, foi aprovado e quando eu fui fazer a vistoria da
propriedade, vi que o produtor tem nada. Então seria até uma atitude irresponsável da nossa parte
fazer um projeto para um produtor nessa situação. Ideal é que o produtor tenha uma certa
estrutura para que possa ter acesso ao financiamento. Então a gente age mais ou menos nesse
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sentido, faz as reuniões, informa direitinho, manda para o banco a relação dos interessados, faz a
primeira vistoria, começa a elaborar o projeto, enviar os projetos para o banco e aguardar a
contratação, para depois ser aprovado. Então é um processo longo. Para você ter uma idéia,
estamos agora concluindo essa parte de cadastro e esses projetos vão ser contratados, pelo
cronograma que foi feito nesse ano, até final de agosto vão ser contratados. É um tempo até bem
curto em comparação com os anos anteriores... No ano passado nós começamos também cedo
esse processo, mas além da nossa demora em mandar todos os lotes, ainda teve a greve do
BASA. Tudo isso ajudou a atrasar ainda mais o projeto. Os projetos que eram para ser
contratados no ano passado, foram contratados em fevereiro deste ano. Em fevereiro esses
projetos deveriam ser implantados, mas ainda estavam sendo contratados. Agora que nós estamos
implantando esses projetos. Quando é um projeto que tem irrigação, não tem problema nenhum.
Mas quando é um projeto que não tem irrigação, por mais que agora esteja chovendo, daqui a
pouco vai parar de chover. Então para evitar isso aí, definimos esse calendário. A previsão é que
a etapa final desse processo que é a contratação seja realizada até agosto.
Pesquisador: Você acha que com esse programa o produtor tem como vender a produção?
Técnico IDAM: Olha, produzir todo mundo produz. Produzir com qualidade, querendo se
produz. Mas se não tiver organização para você vender o seu produto não adianta. E isso
realmente tem sido um gargalo quando a gente analisa o processo como um todo. Aqui no estado
a gente tem o Agroamazonas, que é uma agência que tem o papel de fazer essa intermediação
entre o produtor e o mercado. É mostrar ao produtor quais são as alternativas que ele dispõe para
colocar o produto dele no mercado com um preço melhor. Então, por exemplo, aqui nessa
comunidade [Santa Terezinha ü] os projetos que foram elaborados e implantados em 2001, em
toda quinzena sai produção de banana dela. Há um caminhão da Secretaria que vem e busca essa
produção, o apoio da Prefeitura foi constante, nimca falhou. Apesar dos produtores não pagarem
o fi-ete e terem esse apoio, acabam "morrendo na praia". Eles não tem organização. Não adianta
colocar um caminhão de banana desse e levar lá para a feira. Um cacho que valia R$ 6, R$ 8 ou
R$ 10 é vendido por R$ 2. O atravessador percebe que a produção é grande e não vai haver
demanda, espera e compra do produtor a um preço muito mais baixo que o mercado. O produtor
deve ter consciência de que essa organização não deve partir apenas do poder público não. O
produtor deve começar a despertar e correr atrás. Se ele vender por quilo, 40 centavos o
quilograma, ele estaria ganhando muito mais que R$ 2 ou R$ 3 que ele vende quando leva à feira.
Um cacho desse é pelo menos 20 Kg. O estado até tem ajudado o produtor nesse sentido, temos
aí a Agroamazon, de vez em quando tem um curso, a gente faz questão que o produtor participe
para ver se ele começa a despertar, organizar a sua produção para que o seu produto seja
realmente valorizado.
Pesquisador: O CONAB compra do produtor aqui?
Técnico IDAM: É, aqui também essa alternativa. O município tem uma cooperativa de
produtores, a CPU Atuma. Essa cooperativa já é um pouco antiga no município, só que ela não
tinha estrutura. Então o que a gente fez? No ano de 2002, toda uma estmtura que a Secretaria
dispõe foi colocada à disposição da cooperativa. É uma estrutura que inclusive conta com câmara
frigorífica e a idéia é utilizar para armazenar a produção de cupuaçu para posterior
comercialização. Como essa cooperativa hoje já está legalizada, toda documentada, a nossa
expectativa é que realmente a coisa deslanche agora. Nós já tivemos algumas experiências. Por
exemplo, no ano passado quando houve aquela compra da merenda escolar e também tinha uma
rede de supermercado que comprava nossos produtos, e os produtos que comercializava era
macaxeira e banana. Para você ter uma idéia, o pessoal pagava pela macaxeira 30 centavos o Kg.
Então o saco de macaxeira que pesa aproximadamente 70 Kg saía a R$ 18. Nunca o produtor no
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município conseguiu um preço desse. Tudo bem que o pagamento era feito em 30 dias, mas
mesmo assim era jogo para o produtor. Esse ano vai ser retomado isso. Deu uma parada e agora
vai ser retomado, através da cooperativa também. Então o produtor vai ter mais uma
oportunidade de colocar o seu produto no mercado.
Pesquisador: E aquela idéia de que o Governo compra os produtos básicos como milho, feijão,
arroz, mandioca e trigo) ?
Técnico DOAM: Aqui para a nossa região, a produção de grãos não é tão importante quanto em
outras regiões. No início a CONAB estava comprando grão e farinha, então daqui praticamente
saía farinha.

Pesquisador: Explica um pouco mais sobre esse transporte da produção no município.
Técnico D)AM: Como o município é muito extenso nós temos aqui uma programação feita para
atendimento dos produtores. Por exemplo: as feiras aqui são divididas entre as feiras do Rio
Canoas e Rio Pardo, são dois assentamentos que ficam na mesma região, e a feira da BR-174 que
são os produtos que são levados pra Manaus. Então numa semana vai para o Canoas e na outra
para a BR, começa na terça, os caminhões vêm e levam o produto. Se ficar produto sobrando os
caminhões voltam e levam na quarta, e aí vai...o que precisar vai na quinta, e aí quando é no
sábado tem o retomo desses produtores, o produto vai no caminhão e os produtores vão no
ônibus. Isso só é feito aqui, de graça! Só é feito aqui! O produtor não paga nada.
Pesquisador: E quem paga é a Prefeitura?
Técnico IDAM:É a Prefeitura que paga e além disso, tem a Feira da Estrada de Balbina, no
ramal da Morena e tem outra feira da BR, que é feita nas sextas-feiras, que é para cá para sede, os
produtos vem aqui para sede do município. Numa época foi feito um levantamento, bem
superficial, nós chegamos à conclusão na época, que só com combustível, estava se gastando em
tomo de R$ 600.000,00 por ano, fora aluguel dos caminhões, peça, manutenção, então olha lá, R$
600.000,00 por ano. Hoje se for fazer o mesmo levantamento talvez se gaste mais porque o preço
dos produtos aumentaram...
Pesquisador: R$ 600.000,00?!
Técnico IDAM: Na época...só em combustível, né!!!
Pesquisador: Em que ano?
Técnico IDAM: Isso foi em 2003
Pesquisador: Combustível só para o frete?!
Técnico IDAM: Só dos caminhões... só da feira!! Um caminhão desse aí, para fazer uma viagem
dessa gasta uns 150 litros de diesel, com 5 caminhões rodando, roda praticamente todo dia
Pesquisador: E essa feira, quantas vezes acontece? Toda semana?
Técnico IDAM: É, toda semana tem feira, isso daí não falha não, toda semana. Agora, uma
semana ela vai, o caminhão vai lá para Canoas. Aí leva o produto terça, se tiver quarta leva
quarta, se tiver quinta leva quinta, sábado retoma de Manaus, geralmente quando o produtor vem,
voltando da feira, ele traz o rancho dele nesse caminhão e o produtor vem no ônibus. Na outra
terça, em vez de ir para Canoas, ele vai para BR, é o mesmo processo, e na outra terça volta para
Canoas. Agora, feira da BR e a feira de Balbina é toda sexta, a feira de Balbina, o ramal do
Morena vai para as família de Balbina, o produto e essa da BR, de sexta-feira, vem pra sede do
município. O produtor tem que começar a custear isso daí pelo menos contribuir, porque veja só
teve umas épocas aqui que tivemos problemas com combustível, às vezes faltava combustível, as
vezes falta combustível, isso é natural e se passar uma semana sem feira, às vezes falta
combustível, ou às vezes porque caminhão tá quebrado, ta consertando, os produtores não
conseguem caminhar, porque pelo tempo que o produtor ta com isso aí, já era para estar
capitalizado se prevenindo para uma eventualidade dessa, porque isso é uma eventualidade.
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acontece uma vez e outra, mas assim mesmo o produtor, nào é daquele que diz "eu pago o diesel,
ou vou alugar um outro caminhão particulaf, não consegue fazer, muito raramente o produtor
consegue fazer, maioria dos casos é dependente da Prefeitura e isso é culpa nossa, nós é que
começamos isso, tem que parar com isso...[Técnico mostra uma propriedade] Ele, quando ele
começou aqui ele não tinha nada, se ele tivesse receita já pra isso... ele tinha o sitio dele
estruturado, mas não tinha uma receita própria pra isso, então imagina só se ele fosse esperar esse
coco dele produzir pra ele ter uma receita daí, então muitas vezes o produtor não decola por causa
disso. O ideal qual seria? É que quando ele tivesse plantado esse coco ele já tivesse uma banana
ou já tivesse uma outra coisa que já estivesse dando um retomo pra ele... A gente participou de
um curso de desenvolvimento municipal dado pela UFAM, que foi um curso criado para
realmente preparar o profissional para trabalhar com a coisa pública. Tal curso despertou muito a
nossa cabeça para essa questão, na época teve uma seleção, um vestibular, todo o processo
normal mesmo de uma faculdade, nos tivemos a felicidade de passar, concluímos o curso ano
passado e estamos tentando fazer alguma coisinha no cotidiano.
Pesquisador: Você não acha que nesse trabalho que vocês fazem precisa de mais outras pessoas,
outros profissionais também ?
Técnico IDAM: O que acontece, isso daí faz parte de trabalho de extensão rural, porque você
fazer assistência técnica é muito fácil,, se você vai orientar o plantio de um abacaxi que você
desconhece, você vai num livro, você vai na intemet, você vai com uma pessoa que conhece o
problema e então você resolve o problema. Agora a parte de extensão rural ela envolve muito
mais que isso, ela envolve o social, quando a gente conversa com os outros colegas aí, nós temos
colegas aqui no IDAM que estão com 20 e poucos anos de casa, a idade que eu tenho de vida o
cara°tem de IDAM. Então na época deles existia uma etapa chamada de pré-serviço, como se
fosse um estágio, onde o profissional iria conviver com todas aquelas situações ver se ele se
identificava com aquele processo, isso hoje nós não temos mais. Nessa época também não era só
o técnico agrícola (engenheiro agrícola, veterinário...) que compunha a equipe, mas tinha um
assistente social, tinham outras pessoas que completavam esse time e o faziam mais abrangente.
O govemo tem tentado resgatar isso aí, hoje a nova política de assistência técnica e extensão rural
ela já percebeu que tem que voltar isso daí. Então nós aqui na nossa secretaria temos uma
assistente social que, aos poucos, a gente tem envolvido ela nesse processo, porque realmente é
complicado. Às vezes você chega com um produtor diz que o plantio dele ta todo esculhambado,
aí você muitas vezes quando o camarada não tem um pouquinho de jogo de cintura aí não procura
saber o porquê ta daquele jeito, o porquê do produtor não ter executado determinadas atividades,
muitas vezes o produtor está lá com problema de família né? Às vezes é o filho que esta usando
droga, é a filha que está se prostituindo, é marido que está bebendo e espancando a esposa. Então
realmente para isso daí, é muito interessante ter uma pessoa que possa prestar esse auxílio,
porque uma coisa é eu chegar lá como ser humano conversar com eles, dar uma orientação a eles.
Outra coisa é uma assistente social vamos dizer ou pode ser um outro profissional, um psicólogo,
alguém desse tipo, chegar lá realmente e dar uma orientação. Isso daí não tenha dúvida que é
importante, é super importante.
Pesquisador: Como é feita a compra de insumos sem que o IDAM influencie o produtor ou
direcione a compra?
Técnico IDAM: Isso é feito via fornecedor, nós não indicamos nenhum fornecedor, a maneira de
você fazer isso dai sem dar margem a comentários ou espeadações é profissionalismo, é
profissionalismo...Eu não tenho tido problemas nesse sentido...Eu não gosto de me aparecer não,
mas eu não tenho tido problema nesse sentido, porque eu sou bem claro com o produtor. O
produtor tem que comparar o adubo.Eu explico porque e não indico o fotmecedor, fidano ou
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ciclano. Às vezes o produtor mesmo não conhece ninguém, e o que a gente faz, a gente dá uma
relação para ele e diz você vai encontrar esse produto aqui nessas lojas. Ai dá o nome de 3, 4, 5
lojas para ele, ele tem toda a abertura para procurar quem ele quiser, sem o comprometimento
nenhum, ele compra de quem ele quiser. Antes o produtor ia á loja, pegava a nota fiscal trazia
para gente. Nós emitíamos um laudo para o banco, o banco pagava a esse fornecedor aquela
mercadoria, para então o fornecedor fazer a entrega desse equipamento, do material. Então o
que acontecia? O fornecedor recebia esse dinheiro, demorava para entregar o produto,
entregava numa época inadequada, o produtor ficava no prejuízo, ás vezes nem entregava tudo,
não tinha mais jeito já tinha recebido o dinheiro. Hoje não! Hoje o produtor vai nas lojas que ele
quiser, pega a nota fiscal dos equipamentos, dos matérias que ele quiser, traz para gente, o
fornecedor entrega aquele material, o técnico vai na propriedade, constata que o material já está
na propriedade, ai que ele faz aquele laudo autorizando o banco a pagar aquele material. O que
pode existir, e ai eu não nego que talvez exista, é a falta de palavra, o cara não tem
projissionalismo, e ai ele jica fazendo coisa errada, eu jamais vou atestar uma nota fiscal
dizendo que um equipamento está na propriedade se aquele equipamento não está na
propriedade, porque eu não ganho nada com isso, eu não tenho relação nenhuma com
fornecedor nenhum e nem com distribuidora de equipamentos e aqui no escritório eu tenho
certeza que nenhum colega faz isso, eu tenho certeza! Olha o que aconteceu comigo um mês
atrás mais ou menos: um produtor foi comparar um adubo, um esterco, procurou um fornecedor
aqui do município para comprar esse esterco, foi e comprou, o fornecedor virou para mim e
disse o material do fulano já ía lá, para eu ir lá conferir, ai eu fiii né...quando eu chego lá, o
material que o cara vendeu para o produtor dizendo que era es1erco...eu olhei assim...tirei uma
amostra...está até comigo lá no escritório! Guardei lá. Rapaz isso aqui não é esterco, tu está
pagando caro e você tem que receber um produto de qualidade. Ai né,fiii para o escritório e
liguei para esse fornecedor, *'senhora fidana pode dar um pulinho aqui? E eu mandei trocar, e
disse olha a senhora ia recebendo um valor razoavelmente bom por esse material, então a
senhora tem que entregar um material de qualidade, e assim foi feito. A senhora trocou, depois
que trocou levou o que era para ter sido levado, eu atestei a nota, pronto! Quando o técnico tem
conjiança no produtor o que a gente faz, o que eu tenho feito, principalmente quando o produtor
vai comprar adubo orgânico, que é uma coisa que está escasso aqui no município, o produtor
tem um valor disponível para comparar o adubo orgânico, isso depende de cada projeto, então o
que você faz você tem aquele dinheiro e em vez de liberar para o fornecedor você libera para o
produtor, o produtor recebe aquele dinheiro, compra o adubo traz o recibo e encaminho o recibo
para o banco para dizer que foi realmente comprado aquele adubo. Já com o adubo químico ou
outros equipamentos não dá para fazer isso, não pode fazer isso, mas com o adubo orgânico a
gente faz isso sem problemas realmente. Foi um prvblema numa época, aqui mesmo nesse ramal,
se tu falar com alguns produtores, se a gente passa ali a gente vê que tiveram muitos problemas
com relação a isso dai, muitos problemas... o que a gente quer com esse projeto é que traga
alguma melhoria na qualidade de vida do produtor rural. O que a gente quer é que todo
agricultor faça, ele tem que ser no mínimo curioso, petgunte, por que é assim.
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ANEXOm

ENTREVISTA COM J.J

(Coordenador de Operações, Banco da Amazônia)

Pesquisador: Qual o seu cargo aqui no Banco?
Coord. Operações BASA: Eu sou Coordenador de Operações, eu sou a segunda pessoa do
Gerente Regional, eu substituo ele também. O Gerente Regional tem o mesmo status que o
superintendente... É que o banco mudou de superintendente para gerente regional e agora quer
voltar de novo para a estrutura de superintendente.
Pesquisador: O Sr. está no banco há quanto tempo?
Coord. Operações BASA: Vou completar 2 anos em julho em Manaus, mas eu tenho 28 anos de
banco.

Pesquisador: Como coordenador de operações, como o senhor vê a questão do crédito rural?
Qual é o histórico no banco?
Coord. Operações BASA: O crédito rural nessa minha experiência de bancário passou por
vários programas. Existiram alguns programas, que já estão extintas, como o Pólo Amazônia que
era um programa de aplicação de recursos na Amazônia. Com o pequeno produtor trabalhamos
muito com o camê rural, também hoje extinto, que era um programa direcionado à atividade
rural. Também haviam outros programas, como o POC (Programa de Operações Conjuntas) do
BNDES, direcionado ao setor agrícola. Tivemos o PROBOR, que foi direcionado ao cultivo da
borracha. E por último, em 1988, a Constituição criou o Fundo Constitucional, que designou 3%
da arrecadação do IPI - do imposto de renda nacional - para incentivar o desenvolvimento das
regiões mais carentes: norte, nordeste e centro-oeste. Então aqui no norte ele se chama FNO, no
nordeste é FNE e no centro-oeste é FCO. Em 1989, nós começamos a operacionalizar o FNO, eu
era gerente de uma agência lá do interior do Pará, e nós começamos a fazer os primeiros
financiamentos, não existia ainda o PRONAF, era o FNO-Especial, mas tinha as mesmas
características do PRONAF. Só que era um programa único e atendia a toda classe de produtor
rural. Lá pelos anos 97 ou 98 veio o PRONAF e foi segmentado, surgiu o PRONAF A, PRONAF
B e PRONAF C. Depois estendeu-se para o PRONAF D, criou-se o PRONAF A/C, que é uma
extensão do PRONAF A... Enfim, foi se criando essas leírinhas do PRONAF para atender cada
classe de produtor. O "A" é para aquele pessoal de assentamento e os demais se encaixam nos
outros tipos de PRONAF... Juntamente com o PRONAF, surgiu também o PRODEX, que era um
programa direcionado ao extrativismo, que hoje é PRO-Floresta... e tinha também o PROCERA,
Programa de Apoio à Reforma Agrária, que agora passou a ser tudo PRONAF A. PROCERA
também era um programa que utilizava os recursos do FNO, que hoje não existe mais com o
nome de PROCERA e foi incorporada ao PRONAF. O Governo Federal ainda estendeu, criou o
PRONAF Mulher, que é para aquela mulher colona, mulher do agricultor, mulher do pescador...
Também há o PRONAF Jovem, direcionado para aquele jovem que está se formando ou está
formado, e o crédito busca incentivar para que tal jovem trabalhe com a terra, são filhos dos
agricultores, geralmente são egressados da escola agrícola. Dois programas que existiam, o
PRONAF Agregar e PRONAF Coletivo já não existem mais, foram fiandidos numa única linha
de crédito chamada PRONAF Agropecuário, que atende as demandas grupais e coletivos ou
associativos. Tem uma diferença entre grupai e coletivo. O coletivo é quando por exemplo você
adquire um bem onde todo mundo vão pagar e usufhiir desse bem. O grupai não, são vários bens,
um para cada um, mas direcionados para a mesma atividade. Por exemplo nas proximidades de
uma indústria de laticínio se oferece um PRONAF Grupai de modo que aqueles produtores
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próximos da indústria possam receber financiamento para poder criar gado e fornecer matéria
prima - leite - para a indústria. O coletivo não, é aquele mais associativo. O histórico do crédito
rural, de acordo com o meu conhecimento no banco desde 1977, se resume basicamente nesses
programas.

Pesquisador: No documento oficial do BASA chamado Plano de Aplicação do FNO 2004-2006
não consta algumas linhas de crédito como PRONAF Mulher e PRONAF Jovem? Elas realmente
existem?

Coord. Operações BASA: Esse documento que você tem é antigo. Na realidade o PRONAF
Mulher e PRONAF Jovem foram incorporados em 2004. No Plano de Aplicação do FNO 2005 a
2007 existem esses PRONAFs. Inclusive no anterior não tem o PRONAF E. Antigamente nós
tínhamos o PRO-Rural, esse programa foi substituído pelo PRONAF D. Além das linhas de
crédito PRONAF, existem também outras linhas do FNO mas que tem valores diferentes e juros
mais altos. Para 2005 temos previsão de aplicação de R$ 140 milhões no estado, com distribuição
entre proprietários mini/micro, pequeno, médio e grande porte. Desse total, 23,2 milhões vão ser
aplicados em PRONAF.
Pesquisador: O Sr. acha que a demanda potencial do Amazonas para o PRONAF é mais do que
é atualmente solicitado?

Coord. Operações BASA: Eu concordo de que o que é pedido está abaixo das necessidades do
estado, isso é verdade. Acho que o estado tem muito mais potencial... Agora, com relação a
aplicação dos recursos em si que são destinados ao estado, aí já é o inverso. A partir de 2002, nós
estamos aplicando o recurso que vem mais um pouco. No ano passado nós tínhamos 118 milhões
para aplicar de FNO, e nós aplicamos 170 milhões. Aí veio mais um recurso da União, UGU, que
era cerca de 30 milhões, e nós aplicamos aqui mais 6 milhões. Ou seja, deu um total de 176
milhões, aplicamos 45% a mais do estipulado para o estado. O estado leva 15% do recurso
destinado ao FNO e nós estamos aplicando mais do que isso...Ainda não atende a demanda do
estado. Se a gente fosse realmente fazer uma campanha creditícia no estado, a necessidade de
recurso seria bem maior. Só que esse freio é em função das características. Você primeiro deve
emprestar com qualidade, com a certeza de que o dinheiro vai retomar. Não é uma doação, é um
empréstimo. Isso aí pode ter até uma conotação de que o banco é desumano, que poderia ser
subsidiado e não precisar pagar ao banco, etc. Mas acontece que deve haver o giro, senão é como
tirar farinha do saco e nunca colocar. O dinheiro precisa sair e entrar novamente para beneficiar
mais pessoas. E já está provado também que esses planos de financiamento a fundo perdido que
houveram no passado, não deram certo. O cara não tinha o compromisso de pagar, então não se
interessava em produzir, gerar receita. Então o objetivo dos programas do PRONAF está atrelado
ao programa de combate à fome do Govemo Federal. Ou seja, aplica o dinheiro na agricultura,
produz alimentos, produz renda, produz emprego e combate a pobreza. Então o compromisso do
banco com o programa Fome Zero é exatamente levar recursos para o campo. Então, no estado
do Amazonas existe excelente potencial produtivo, mas poucas condições para que isso possa
ocorrer. Agora mesmo nós tivemos um problema com o município de Presidente Figueiredo, é
uma carta de reclamação [mostra a carta]. Por um lado nós somos pressionados pelas entidades
de classe dos produtores rurais para liberarmos o crédito e facilitarmos o processo, e por outro
lado as entidades envolvidas com o crédito reclamam que o crédito é dado sem critério. Por
exemplo, essa aqui [mostra novamente a carta] reclama que o banco entregou dinheiro, mas o
projeto não tinha assistência técnica, não tinha apóio dos órgãos, análise de estudo de mercado,
etc... Se você for fazer realmente a coisa com todos esses parâmetros e critérios, aí que o dinheiro
não sai mesmo. Não dá para você deixar de atender o pobre do colono, plantador de banana, lá do
Presidente Figueiredo, porque não tem uma pesquisa de mercado. Por que se for fazer isso, não
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tem nenhum município. Se isso não ocorrer, o que você vai fazer? Vai devolver o dinheiro?
Então você tem que fazer dentro das condições do estado. Você tem que financiar dentro de
alguns parâmetros que te garantam o retomo daquele dinheiro.
Pesquisador: Em comparação com o Pará, o Amazonas tem muitos poucos projetos executados
ou em execução. Por que isso?
Coord. Operações BASA: A mentalidade é que as coisas.do vizinho são sempre melhores que as
nossas. Eu já trabalhei várias vezes naquela região, eles também têm os seus problemas e
dificuldades, mas o Pará tem o dobro da população do Amazonas. A maioria dos municípios é
interligada por estrada. As organizações sócias são mais firmes e consistentes. As regiões
nordeste e sul do Pará são habitadas por pessoas do Paraná, Rio Grande do Sul e nordeste, ou
seja, pessoas muito mais ativas e conhecedoras para acessar as linhas de crédito. Então eu poderia
te d^ um monte de fatores que faz com que Pará demande realmente mais crédito. Mas isso não é
uma questão de preferência. O recurso é distribuído de acordo com as demandas. Nós estamos
nos esforçando aqui para que não haja esse tipo de comparação. Nós tínhamos aqui recursos até
2002 que ninguém conseguia aplicar os recursos. Já no Pará eles conseguiam aplicar mais que o
Amazonas, simplesmente pela nossa ineficiência e pelas condições especiais do estado. E por isso
que Pará aplica mais, não porque exista uma preferência. Então se nós realmente atuarmos como
fizemos em 2003 e 2004, a gente com certeza vamos parar de ouvir essas comparações...
Pesquisador: O que acontecia com o dinheiro que não era aplicado? Voltava para a União?
Coord. Operações BASA: No estado poderia dizer que em 2002 houve empate e antes, sempre
sobrava dinheiro. Esse dinheiro era distribuído aos outros estados que precisavam, são sete
estados atendidos pelo BASA com o dinheiro que cai na conta.
Pesquisador: Como é feita a canalização de recursos do Governo Federal para os bancos?
Coord. Operações BASA: O planejamento do PRONAF é feito em Brasília, onde são feitos os
programas. As prioridades são discutidas em cada estado. Ano passado teve um encontro de dois
dias para definir as prioridades, o que o estado queria e a onde que deveria ser aplicado o
recurso? Nesse encontro estavam todos os segmentos: estava o pessoal do turismo, pessoal da
pecuária, pessoal da pesca, etc. Haviam muitas pessoas, mas de 60 pessoas. Quando foi montado
o plano de aplicação dos recursos pzu^a o Amazonas, foi em cima das necessidades daqui. Tal
situação é muito diferente do passado em que os técnicos sentavam nos gabinetes em Brasília e
diziam o que a gente poderia financiar aqui, sem conhecer a realidade. Hoje, aqui, a gente já sabe
quais são as potencialidades. Uma coisa que vai financiar lá no Nordeste, não pode financiar da
mesma forma aqui. Isso não é imposto por Brasília... Brasília criou PRONAF Jovem, mas se não
tiver nenhum colégio agrícola, nada aqui no Amazonas, não se aplica para os nossos jovens.
Realmente, hoje em dia, já aplicamos os recursos naquilo que é necessário.
Pesquisador: Além daquela parte cadastral, quais são geralmente os motivos do retomo ou
atraso de um projeto? , . j ,
Coord. Operações BASA: A gente tem que ter a hombridade de reconhecer nossos próprios
erros. Eu reconheço o problema do atraso que atrapalha a vida do produtor. Mas o que tem que
ser entendido, é que banco é banco, banco não desenvolve atividade agrícola ou pecuária. Banco
realiza atividade bancária. Então não daria para o BASA colocar uma representação em cada
município para fazer projeto, isso seria inviável. Então nós fizemos parceria, assinamos convênio
com vários órgãos, por exemplo: IDAM, INCRA, SEPLAG, Govemo do Estado, Prefeitura,
IBAMA, CONAB...Participamos dos conselhos municipais e estaduais de desenvolvimento mral
sustentável, Conselho do Turismo, enfim, de todo segmento que nos interessa para fazer esse
recurso fluir. E a gente passa uma orientação dos órgãos técnicos de que eles têm que fazer essa
prospecção para o acesso ao crédito no começo do ano. Então esses quatro meses até abril é o
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período em que esses órgãos devem estar trabalhando para selecionar essas pessoas. Hoje em dia
o produtor rural não vem mais para o banco, o banco vai até ele através desses parceiros. Então a
orientação é que até maio, máximo até o mês de julho, se tenha dado entrada a esse projeto aqui
no banco. Isso para que o recurso saia na época certa. Não estou falando que esse pessoal tem
culpa nisso, a gente sabe das deficiências nas estruturas deles. Não adianta o técnico do IDAM
dizer que a culpa é do Banco. A gente tem que assumir a nossa própria culpa. Eles devem
assumir a culpa pela demora em dar entrada nos projetos de financiamento no banco. As vezes
reconheço também que pelo prazo, a proposta também se toma pouco qualificada. Por outro lado
nós também temos a nossa parte de culpa quando às vezes o volume de projetos é muito grande
numa determinada agência, e a agência não dá conta de fezer tudo aquilo na velocidade que
deveria fazer. Porque se você faz um corte assim, tudo bem, você faz tudo dentro do prazo, mas
deixa de atender uma multidão. Então você não pode fechar as portas do banco para realizar essas
atividades...A gente recebe projetos em setembro, outubro e novembro. Consequentemente acaba
saindo realmente fora de época, é época de estar liberando recursos e não recebendo projetos...
Com o passar do tempo, esse processo tem se tomado mais ágil, ou seja, essa reclamação já não é
mais tão grande... E por outro lado quando o agricultor reclama que o dinheiro demorou para sair,
as vezes a demora não é nem aqui. Depois que o produtor assina que quer o crédito, o órgão
técnico demora para fazer visita à propriedade dele, demora a fazer o projeto, demora a dar
entrada no banco... Às vezes manda errado. Por exemplo, esse pacote [mostra um envelope
grande na mesa] de projetos que é para Apui, foi mandado para cá. Então no mínimo vai demorar
mais 15 dias para voltar lá para Humaitá. Então existem esses atropelos... No passado foram 13
mil financiamentos que fizemos.
Pesquisador: Com esses órgãos parceiros, qual é a relação do banco?
Coord. Operações BASA: Todos eles têm um papel fundamental. O IDAM cuida de toda a parte
de agricultura e pecuária do estado. O IDAM é o número um, é o filho da terra, subordinado ao
Govemador, então é ele realmente que deve atuar no estado. É a interface entre o banco e o
produtor, não somente do BASA, mas de todos os bancos que trabalham com crédito rural. Onde
quer que exista o recurso para aplicar na atividade rural, o IDAM deve estar engajado nisso para
trazer essas informações para o banco....O INCRA também tem um papel fundamental, porque
nos projetos de assentamento do Governo Federal o único órgão autorizado de legitimar a relação
do produtor com a terra é o INCRA. O Banco entra com o recurso para beneficiar essa terra. O
INCRA não elabora projetos, mas assina as DAPs que são aquelas declarações de aptidão das
áreas de assentamento. E o INCRA também tem um convênio com o IBAMA para resolver a
questão ambiental. Então aqui nós temos 14 ou 15 assentamentos, são todos de responsabilidade
do INCRA, só é liberado o crédito para os assentamentos com a autorização do ENCRA. A gente
também tem convênio com a SEPLAG, que antigamente só apresentava projeto de café e cacau.
Agora a SEPLAC também está expandindo sua área de atuação para outras culturas, culturas
permanentes como cupuaçu, banana, etc. Outra instituição é o EMBRAPA, ela não tem nenhum
convênio com o banco de prestação de assistência técnica ou de elaboração de projetos, mas o

^  EMBRAPA tem o apoio do banco na pesquisa. Então toda e qualquer atividade que vai ser
financiada passa quase sempre pelo EMBRAPA. Aqui também temos o ENPA... Por exemplo,
naquele encontro no INCRA [abril/2005] foi feita a reclamação de que o banco não queria
financiar a criação de peixes em leito de igarapés... Nós tem uma pesquisa consolidada a respeito
dessa atividade. Tanto que a gente está no caminho certo porque nós nos propusemos a financiar
6 a 10 projetos pilotos de criação de peixes em leito de igarapés, lá na região do Tarumã. Com
relação ao IBAMA, nenhum financiamento pode sair sem anuêncio do IBAMA, porque ele tem
que verificar se estão sendo respeitadas as legislações ambientais. Nós temos convênio com as
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prefeituras, através dos conselhos municipais, porque é uma exigência do PRONAF que todas as
operações do PRONAF sejam discutidos no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável. Então todos os municípios devem ter esse conselho para aprovar e o banco poder
fazer dentro daquilo que o conselho definiu. Nós temos uma parceria muito boa com diversas
secretarias do Estado, tais como: SDS (Secretaria de Desenvolvimento Sustentável), SEPRO
(Secretaria de Produção), Agroamazon (a parte da pecuária), AFEAM, IPAAM, ITEAM, SECT
(Secretaria de Ciência e Tecnologia), etc... enfim, tudo concatenado com esses órgãos. A gente
tem tido um bom trânsito por esses órgãos, aspecto necessário para que tudo aconteça
corretamente... Lá, quando você faz essas viagens para o interior, e você deve ter sentido na
ponta, que a visão do produtor é ter um banco para emprestar dinheiro para ele produzir.Então ele
só enxerga esses dois pólos: ele e o banco. Mas o produtor não percebe que nesse meio tem que
ter um órgão de pesquisa para dizer para ele que aquela banana que ele vai plantar já foi analisada
e pesquisada que é mais resistente, e que tem que plantar aquela variedade específica de banana
para dar bons resultados. É preciso saber qual adubo adequado a ser utilizado naquela região,
pelo tipo específico do solo. Ele tem saber o porquê dele comprar um tipo específico de adubo, o
porquê dele adquirir certo tipo de defensivos e outros não em respeito à vida silvestre... Esses
órgãos vão buscar cumprir a legislação e evitar danos ambientais mais graves pelo uso da terra,
dos igarapés, etc. É o que a gente chama de burocracia do crédito. Para o recurso sair da porta do
banco e chegar na porta do produtor, deve passar por uma série de etapas.
Pesquisador: O que o Sr. acha da implantação de instituições de microcrédito ou microfinanças
para oferecer crédito aos produtores, em vez de bancos grandes como BAS A?
Coord. Operações BASA: O banco tem que se auto-sustentar. O banco não pode direcionar sua
força maior a uma atividade que não está dando rentabilidade. Então o banco tem que sobreviver.
Ele deve pensar no microcrédito, no miniprodutor, mas paralelamente ele deve trabalhar com
outros clientes que tragam rentabilidade para poder ter sustentabilidade nas suas ações. Se ele
fosse direcionar só para o desenvolvimento, o banco quebrava. Então o banco tem que ter esse
equilíbrio. Agora ele não pode se furtar e se esquivar desse trabalho, tem uma responsabilidade
social como banco Federal. O Governo diz esse é o Banco da Amazônia e ele tem que atuar dessa
e daquela maneira. Ele tem que assumir seu papel de Banco da Amazônia. Então a gente tem que
vender essa imagem de que o banco é único da Amazônia e tentar convencer os especuladores e
os industriários, os detentores da maior parte da economia, de que eles têm que aplicar o seu
dinheiro no Banco da Amazônia porque é o banco da região, é o nosso banco. Porque quando ele
aplica lá no HSBC, esse dinheiro está indo para onde? Para Itália, para Espanha... Eles não
reinvestem aqui na região. Então você tem que levar também essa mensagem de que o Banco da
Amazônia é o banco que está trabalhando para o desenvolvimento da Amazônia. Hoje temos que
dar essa reciprocidade para o Banco. A gente não consegue obter depósito da própria prefeitura.
Hoje a gente estava discutindo isso com o Prefeito e o Secretario de Finanças. Por que a
Prefeitura trabalha com o Bradesco e o Banco Real e não com o BASA? O Governo do Estado
também, ele tem um convênio com o Bradesco. É difícil trazer o dinheiro do Estado também para
o BASA. O dia que acabar o convênio com o Bradesco, ele vai fechar as suas agencias no interior
e eu não tenho dúvida sobre isso. Aí ele vai ficar com saudades do BASA. Então o Banco deve
ter esse equilíbrio, trabalhar com as microfinanças mas consciente de que isso não é suficiente
para se manter realmente.
Pesquisador: Desse recurso total de 176 milhões de 2004, qual a porcentagem que foi aplicada
em agricultura familiar?
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Coord. Operações BASA: Até dezembro de 2003 nós tínhamos 19 mil operações de FNO desde
a criação do FNO. Por outro lado, só em 2004 tivemos 13 mil operações de FNO. Ou seja, nós
aplicamos o equivalente a mais de 5 anos anteriores sobre quantidade de famílias atendidas.
Pesquisador: O Sr. acha que o PRONAF é adequado para o Amazonas?
Coord. Operações BASA: É, porque ele foi discutido com as áreas específicas. O PRONAF
surgiu no Nordeste. Então, alguma coisa no início não se encaixou, nos primeiros anos, mas
depois foi se ajustando.
Pesquisador: Como o banco div-ulga o PRONAF? E o banco capacita outros órgãos na
operacionalização do PRONAF?
Coord. Operações BASA: A COTEDAM nos pediu para a gente ministrar um curso sobre linha
de crédito e operacionalização de planilhas. Nós já estamos articulando para fazer não somente
para eles, mas também para os demais. O banco está também investindo no BDAM, o único órgão
que se habilitou e que atendeu as exigências, a um programa de capacitação nessa área de

^  assistência técnica. Estamos passando ao IDAM uma soma significativa de 3 milhões de reais
para treinar os nossos parceiros...A nível de divulgação é quase que diariamente. Eu tenho uma
pasta com vários recortes de jomais sobre entrevistas e esclarecimentos que nós fazemos sobre o
PRONAF e os recursos do FNO e são divulgados nos jomais. A gente fala na rádio, na
televisão...Além de que a gente atende convites de participar de reuniões para falar sobre
financiamento. Talvez não apareça tanto por não ser um tema de tanto interesse da mídia, não é
algo sensacionalista, não chama tanto a atenção... Mas na medida do possível, a gente está
sempre em contato com a mídia e com os órgãos envolvidos com a agricultura, pesca e pecuária
da região... T»r>rkXTATro
Pesquisador: O Sr. conta com quantas pessoas para lhe apoiarem com o PKUJN Ar f
Coord. Operações BASA: Aqui na regional nós temos uma estmtura com 26 empregados que
trabalham com tudo, inclusive a agricultura familiar. Nós temos 10 avalistas que trabalham tanto
com a agricultura patronal como familiar. Mas todas as agências têm uma ou duas seção de
operações. O daqui movimenta aproximadamente 15 pessoas, dos quais 10 são somente para
rural. Tem agência que tem 3, tem agência que tem 5...Quantitativo suficiente para que o
operacional funcione.
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ANEXO IV

ENTREVISTA COM D. B. R. G.
(Engenheiro agrônomo. Orientador de projetos de assentamento, atualmente ocupa o cargo no
INCRA de Coordenador da Assessoria Técnica, Social e Ambiental)

Pesquisador; Quantas pessoas compõem essa Assessoria Técnica, Social e Ambiental do
INCRA?
Entrevistado D.B.R.G: São 12 técnicos ao total.
Pesquisador: O que o PRONAF traz de novo em comparação aos anteriores programas de
crédito?

Entrevistado D.BJR:.G: Começa pelo fato do PRONAF apoiar a agricultura familiar. Só aí dá
para ver uma grande diferença. Atende tanto o produtor dentro da reforma agrária como aquele
fora. Possui recursos tanto para custeio como para investimento. Possui uma variedade de linhas
de crédito que o tomam bastante amplo e interessante. Por exemplo, existe o PRONAF Floresta,
o PRONAF para agregar valor à produção, o PRONAF Estmtura para apoiar a estruturação do
meio rural, também existem recursos para capacitação, promoção dos trabalhos da mulher
(PRONAF Mulher) e do jovem (PRONAF Jovem). É um programa que atende diversas
demandas, diferente das linhas tradicionais de crédito que não consideram as especificidades da
agricultura familiar e os diversos gmpos inseridos nela. As vezes o marido quer trabalhar numa
coisa e a mulher em outra, esse programa permite que membros da mesma família acedam a
diferentes linhas de crédito. Também existem versões que atendem aos negros, quilombolas e
índios Ou seja, linhas de crédito destinadas a fortalecer as minorias étnicas, dentro da proposta
de inclusão do Governo Federal... Basicamente, o PRONAF A é o PROCERA de antes, com a
diferença de que o bônus de inadimplência muda era de 50% (PROCERA) para máximo 46% no
PRONAF A. Além disso, o PRONAF A foi uma conquista com relação aos valores para a
assistência técnica. Aproximadamente 11% é para assistência técnica. No PROCERA era de 2%
na teoria, e o BASA só liberava 1,5% na prática. Esse recurso não garantia a assistência técnica,
mais complexa ainda na região pelas questões relacionadas às distâncias e falta de estradas.
Acredito que seja muito mais sábio liberar mais recursos para a assistência técnica e depois os
órgãos responsáveis que estão no Conselho Estadual façam o acompanhamento e fiscalização in
loco.

Pesquisador: Quais são as dificuldades que o Sr. identifica no funcionamento do PRONAF?
Entrevistado D.B.R.G: Acredito que o programa necessita de muito mais retorno por parte do
agricultor. Ele deve ser capacitado para administrar adequadamente o crédito, necessita de maior
preparação para saber como utilizar tais recursos. Por outro lado, as agências técnicas necessitam
de maior estrutura, mais escritórios adequadamente equipados e veículos para os técnicos
ampliarem sua atuação e otimizarem os recursos e as fiscalizações. Além desses aspectos de
infra-estrutura, tais técnicos necessitam estar comprometidos com o desenvolvimento rural da
região. Esses considero como prioritários. Por outro lado, é necessário maior organização social.
Os produtores não estão organizados, necessitam ter não somente uma postura de exigência dos
seus direitos, mas também de tomar iniciativas e agir como comunidade.
Pesquisador: Existe alguma dificuldade do INCRA com o IBAMA com relação aos projetos de
PRONAF A?
Entrevistado D.B.R.G: A questão ambiental é um grande empecilho para alcançar o crédito. Só
dificulta. Essa questão da legislação ambiental de resgatar áreas de reserva abaixo de 80% é uma
questão bastante complexa, uma vez que nos assentamentos do passado isso não foi exigido e
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várias propriedades possuem mais de 20% de desmatamento. Eu acredito que é um processo
gradual, com técnicas agroflorestais, plantio de culturas perenes, etc... Outra questão que deve ser
considerada é o período de chuva na região. As peculiaridades climáticas da região geram riscos
grandes à produção que devem ser considerados. Assim, num encontro no INCRA [abnl/2005]
definimos junto aos outros órgãos de assistência técnica do PRONAF e órgãos financiadores um
cronograma de atividades que devem ser cumpridos para respeitar os períodos adequados de
chuvas e cultivos, e as dinâmicas do Banco. Assim, esperamos realizar toda a parte cadastral,
avaliação técnica, emissão de declarações, etc, até o meio do ano, e então já dar entrada aos
processos no Banco em junho/julho o mais tardar.
Pesquisador; O Sr. acha que o PRONAF é um programa de crédito adequado para a região
amazônica? , • j - r* •
Entrevistado D.B JI.G: Eu acho que é muito cedo para avaliarmos, o programa ainda nao toi
suficientemente aplicado para avaliá-lo por completo. Eu acho que, se resolvemos esses
problemas de capacitação dos produtores, estruturamos melhor as agências técnicas e preparamos
melhor os técnicos, então acho viável o PRONAF para a região...Devemos considerar as
dificuldades da vida no campo. As comunidades rurais atravessarn grandes dificuldades que se
alastram de geração a geração. O crédito na verdade é uma oportunidade para iniciar um projeto.
O produtor nunca conseguiria realizar o projeto sem esse recurso. Porém, quando ele recebe esse
dinheiro ele não sabe utilizá-lo, não foi capacitado para isso. Não sabe fazer análise de mercado
nara saber se realmente existe um mercado que vá comprar os seus produtos. Não sabe ne^ciar e
comercializar está acostumado a modelos tradicionais de dependência do mtermediáno. Ou pela
«;ua nenhuma preparação de negociação, vende a sua produção a qualquer preço, sem considerar
o7recursos necessários para pagar a dívida e acumular algo para reinvestir na propriedade para
ampliar e/ou beneficiar a produção. O produtor não sabe utilizar a poupança, fazer investimentos
diversos para gerar recursos que paguem gradualmente a dívida com o Banco... Agora, deve
haver uma adequação constante do Programa de acordo com as experiências geradas. Por
exemplo o PRONAF está sendo estudado em Brasília e existe a intenção de gerar reflexões que
oossibilitem modificações, especialmente do PRONAF A. Estamos aguardando as mudanças,
inclusive relativas a mudança dos limites de crédito. Essa reflexão sobre a ação que vai permitir
consolidar mais o programa. O PROCERA, por exemplo, deu pouco resultado, mas também não
houve muita reflexão no processo. O resultado é que o Governo está renegociando, porque os
produtores não conseguiram devolver o dinheiro ao Banco.
Pesauisador: Quais são as projeções do PRONAF para este ano?
Entrevistado D.B.R.G: A meta é realizar 1810 projetos, com valores variáveis, dando uma
média de RS 10 mil para cada projeto. Isso implica num investimento de pelo menos R$ 18
milhões Ao total, temos aproximadamente 18 mil famílias que potencialmente necessitam do
PRONAF Desses a gente já atendeu uma parcela. 1810 projetos é apenas 10% da amostra total
de projetos requeridos. No ano passado tínhamos uma previsão de R$ 8 a 10 milhões, mas
utilizamos apenas RS 2 milhões. Deixamos de aplicar pelo menos RS 6 milhões. Esse recurso não
retoma para a União, mas fica retido ou vai para outro estado da região. Esperamos que nesse ano
possamos alcançar pelo menos RS 15 milhões. Esse valor já seria um grande avanço para a
região.
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ANEXOV

entrevista com VDF
(Chefe da Divisão Técnica do IBAMA/AM, engenheiro florestal)

Pesquisador; Em comparação com os modelos de crédito rural que já tivemos no passado, quais
são as características melhores e piores do PRONAF?
Chefe da Divisão Técnica IBAMA: O meu histórico de atuação na área de agricultura familiar e
um tanto recente. Mas um ganho bastante significativo que a gente teve no ano passado, que a
eente teve oportunidade de vivenciar e constatar, é a inserção da questão ambiental no
Lanciamento. Ou seja, não se conceder financiamento àqueles imóveis que não estão em
conformidade com a legislação ambiental. Isso trouxe por um lado um ganho ambiental muito
orande mas por outro lado causou inúmeros transtornos. O IBAMA não tem condições de estar
Todo tempo em todos os lugares. Ou seja, as nossas vistorias, nesse caso de agricultura familiar e
n Ipí faculta isso podem ser por amostragem ou até dispensadas. Então, a nossa constatação, de
que aSe rural rrão tem o seu percerrtual legal de reserva, nâo tem as suas ár^s de
preservação ambiental devidamente respeitadas, se baseiam essencialmente na declaração do
produtor. A nossa capacidade de aferição daquelas declarações ainda é muito pequena. Aliada
ainda a isso está o fato de que a maioria dos produtores rurais foi forçado em algum momento a
realizar aleum ato ilegal. OINCRA não te dá nenhuma licença de ocupação se você não desmatar
e o IBAMA não te autoriza a desmatar se você não tiver nenhum documento do INCRA. Então
ficava aauela dicotomia e o assentado ou beneficiário da regularização fundiária, ou do projeto de
reforma agrária, era obrigado a desmatar porque senão o INCRA não lhe dava nada... E agora,
aue ele precisa declarar ao IBAMA a condição de sua propriedade, apresenta o desmate ilegal.
Nós ficamos naquele impasse, multamos ou não? Nós, por força da lei, somos obrigados a multar,
sob pena de prevaricar, e sob pena de co-responsabilidade. Então o que aconteceu? Criou-se um
impasse: ninguém se submete ao IBAMA, o IBAMA não dá declaração a ninguém e ninguém
recebe financiamento. Aí, construímos aqui um entendimento de que naquelas áreas de
regularização fundiária, de projeto de assentamento, que são da responsabilidade do INCR^
onde se vai desmatar para depois assentar, a gente não atuaria na forma rigorosa da legislação.
Para você ter uma idéia da situação que se chegou, o ano passado, com relação ao PRONAF A, o
desempenho do estado do Amazonas foi horroroso. Foram concedidos algo em tomo de 180
financiamentos, sendo que no Pará foram 15 mil. No total de financiamento segundo o BASA,
somando o PRONAF A com as outras linhas de crédito, não se chegou nem a 600. A gente sabe
aue os grandes beneficiados dos financiamentos são os grandes, e o pequeno não consegue ter
acesso às linhas a ele destinadas: PRONAF A, basicamente para os assentados da reforma
agrária e aquelas outras "B", "C", "D", Mulher, Jovem, etc. Estas linhas foram criadas, mas a
sente sabe que o agricultor é dirigido a um tipo de financiamento, geralmente ao PRONAF A. As
Zutms linhas foram criadas, por exemplo Jovem e Mulher, mas tenho mmhas dúvidas sobre os
recursos existentes para esses outros tipos de linha de crédito. Falta um pouco de informação. A
gente sabe que existe o programa, mas o acesso a eles é muito pequeno, ou quase inexistente, e eu
não sei o motivo disso. O grande ganho foi a inserção do componente ambiental, ou seja, tem
acesso ao crédito aquele que está em conformidade com a legislação ambiental atual. Mas o que
houve para trás teve um impacto muito negativo. O IBAMA no ano passado foi acusado de barrar
todos os financiamentos do PRONAF A, mas que a gente sabe que grande quantidade da
demanda foi retida no INCRA por não emissão em tempo hábil a Declaração de Aptidão, a qual
antecede a declaração ambiental. A cadeia para a concessão do financiamento é. 1) um pré-
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cadastro de todos os que desejam obter o financiamento; 2) emissão da Declaração de Aptidão
pelo INCRA, através do SIPRA confirmando que ele é um beneficiário da reforma agrária, no
caso do PRONAF A; 3) a checagem junto ao SERASA para ver se aquele CPF dele(a) e do(a)
esposo(a) tem algum débito que impeça de ser beneficiado pelo crédito; e após isso, a Declaração
de Conformidade Ambiental emitida pelo BBAMA. A gente sabe que o obstáculo da demanda se
deu bem antes da gente, nós não chegamos a ter acesso, parou antes. Então no início desse ano
foram feitas várias reuniões nas quais foram estabelecidas as competências de cada parte e as
formas de agir dentro dos prazos definidos. Então, a nossa expectativa para esse ano é que a gente
consiga executar, principalmente PRONAF A, de uma maneira mais abrangente.
Pesquisador: Se o IBAMA é responsável pela emissão da conformidade ambiental, qual o papel
do IPAAlvI?
Chefe da Divisão Técnica IBAMA: A gente vai estar falando muito do PRONAF A, o
beneficiário da reforma agrária, porque é a principal demanda aqui na região. Quase não nos
chega outras demandas de PRONAF. Por exemplo, recentemente tivemos o caso de uma pessoa
que queria uma declaração do IBAMA de que a constru^o de cerca não afetaria o meio
ambiente. A gente ficou sem saber o que era isso. Mas depois concluímos que provavelmente o
banco estava financiando um projeto de piquetiamento do imóvel para fins de pecuária... O
IBAMA não pode se posicionar um caso desse de colocar cerca. Então, pedir declaração
ambiental para qualquer tipo de empreendimento também é contra-senso. Os bancos já não
financiam mais a conversão dos solos, ou seja, se você colocar no seu projeto desmatamento, o
banco não financia. O desmate deve ser antes, não as custas do financiamento. E ai que a geme
atua dizendo que o desmate foi feito regularmente, com autorização, etc. E basicamente isso... Ha
niess^ a Resolução no. 227 de CONAMA, que institui o licenciamento
ambiental, afirma que os projetos agropecuários e os projetos de assentamento tem que ter
licenciamento ambiental. E o INCRA nunca obteve licenciamento ambiental para os seus projetos
de assentamento. O que aconteceu? Realizou-se um Termo de Aditamento de Conduto entre o
Ministério de Desenvolvimento Agrário e o Ministério de Meio Ambiente, onde foram
estabelecidos uma série de passos visando a regularização dos projetos de assentoinento do
INCRA na questão do licenciamento. O licenciamento ambiental para obra de impacto local, ele
é da competência do estado, por isso que o IBAMA sai de cena, deixando o caso só com o estado.
Q INCRA tem até outubro de 2006 para estar com o licenciamento ambiental de todos os seus
projetos de assentamento, seria de todo o empreendimento não individualmente...
Pesquisador: Não há nenhum assentamento com licenciamento ambiental?
Chefe da Divisão Técnica IBAMA: O PDF Morena é um exemplo. Os novos projetos de
assentamento já estão vindo num formato mais interessante. Já vem com a licença de instalação
ou licença prévia, com uma definição sobre a área de agricultura coletiva e área de reserva
também coletiva, isso dá uma margem para trabalhar a área muito maior... os antigos
assentamentos que são definidos como quadrados... é aquele projeto que foi desenhado quadrado
e foi jogado numa área e assim esquadrinhado. Ou seja, não respeitou a questão das áreas de
preservação permanente...O código florestal no. 4771 de 65, com as alterações impostas pela
MP21667 dá a seguinte redação! "é permitido o uso alternativo do solo, desde que respeitado o
percentual mínimo de reserva legal", com as alterações do MP, 80% na Amazônia Legal . Aí, o
que acontece? Os lotes são invariavelmente retangulares, geralmente de 500m x 2000m. Ele tem
20% como área útil e 80% como reserva legal. Porém isso sempre que se excetue a área de
preservação permanente. Se o agricultor tem um igarapé no terreno e ele passa pelo terreno, o
agricultor deve respeitar a área do igarapé e trinta metros cada margem. Se o agricultor tem 100
he, dos quais só pode utilizar 20 he, e desses 20 he aproximadamente 12 he são do igarapé, então
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sobra apenas 8 he para agricultura. Então esse lote, com 8 he, é inviável para agricultura, o
agricultor não vai conseguir trazer a subsistência para a sua femília com 8 he. Então a gente
sempre pede nos projetos de assentamento que se considere a reserva coletiva. Ou seja,
porcentagem de tanto de reserva corresponde a tantos lotes. Assim, os agricultores vão poder ter a
área necessária para a agricultura e não serem punidos pela própria condição do terreno... O que
está inclusive na legislação, o INCRA não pode assentar em áreas de preservação ambiental,
áreas de florestas,... Então houve toda uma discordância da questão agrária da questão ambiental.
Então nós nos deparamos com projetos de assentamento totalmente inviáveis nos aspectos
ambientais... Não sei se você conhece, mas nós temos o Pea Juma, o maior assentamento da
América Latina. Existe uma série de informações desencontradas sobre esse projeto de
assentamento. O município de Japuí foi criada em função do assentamento, não existia antes. E o
único caso em que um projeto de assentamento gerou uma cidade. Ele foi desenhado para 14 mil
lotes, hoje ele tem 7,5 mil lotes. Dados do INCRA indicam 5 mil famílias e alguns dados de
outras entidades indicam 3 mil famílias. É um município muito distante de Manaus, todas as
ações que foram feitas lá foram de forma contrária aos procedimentos adequados, há
concentração de lotes, inclusive muitos desmataram 50%. O ponto de corte foi 96, se eu não me
engano, o que gerou a MP que aumentou a área de reserva de 50% para 80%. Apesar da MP, esse
projeto de assentamento já estava em execução e não foi possível implementor a mudança, o
corte já tinha sido feito... Algo interessante agora, de acordo com o parecer jurídico do IBAMA, é
que mesmo que o agricultor tenha desmatado 50%, ele vai ter que repor os 30% para se ajustar
aos 80% de reserva legal. É obrigado a recompor a sua área porque o meio ambiente é um bem da
coletividade. E sobre o bem da coletividade, não pode prevalecer o interesse pessoal ou o direito
adquirido. A linha de raciocínio é essa: todos estão obrigados a ter 80% de reserva legal.
Pesquisador: Você está falando de licenciamentos ambientais coletivas, mas no caso de um
agricultor que necessita do licenciamento para a sua propriedade em particular, como
funcionaria? , , , j • o/%n/
Chefe da Divisão Técnica IBAMA: O agricultor somente terá o titulo da terra quando tiver 80%
do seu terreno averbada como reserva legal. Ele não tem como escapar desse item. Nós não
podemos, de forma alguma, autorizar um desmatamento se a área de reserva legal dele não tiver
averbada, ou no caso de uma posse, que exista o termo de compromisso firmado junto ao
IBAMA de que no ato de titulação daquela área, ele se compromete a registrar esse
compromisso... Existem duas situações com relação à regularização fundiária, que são: 1) dentro
do projeto de assentamento existe o SIPRA, a relação de beneficiários RB, o projeto todo de
demarcação dos lotes, e quem é o gestor daquela área ainda é o INCRA. Então a norma é, o
INCRA encaminha o pedido em nome daquela pessoa, apresenta os documentos pessoais daquela
pessoa e dá seguimento ao caso; 2) nas áreas fora dos projetos de assentamento, ou seja que a
gente chama de regularização fundiária, o projeto mais precário que a gente aceitava era uma
declaração do INCRA de que aquela pessoa ocupa um lote de forma justa mans-pacíjíca e que
está em processo de regularização, acompanhado de um laudo de vistoria do INCRA. Esse é o
documento mais precário que a gente aceita como comprovação de posse. Se é uma posse, ela
não tem registro, então não cabe averbação de reserva. Nesse caso, o que dá respaldo para a gente
é o Termo de Ajustamento de Conduta e Compromisso de Averbação Futura de área de reserva
legal. Ou seja, o dia em que ele receber o título dessa área, ele está se comprometendo com o
IBAMA a registrar a área como de reserva legal. É assim que e feito. Para os mais precários dos
documentos de comprovação de posse, o IBAMA não se posiciona, porque a primeira coisa para
nós é a questão da regularização fundiária. Ou seja, o cara deve estar em área registrada em
cartório de registro de imóveis ou ele está ocupando posses internas da União ou do estado. Para
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as terras da União, o E^CRA emite esses tipos de declaração. Ou melhor, não emite mais. Eu
acabei de vir de uma reunião do INCRA onde ficou bastante claro que o INCRA não vai mais
emitir esse tipo de declaração.
Pesquisador: E isso não vai limitar ainda mais o crédito?
Chefe da Divisão Técnica BBAMA: Vai, isso vai empurrar mais pessoas para a ilegalidade. O
ITEAM, que é o órgão estadual, que tem a competência de gerenciar as terras do estado,
arrecadados em nome do estado do Amazonas, ele tem uma liberdade maior. Esse órgão emite
Cartas de Anuêncio que são documentos mais fortes e consolidados que uma simples declaração
e ele não tem a restrição que o INCRA tem. O INCRA só faz a titulação até 100 hectares. Isso
para a Amazônia é muito pouco, considerando que você tem que deixar um percentual de 80%
como reserva. Se você está titulado em 100, você vai ter no máximo 20 hectares.
Invariavelmente, não se chega a 20 hectares, o que é muito pouco, mesmo para a agricultura
familiar. Esses são os grandes entraves, os grandes gargalos que a gente enfrenta na questão
ambiental aliada à questão fimdiária. Por que o DBAMA só pode se posicionar, depois que a
questão fundiária já tiver sido resolvida.
Pesquisador: Como você avalia a relação entre o IBAMA e os outros órgãos relacionados ao
PRONAF?

Chefe da Divisão Técnica IBAMA: A gente tem tentado caminhar bastante junto,
principalmente IBAMA, INCRA, IDAM, IPAAM e o BASA. Esse encontro recente no INCRA
(abril/2005), reunindo essas instituições, demonstrou isso, que as entidades estão mais próximas,
inclusive o banco. O BASA durante muito tempo trabalhou a margem disso tudo. E hoje por
força de normas e da legislação, o Governo Federal acordou de que não adiantava nada investir
milhões no combate ao desmatamento, se por outro lado, o outro braço do Govemo Federal
estava financiando o desmatamento. Então, hoje existe um entendimento mais consolidado dentro
daquele plano de combate e prevenção do desmatamento na Amazônia, chamado Plano
Desmate... que não dá mais para trabalhar de forma desconexa. Todo mundo está tentando, está
se esforçando... É claro que existem linhas de pensamento às vezes diferentes. Por exemplo
naquele encontro (INCRA, Abril/2005) quando comecei a explicar a questão da reserva, os
técnicos começaram a chiar logo... Mas quem faz lei é o legislativo, nós somos do braço
executivo, executamos. Então se querem discutir, se deve buscar quem fez a lei, nós só
cumprimos. Então existem essas resistência, mas isso não é culpa do IBAMA o IBAMA é o
executor da política. Quem faz a política agrária e a política ambiental é o legislativo, não somos
nós Considerando os dados que nós temos de cinco anos para cá era cada um por si. Por isso que
temos aí vários projetos de assentamento do INCRA com observância nenhuma das normas
ambientais. Hoje já existe toda uma preocupação, pelo menos uma grande vontade de se estar
fazendo da forma correta.
Pesquisador: Existe realmente essa postura do Banco em respeitar o parecer do IBAMA?
Chefe da Divisão Técnica IBAMA: Segundo informações do banco, não sai o financiamento se
o IBAMA não der o seu parecer favorável.
Pesquisador: O que impede o PRONAF crescer mais na região?
Chefe da Divisão Técnica IBAMA: A principal questão é a assistência técnica, não há suficiente
número de técnicos para atender toda a demanda. Depois há a questão do INCRA que não
consegue emitir Declarações de Aptidão, que é documento essencial para a emissão do crédito
dentro de projetos de assentamento. E tem a questão ambiental, que esse ano o IBAMA vai ser
severamente testado nessa questão. Parece que o recorde histórico é aproximadamente 600 a 800
operações de financiamento. Quanto tempo vai levar para a gente emitir 600 a 800 declarações,
analisar processo por processo... Aquele encontro (abril/2005) a fala do IBAMA era para
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demonstrar aos órgãos de assistência e ao próprio INCRA que se não abrir um processo para cada
assentado, o IBAMA não vai ter como se pronunciar. Então essa é a questão!
Pesquisador: O IBAMA tem recursos para essa demanda de processos?
Chefe da Divisão Técnica IBAMA: Temos... A gente estabeleceu um calendário, a gente vai ter
entre o final de março até final de julho para fazer. A gente uma preocupação sobre a instrução
desses processos. Se estiver feltando algum documento vai ter todo um atraso. Bom, eu tenho
acompanhado o calendário e a gente tem uma reunião marcada para segunda-feira, para saber em
que estado está um mês depois o acerto. O prazo do INCRA para emissão do SIPRA já acabou,
que é a relação dos beneficiários... Uma opinião bastante particular é que se a gente têm
disponível 3 milhões de reais de recursos no Banco para o PRONAF A, então na realidade o
máximo de projetos, cada um de R$ 15 mil, é de 200. E a capacidade máxima do banco para este
ano. A informação que a gente tem é a seguinte: eles já têm 3 milhões. Se a gente solicitar os 3
milhões chega mais. Só que quando a gente entregar os projetos para os 3 milhões, já vamos estar
no final de agosto, ficando totalmente inviável de agosto a dezembro querer mais financiamento.
Se todos trabalharem de acordo, a demanda vai ser represada no banco, não vai ter como
conceder tanto financiamento.

Pesquisador: Como é definido esse teto que o banco disponibiliza cada ano?
Chefe da Divisão Técnica IBAMA: O Amazonas recebeu o mesmo valor que recebeu em 2003,
foi o ano que o Amazonas conseguiu executar muitos projetos PRONAF, entre 3 e 5 mi ões. No
ano passado o desempenho foi horroroso. Esse ano tem a chance de executar bem, mas se não
aproveitar provavelmente no próximo ano os recursos vão ser mais escassos ain a. ntão eu ac o
que se a gente conseguir atender 100% dessa demanda, em tomo de 200 projetos, o que para nos
não vai ser trabalho algum...O INCRA trabalha com um número aproximado de 7 mil famílias, a
gente deve ter algo em tomo de 20%, 1400 projetos executados...Nós sornos aqui 12 técnicos,
daria algo em torno de 20 processos por técnico, número extremamente favorave. aspecto
documental é sempre muito complicado, sempre falta alguma coisinha...
Pesquisador: Você acha que o PRONAF é um programa adequado para a região.
Chefe da Divisão Técnica IBAMA: Não para a Amazônia... A gente não tem uma açao do
Govemo mais sólida. Não adianta eu querer financiar o agricultor a produzir qualquer que seja o
produto, se ele não tem estrada para escoar, estrada para receber insumos de qualidade... que
cultura financiar? A região de Apui por exemplo quer pastagem. A gente sabe que uma pastagem
de 40 a 50 hectares, ela não vai ser viável nunca. Mas é a única carga que consegue sair de Apui,
é a carga viva que é o boi. Você tentar qualquer outro projeto de agricultura para lá com a
condição que atualmente se encontra a estrada do projeto e transamazônica, é jogar dinheiro fora.
Aqui próximo em Itacoatiara, os grandes projetos de banana por exemplo, se não existir uma
coisa, que já se está sendo tratado no âmbito do Conselho Estadual... se não tiver um órgão ou
uma entidade capaz de centralizar essa produção e cuidar da distribuição dela de forma razoável,
o produtor sempre vai estar sendo prejudicada. Por exemplo no caso da banana, a hora que tiver
produção o caminhão vai chegar lá e vai dizer eu te pago tanto. Se você não vender naquele preço
você vai perder a produção, o transporte está na mão do intermediário. Então ele coloca o preço.
Se não tiver um órgão, se está falando muito de Agroamazon, que cuidaria dessa parte logística
de recebimento e distribuição. Só o crédito hoje não basta, existem questões estruturais mais
sérias a serem pensadas, antes de se fazer o projeto de agricultura familiar. Enquanto os órgãos
governamentais de todos os níveis, municipal, estadual e federal, não derem condições para
aquela produção sair de forma razoável daquele local, o produtor lá sempre vai estar na mão do
atravessador que vai ter condições de tirar os produtos, mas só que no preço que ele
[atravessador] quiser. Então eu acho que qualquer projeto que envolva financiamento, antes se
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deve pensar em questões de estrutura, estrutura de comercialização, senão todos esses projetos
estão fadados ao fracasso. É apenas um ralo de sugar dinheiro que não vai trazer beneficio nem
para o proprietário nem para a população em geral. Eu sou dessa opinião muito clara. A gente
tem problemas estmturais muito mais sérios que primeiro precisam ser sanados para depois se
pensar no crédito para o produtor.

a
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ENTREVISTA COM VAN
(Técnico ambiental do IBAMA)

Pesquisador: Qual o cargo do Sr. no IBAMA?
Técnico IBAMA: Eu sou técnico ambiental e nós trabalhamos na área técnica, desmatamento,
manejo florestal, etc. Eu trabalho especificamente com desmatamento, principalmente
desmatamento de pequenos produtores.
Pesquisador: O que o Sr. acha do PRONAF?
Técnico D5AMA: Foi uma conquista dos pequenos produtores em substituição ao PROCERA. O
PROCERA é um programa considerado perverso em função dos altos juros. Então, o pequeno
produtor não tinha condição de pagar aqueles juros altos. E também havia um problema sério de
assistência técnica. Os técnicos iam na casa do produtor, muitas vezes em dezembro porque
sobrava dinheiro e necessitavam passar esse dinheiro para frente, sem ter que devolver ao

^  Governo Federal. Eles pegavam essas canoas iam até porto de produtores e chamavam os
produtores e diziam: "Olha, tem um dinheiro aqui do PROCERA você vai querer para plantar
coco, banana, etc?". Aí, os coitados com as dificuldades, sem recursos...chegar lá na beira da
canoa e te oferecer dinheiro, claro que ele vai pegar. Aí eles diziam: "segunda-feira você vai no
banco, leva os seus documentos...". Assim que eles faziam, só que depois que o produtor pegava
o dinheiro e o técnico voltava para ver a propriedade, esse técnico via que a propriedade não era
adequado para o tipo de plantio que o produtor queria fazer. Primeiro ele vai oferecer dinheiro
para o cara e depois ele volta para dizer que não dá para plantar coco por exemplo? Aí não dá.
Não orientava o produtor a utilizar o adubo e fazia que todos os produtores ficassem
inadimplentes. Em função disso houve uma reivindicação dos produtores para o Governo
conseguisse um outro sistema de financiamento que pudesse beneficiar o produtor e não
prejudicar Ai foi que surgiu o PRONAF. Hoje a gente tem o PRONAF A, B, C e D, mas o que
Ltá sendo mais utilizado é o PRONAF A, que é para os produtores dos assentamentos do
jjsfCRA. É claro que sempre nos programas existem alguns probleminhas. Eu não sei porque aqui
no Amazonas existem tantos problemas em viabilizar a liberação do dinheiro. Quando não era um
problema do banco, era o problema do INCRA com os documentos.... As vezes tinha problema
com o IBAMA com a questão da autorização, porque o banco só financia com a autorização do
IBAMA. A garantia do Banco para o PRONAF A é que ele tenha a reserva legal dele conservada
e preservada. Essa é a garantia que o banco tem. Se ele não poder pagar, tem o lote dele como
garantia para o financiamento. Mas como o IBAMA ia dizer para o banco que o produtor tinha a
reserva legal dele preservada se ele não tinha ido lá. Então, primeiro era preciso uma vistoria
técnica para dizer ao banco que tal produtor está apto a receber o recurso. Só que por outro lado,
o IBAMA não tem a condição de fazer isso. Nós ainda não temos a condição de atender dessa
forma Como vistoriar 5000 lotes? Você tem que vistoriar lote por lote. Hoje nós não temos
condições para isso. Nosso quadro ainda é muito pequeno. Então são todos esses problemas e
dificuldades que fez com que as instituições sentassem e fizessem parcerias. Então hoje está mais
clara a necessidade de cooperação entre o BASA, INCRA, IDAM, DBAMA,... para beneficiar o
produtor. E chegou-se a um acordo sobre o PRONAF A, de que o INCRA forneceria a relação
dos assentados e encaminharia ao Banco. O Banco faria um levantamento e checagem, e aqueles
que passarem e não tiverem problemas com SPC ou SERASA, passaria novamente para o
INCRA. Como as propriedades de assentamento são pequenos, o IBAMA automaticamente
autorizaria esse pessoal, sendo que numa próxima oportunidade o IBAMA faria uma vistoria até
em parceria com o próprio INCRA e os órgãos da assistência técnica, e alguma em eventualidade
de que a reserva legal tivesse sido mexida, ou que o produtor tenha usado a área de preservação
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permanente, então o BAMA trabalharia no sentido de recuperar essas áreas. Assim ficou
acordado. Assim, nós temos condições de atender as demandas nessa situação... Esse processo
anterior de muita aprovação para finalmente liberar o crédito dificultava muito o trabalho. As
discussões no Conselhos Municipal e Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável têm
permitido mudanças muito importantes nesses processos, reduzindo cada vez mais a burocracia e
aproximando os órgãos de assistência técnica. O próprio PRONAF promove as discussões,
buscando alternativas para beneficiar o produtor. No ano passado o Governo Federal liberou mais
de 7 bilhões para ser investido no pequeno produtor rural.
Pesquisador» E quanto veio para o Amazonas?
Técnico IBAMA: Eu não saberia dizer quanto, mas é considerável. Esse ano inclusive deve
aumentar. Mas se não houver o suficiente esforço, a gente não vai conseguir usar esse dinheiro
todo e o dinheiro volta. Enquanto outros estados, por exemplo Pará, o recurso não deu,
precisaram mais recursos. Na hora que outro estado não usa o recurso designado, esse dinheiro é

^  alocado para o estado que mais utiliza. Se eu não me engano, o Amazonas tem que fazer 5000 a
7000 projetos. E 5000 a 7000 projetos não é de uma hora para outra que você fez... O pessoal
técnico do INCRA estão no campo e na semana que vem vão protocolar 240 a 280 projetos. E ai
eu espero que com todo esse esforço do INCRA, BASA e outros, a gente consiga atender melhor
o produtor rural, especialmente o PRONAF A. Mas tem ainda a demanda para o PRONAF B, que
é o pessoal fora dos assentamentos. São áreas do próprio INCRA da União, do Estado sob
responsabilidade do ITEAM, e também tem da SUFRAMA que é o do distrito agropecuário.
Então esse pessoal é considerado produtor de área fundiária, que podem ser beneficiados através
do PRONAF B. Só muda de A para B, mas é o mesmo projeto e forma de encaminhamento,
precisa ter a assistência técnica para o envio dos projetos.
Pesquisador: Por que essa diferença que o Sr. menciona entre o Pará e o Amazonas?
Técnico IBAMA: O pessoal do Pará está muito melhor organizado que o pessoal^ daqui. Lá as
associações, cooperativas, sindicatos e outras organizações comunitárias mrais estão muito bem
organizados. Eu diria que estão a 20 anos na frente do Amazonas. Antes mesmo do recurso, eles
já estão com os projetos prontos só esperando. Quando se avisa que tem o recurso, eles
imediatamente dão entrada nos projetos, diria que já estão na "boca do caixa". Aqui no
Amazonas não, há muita dificuldade. Agora, depois de muito trabalho e muita luta que as
instituições estão se organizando. Tarumã-Mirim por exemplo agora que está se organizando. Eu
falo de Tarumã-Mirim porque está aqui próximo de Manaus, no Km 21. Outro assentamento que
está se organizando é o Iporá que do Rio Preto, que tem uma grande plantação de banana. Teni
oente que já está vivendo da produção de coco. Mas de qualquer forma, a gente está só
começando essa organização. Essa é a dificuldade, o Amazonas ainda não tem essa organização.
No inicio do período do calendário agrícola devia ter o projeto pronto. Mas infelizmente não é
assim o pessoal ainda vai definir o que fazer e isso tudo demora e prejudica o andamento dos
nrojetos aqui. Aqui também temos um problema sério que é a questão da chuva e as nossas
Ltradas são muito precárias. O técnico para elaborar um projeto ele deve enfrentar essas
dificuldades para chegar ao produtor, as estradas não permitem acesso. A gente tem que ir de
moto às vezes a pé. Ontem mesmo eu encontrei lá no Tarumã-Mirim um técnico andando a pé
porque não tinha como ele ir nem de carro, nem de moto. Então tem muitas dificuldades que
impedem a agilidade dos projetos.
Pesquisador: O Sr. acredita que o PRONAF seja um modo adequado de crédito para a região?
Técnico IBAMA: Eu acho que o problema está na elaboração do projeto, na forma de assistência
técnica. Nos projetos, não sei porque, confirmado pelos produtores com quem temos conversado,
eles pagam numa muda de laranja por exemplo R$ 5,00. No entanto, se eles tivessem esse
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dinheiro na mão, eles comprariam por R$ 3,00 ou até menos. E também há a questão do adubo
químico. Às vezes, há um excesso de adubo que ele nem utiliza, Hoje o PRONAF A está em
tomo de R$ 15 mil, R$ 1,5 mil para assistência técnica e R$ 13,5 mil para o projeto. Só que com
R$ 10 mil ele executaria todo o projeto, no entanto ele vai ter que pagar R$ 5 mil a mais que ele
não viu. Então a minha crítica não está tanto na estmtura do PRONAF, mas na condução desse
recurso. E hoje o produtor não pega mais no dinheiro. O dinheiro que ele pega é para pagar
diária, mas o material que ele vai comprar para utilizar, as mudas, o adubo, etc, tudo isso cai
direto' na conta do fomecedor e ele só vai e retira. Ele não tem acesso a esse recurso. Isso por
quê? Porque existiram algumas pessoas no passado que pegavam os recursos e não aplicavam no
que era para aplicar, desviavam para outros fins, não executavam o projeto. Em função disso, os
outros estão pagando por isso. Eu particularmente acho que deveria haver uma fiscalização e
acompanhamento, mas o produtor deveria ter a liberdade de procurar os insumos mais baratos.
Hoje se sabe que com dinheiro na mão dá para comprar mudas muito mais baratas que R$ 3,00.

^  No Pará dá para encontrar muda de laranja por R$ 1,50. Quer dizer, você pagando firete você
consegue ter aqui por máximo R$ 2,00 cada muda. Mas o produtor não pode fezer isso. Fica
preso. Então são algumas coisinhas que eu acho que deveria mudar, deixar o produtor mais livre,
mais a vontade, para ir atrás, e os órgãos técnicos fazerem uma fiscalização e acompanhamento
para saber se ele realmente está realizando o projeto conforme o modelo original. Não é pelo fato
de meia dúzia de pessoas terem cometido desvios no passado que o restante deva pagar por esse
erro Se o agricultor não executar o projeto, simplesmente o Banco não libera a seguinte parcela.
O controle e o acompanhamento deveria ser assim, mas que o produtor tenha liberdade de
neeociar e economizar. Afinal é uma dívida que ele deve pagar... O produtor vai comprar 1000
mudas de laranja, se no projeto está R$ 5,00 cada muda, ele vai acabar pagando R$ 5000. Se ele
mesmo negociasse e buscasse menor preço, ele encontraria pelo menos por R$ 3,00. E uma
diferença final de R$ 2 mil, é muito para o pequeno produtor. E um dinheiro que ele não viu, não
pegou, mas vai ter que pagar. Eu não concordo com esse procedimento. O Banco deveria investir

^  mais no sentido de ter mais confiança no produtor, e a assistência técnica melhorar. Mas eu acho
que a gente está no caminho, os órgãos de assistência técnica estão discutindo mais para melhorar
seus serviços. Eu acho o PRONAF uma altemativa boa para o agricultor. Por exemplo, um
projeto do mesmo porte do PRONAF A se for mandado para o AFEAM, não sai por menos de
R$ 18 mil... Eu já vi o agricultor deixar um monte de adubo estragar. Ele não é enganado na
quantidade de adubo, só que ele não precisa de tanto adubo. Ele precisa de 5 toneladas de adubo,
mas chega para ele 8 a 10 toneladas. E esse adubo vai estragar e o produtor que vai ter que pagar.
Isso não é sempre, mas acontece, eu vejo isso!
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ANEXO VI

técnico do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas -
IPAAM)

Pwquisa^n^al o tTm^a"série de funções e atribuições, e uma delas estó também
Técnico q envolvimento mais direto do IPAAM com PRONAF é mais recente,
relacionada ao PRON^ jo IPAAM
conforme ^ conformidade com a legislação ambiental. O nosso papel e
como cometam atrocidades contra o meio ambiente. O objetivo não é dificultar as
garan ^ projetos. O que temos como obrigação é fiscalizar para garantir o
coisas, multar p P natrimônio coletivo Quem dá o licenciamento ambiental

r&i srsi »".rr:r™ ». .2»— d,
antes de iniciar qualquer projeto. Estamos pouco a pouco caminhando para isso. E bastante

O^rTchrque es^ modelo do PRONAF é adequado para a nossa região?Pesqmsa^^OSr. a ijo ^ aplicado e encontrado as
I-fi M,^s^nao alterar na medida do possível. Esse projeto é viável, dessa forma nao existiaiT l Í^isX o crédito para o programa e a medida que vai avançando, vamos rnelhorandoantes. ̂  P^|° tomar decisões mais radicais, tem resultados tanto positivos como

'^.võs oue "evemL coLiderar. Eu acho que é viável. Eu não vejo outra op^o. ate porque
ZLm não vai atingir todo mundo. De um grupo de 100. 20 podem ser beneficiados. E
Tcf^sfoessoal qL não foi contemplado? Próximo ano e assim por diante...Se a geme

=°"°rSnS todo esse Jessoal. cadê a assistência técnica para elt«. A gente nao tem. Eu achoJ^de uma Zieira geral é uma solução. Tem defeitos, mas so o tempo para solucionar e
píiuisador: Existem recursos disponíveis, mas a demanda de projetos aprovados ainda é baixo.
TéSÍlSNa reunião no INCRA [abril/2005] ficou evidente que existem alguns entraves

tlmam o financiamento mais difícil e lento. Havia uma critica no inicio que o problema
To m^A mas na realidade o entrave está no órgão financiador BASA. Essa reunião foi

mtoporq® a geme atribuiu as atribuições de cada um. Haviam alguns mal entendidos sobre os
TroTedCntos que acredito que agora vão ser sanadas. Por pequenas diferenças no
T^ctoento dos formulários, o Banco devolvia o projeto, coisas como especificações técnicas
TCionadas à área desmatada. área de capoeira, área nova. etc. Mas isso ai so com o tempo que arelacionao» aaricultor tem pouco conhecimento para preencher os formulários e os

totó mm. o ,.1.^ idam.
Sa e finLente chega ao BASA. E uma boa medida, espero ver resultados no proximo
ano...
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ANEXO vn

GRUPO FOCAL COM SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Pesquisador: Quais são as dificuldades com o PRONAF aqui no município de Presidente
Figueiredo? • j j .
Pessoa 1: Os problemas são muitos. Quando a gente chega no INCRA, sou da Comunidade de
Brava Gente e somos um grupo de 16 pessoas que queremos fazer financiamento para peixe...
Pelo PRONAF D, que é o nosso caso de fundiários, sai R$ 30 mil. O INCRA nos dá a carta de
aptidão. Quando a gente chega no Banco só faz dificultar. Aí manda para o IDAM para fazer
projeto. Quando a gente chega no IDAM, eles pedem tudo que a gente não consegue ter. Em vez
de facilitar a vida do produtor rural, fica tudo mais difícil e nunca a gente consegue o

^  financiamento, e quando a gente consegue, vem pela metade e a gente nunca pega no dinheiro.
Parece que existe a tendência de fazer as coisas erradas.
Pesquisador: Na comunidade da Sra. ha quantas famílias?
Pessoa 1: Nós somos 86 famílias, agora residindo só tem 23, porque as outras famílias têm casas
em outros locais mais próximos à cidade. Lá não tem ramal, dificulta o transporte, as crianças
têm que estudar... Enfim, os moradores estão espalhados na esperança de um dia o ramal ser

Pesquisador: Alguém da comunidade já conseguiu algum credito? .
Pessoa 1: Nunca nenhum conseguiu. Uma vez pedimos credito da COTEDAM, mas fomos
barrados por documentação. Quando você chega num órgão e pede os documentos, ai demora...E
quando chegava no sindicato, o sindicato que é o nosso aliado, e pedíamos para que tomasse a
frente o sindicato não tinha força. Agora, espero que melhore com a nova diretoria. Temos uma
comissão provisória que vai organizar as eleições e esperamos que com a nova direção a coisa
ande. , „
Pesquisador: Os projetos do PRONAF passam por vocês para serem assinados.
Pessoa 1: Alguns. Por exemplo, esse projeto da mandioca que era do Banco do Brasil era P^ta ser
feito pelo Sindicato. Até pnde eu tenho informação era um crédito de até R$ 3 mil, depois já no
final era de R$ 2 mil, e até hoje não saiu nenhum real.
Pessoa 2: Para alguns saiu o financiamento da mandioca, só que a metade do dinheiro foi
investido tudo em adubo, selecionado pelo IDAM. Foi mais da metade do dinheiro para a compra
de adubo. Chegou calcário, fosfato, uréia... Chegaram dois caminhões lá de adubo. Eu acho que o
IDAM deveria ir até o local em que os produtores querem, plantar, fazer um laudo da terra para
ver qual o pH da terra, é 1, 2 ou 3, para poder dar o adubo correto ao agricultor. A gente que
mora lá na roça, a gente não tem condições de dizer qual o tipo de adubo porque a gente não tem
essas informações técnicas. O que o produtor sabe é que a terra é preta até aqui, mas só que desse
outro lado a terra já é amarela. Daqui para cima ela já é vermelha. O técnico chega lá e diz: tanto
disso, tanto daquilo... E o que o produtor pode fazer? Tem que concordar e assinar o papel,
porque ele quer dinheiro. Ele é praticamente obrigado a assinar. Lá na minha comunidade a gente
não quis mais, eles parcelam o dinheiro de uma forma que não dá para fazer nada. Inclusive eles
dizem de quem eu devo comprar. O agricultor tem direito de decidir, é ele que vai pagar este
empréstimo. Ele tem direito de escolher a loja onde ele vai comprar, ele tem buscar o preço mais
baixo. Ele precisa pagar uma pessoa para capinar, cavar, etc. Um cara sozinho não vai ter
condições de trabalhar em tudo sozinho, tem que ter uma ou duas pessoas para apoiar. Agora, o
cara dá R$ 400, lá no meu caso, não vai dar nem para chegar com esse adubo no terreno dele
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oastando em gasolina no terreno dele. E quando chega no final que ele vai ter que pagar ̂
SÍ o Ba^co não quer nem saber o que aconteceu, tira o dinheiro do pmdutor de toda forma.
PesQuisador! Qual o tamanho da arca?
Pessoa 2; É para dois hectares de terra. Nào tem condições mesmo.
Pesquisadorí E qual o tipo de PRONAF, é B
i>«í!Crtíi ?• Fn nem sei nem me interessei mais.
P«sÕa 1- Para essa pesquisa do Sr. o melhor seria ir pam um assentamento e realmente ver como
está sendo utilizado o financiamento. Mas as dificuldades sao demais^ Eu posso lhe evar
inrh^iive oara conhecer alguns assentamentos, realmente a vida esta muito difícil.inclusive p^ npdi crédito Quando as coisas nào deram muito certo, o pessoal
PKSoa 3=^" g Jstia uma altemativa de não pagar a divida, que se chamava Fundão,
r r^ha idaí — isso. que não teria problema nenhum. Então eu P^r um
Lpo para conversar com os
ZSSi"^"is^de urbom tempo, chegou uma senhora na minha casa e perguntou: "aqui
Zm o sT oavi" Eu disse: "Sim senhora". Ela perguntou: "E o Sr. que esta com uma divida no
BEA" Eu disse- "Sim senhora". Então ela começou a olhar as coisas na casa. se ̂
t ■ « ferramentas Depois que ela disse isso tudo. eu perguntei se ela conhecia o 26 darnStuTçÍ:™ederal. Ela disse era —tie ríS^ ralfnãXara
TtécnirdI.^roZ^ãõdTaVsTstência devida. Passa pelo terreno e diz "Voró plantou?
EnS Zí" Diz rapidamente, você tem que fazer isso e aquüo e vai embora. Eu acreditoplS^A^orque quando eles dizem que vão fazer, eles fezem. Eu VI ISSO...

P ^1^ dC técZ do IDAM marcou comigo 3 horas da tarde para fazer analise do meu
r^^no Êu para a BR esperar ele. Quando foi 5 horas ele chegou e disse que nao tinha trazii^o
Zho oZeTe ia marcar um outro dia para fazer análise. Ai eu fui com a Dra. Silvia e elaO saquinho, que eie n/^vnmpnte fiauei esperando o dia todinho no outro
Gue ia mandar o técnico na semana. Eu novamente ftquei espcia

Hia nue foi marcado, e o técnico nem apareceu. Até hoje não fizeram a an .ZZ 4- "pessoal é muito enrolado. Eles pegam papel, leva papel, assina papel, volta
r~nt; Desde o ano passado que estamos esperando o crédito e toda vez ainda nao iniciamosZrZrator estava programado para passar lá. mas agora de novo nao vai dar para fazer por
^Ísa dalZuvas. Novamente vamos ter que esperar. As coisas tem que estar claras, porque naornaraZrdependendo se vai ou não chegar o dinheiro. Se nao tem dinheiro, então desde o

diga para a gente poder se programar. Em vez de ajudar, isso tudo nos atrapalha^
S do ano passado serâ que não foi tempo suficiente para conseguir isso para a gente?. Zblema sério é segurança de mercado. Falaram para plantar cupu e muita gente plantou
21 Zender não tinha mercado. Mas a divida com o Banco não dá para voltar para atras?depois loi onáliqe séria do mercado para ver se vai ter venda ou nao aquele produto?

. » p...,. IDAM Mh»! o n...
Z Zseguiu vender porque não havia mercado. Tem gente que plantou coco e agora estão
ZniXs porque não tem para quem vender. A venda não e de um pouco aqui e ah. tem que
vf»nder tudo para gerar renda e pagar a divida com o Banco^ ^ZSTZandlhega no período de inverno, os ramais ficam péssimos. Ai, pode ter produi^o.
Zs cômolar essa produção? A gente tem o caminhão da Prefeitura que va. pegar os produtos.
Zs nessa época do ano. o caminhão não entra mais nesses ramais danificados^Como nao tem
cimo escoar, o produtor joga fora. No final do mes voce tem que pagar o Banco porque o
Iduto estragou não teve como escoar, não teve para quem vender. Ate os empresários ou o
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grande comerciante, não vai entrar no ramal para comprar nossos produtos, de repente tem mais
prejuízo em consertar a peça do carro.
Pessoa 2: O mercado de Presidente Figueiredo não tem condições de consumir toda a nossa
produção. A gente tem que ter alternativas em outros lugares. Você tem que ter produção com
segurança de venda.

i  ̂
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ANEXO vm

Transcrição parcial da oficina de nivelamento de informações para a operacionalização dos
projetos de crédito rural do PRONAF A
Tarde de 18/03/05 com a apresentação do BASA sobre o tema "O PRONAF A e as
Dificuldades de Operacionalização"

Coordenador de Operação (BASA): As atividades dos agentes de assistência deve iniciar no
início do ano...No começo do ano a gente ainda não tem o orçamento do PRONAF. O Plano de
Aplicação dos Recursos também não está pronto. Nós temos conseguido bastante avanço,
estamos em março e temos algumas conquistas. A gente não sabe também do tamanho da
demanda, se temos recursos suficientes e como vamos atender? Se a gente resolver esses entraves
do financiamento, que a coisa flua do jeito que a gente quer, no meio do ano a gente não vai ter
dinlieiro... No 2ino passado utilizamos R$ 170 milhões, ultrapassamos 45% do valor estimado que
estava em R$ 118 milhões. Conseguimos esses recursos a mais pela sobra de outros
estados...Para esse ano está sendo planejado R$ 140 milhões. Mas isso é o estimado, eu tenho
certeza que a gente vai passar os R$ 200 milhões tranquilam, ente. E o PRONAF A leva mais
recursos que os outros, tais como o "C", "D" e "A/C", se você fizer 1000 operações, já vai R$ 15
milhões. Se alavancar e querer alcançar a excelência, vamos ter problemas, vai faltar dinheiro...
Uma das conquistas é que necessita apenas da garantia pessoal do proponente e seu cônjuge, ou
seja não tem aval de terceiro. Logicamente o próprio proponente e seu cônjuge vão avalizar... A
questão da DAP deu muita confusão. Foi o momento mais tenso aqui, eu estou aqui dois dias
direto. O Banco do Brasil disse aqui que dos 45 projetos que recebeu devolveu os 45. Então tal
declaração precisa ser bem formatada. Agora vai melhorar porque vocês perceberam que para
cada programa tem uma DAP diferente. Então já existe um modelo tal para aquilo e um modelo
tal para aquele outro. Com relação ao PRONAF A, inclusive tiramos dúvida com o pessoal de
Brasília, existem três órgãos técnicos que assinam em conjunto. No caso aqui é o INCRA, o
IDAM e o Sindicato Rural como entidade de classe. Então as DAPs têm que ser assinadas por
esses três órgãos. Não há dificuldades realmente porque isso já está relativamente entrosado, o
INCRA já conveniou com IDAM...Além disso, o comprovante de regularidade junto aos órgãos
ambientais que foi falado anteriormente pelo Virgílio, através do Certificado de Conformidade
Ambiental de Desmate ou o Termo de Ajustamento de Conduta. Então vocês já sabem cada caso
que isso vai ser aplicado. Também é necessário o documento da terra, que é no caso substituído
pela DAP quando é caso de posse... Ai vem o Grupo "A/C" que é para mim uma extensão do
"A" desde que aquele assentado passe a se enquadrar nesse novo Grupo, o que habilita para
pegar o custeio que se chama "A/C"... Inclusive, dependendo das condições, esse "A/C" pode ser
enquadrado no grupo "C". Dentro dos gmpos do PRONAF há uma certa mobilidade, porque o
PRONAF não exige mais o documento definitivo de terra...Entre o primeiro financiamento e o
segundo, deve haver um prazo de pelo menos dois anos... Eu queria só ressaltar algo aqui no
finalzinho dessa apresentação. Hoje foi falado sobre a questão da criação de peixes no leito dos
igarapés. Nós já estamos num fórum de discussão sobre essa questão, ainda não existe pesquisa
consolidada sobre criação de peixes nos leitos dos igarapés no Estado do Amazonas. Existem
pesquisadores trabalhando nessa área. O Banco vai financiar alguns projetos experimentais, um
grupo entre 6 e 10 criadores. É um modelo inovador, diferente de criação de peixes, onde esse
produtor recebe recursos não somente para a criação, mas também algo para a roça, porque os
pesquisadores verificaram que o produtor estava comendo os peixes. Se o criador está comendo
70% do total de peixes, isso inviabiliza a sustentabilidade do projeto. Ele fazendo com recurso
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próprio, tudo bem! Mas no momento que ele tem que comercializar e pagar o financiamento, tem
que aproveitar 100% da produção dele. Nós estamos fezendo isso e os pesquisadores estão
disponibilizando materiais específicos. O INPA vai treinar técnicos do IDAM para ensinar essa
questão da biometria, e nos vamos fazer o projeto piloto, acompanhar passo a passo, para poder
depois poder incorporar ao nosso programa de financiamento. Por enquanto, não serão aprovados
projetos dessa natureza, somente aqueles modelos tradicionais. Alguns podem dizer que estamos
atrasados, mas é o que podemos fazer agora...Para o banco, historicamente, garantia nunca serviu
para nada. Não adianta eu tomar a casa de alguém, terreno de alguém, e depois eu não sei nem o
que fazer com isso, acaba dando prejuízo de todo jeito. O que se deve fazer são projetos bem
consolidados, o agricultor deve ser bem orientado. Acabou aquela história de fundo perdido, isso
ai já não fez mais parte do bom senso geral. No começo ainda se comentava isso... Se o agricultor
não paga a divida, o Banco não tem nenhum interesse de pegar o terreno dele. Isso só gera
dificuldades, mancha o nome do financiado, ele fica limitado em posteriores créditos...O Governo
Federal, no caso do PRONAF, assume 50% e o Banco da Amazônia arca com os outros 50%.
Recentemente veio Medida 10.696 que eu achava que ia ter um alcance muito maior, ainda teve
gente que não renegociou, podia pagar até 10% da dívida, outros estenderam a dívida para até 18
anos. Isso tudo para dar um fôlego para o agricultor e ele sanar a sua dívida com o banco... Com
relação à DAP, ela substitui o título da terra no caso do posseiro, mas quem tem o titulo deve
mandar os dois: o título e a DAP... O PRONAF B praticamente não tem limitação nénhuma, só
tem o critério de que não pode ser para o trabalhador urbano. Mas sendo trabalhador rural, esteja
onde ele estiver, ele pode acertar o "B". Com o "B" ele pode comprar panela de pressão,
bicicleta, secador de cabelo, formas para fazer doce, tudo dentro da comunidade. O PRONAF B
pode ser para panificadoras, cabeleireiros, etc. Agora, com relação às outras linhas de crédito, o
agricultor tem que resolver a questão fundiária, mesmo porque existem mecanismos no próprio
INCRA de que alguém que abandonou o lote, esse lote pode ser re-alocado para aquele que está
lá. Então, no momento em que o INCRA dá essa DAP, então o agricultor se habilita a qualquer
linha de financiamento. Não é pelo fato dele ser assentado, que ele somente pode pedir o "A".
Que seja bem entendido isso. O "A" é específico do assentado, mas o assentado pode pedir em
qualquer outra linha de crédito se ele tiver condições de se enquadrar nelas.
Plenária (Pessoa 1): Se uma pessoa que vive no assentamento, mas não é assentado, quiser
aceder ao crédito, pode?
Coordenador de Operação: Pode se regularizar a sua situação no assentamento. Viver no
assentamento sem ser assentado é considerado invasor. Se ele se ajusta com o INCRA e o
INCRA lhe concede a DAP, então para o Banco não existe nenhum problema. A questão é
regularizar a sua situação. O Banco não vai financiar algo que não está em conformidade com a
atuação do INCRA num assentamento.
Plenária (Pessoa 2): A Assistência Técnica deve ser necessariamente do IDAM?
Plenária (Pessoa 3): Pela Portaria no. 75, de 17 de setembro de 2004, é o produtor que escolhe
a assistência técnica. Nem o Banco, nem o INCRA, nem o IBAMA, podem influenciar o
agricultor a escolher esta ou aquela assistência técnica, porque nós estamos numa sociedade
livre e aberta ao mercado. Embora a gente saiba que existe a assistência técnica estatal, mas é o
produtor que vai pagar o flnanciamento decide qual assistência técnica escolher. O DAP, para
os que não são do INCRA, pode ser assinado por qualquer órgão de assistência técnica mais a
entidade de classe da categoria do produtor.
Plenária (Pessoa 4): É possível numa mesma família ter PRONAF A, PRONAF Mulher e
PRONAF Jovem ao mesmo tempo?



197

Coordenador de Operação: Possível é, mas o bancx) recomenda no máximo duas linhas de
crédito. „Plenária (Pessoa 5): l/mapeiíoaptx/eía/Mrrrfo-.4 "para o "£>"?
Coordenador de Operação: Pode sim. de "A" para "D". So que quando for fazer o PRONAF D,
tem o valor limite de R$ 18 mil, vai descontar o saldo devedor que ele tem no "A". Ou seja, ele ja
tem o PRONAF A com R$ 15 mil e então ele vai receber mais R$ 3 mil e se encaixar no
PRONAF D. Pode pular de "A" para "D" nessa condição.Plenária (Pessoa 6): PorfeAaverpeí/Woí/eprorrogaçõo.?
Coordenador de Operação: Antes de responder, eu queria fazer uma recomendação aqui para
os técnicos. Com freqüência, para tentar ajudar o produtor o técnico estica o p^o ao máximo
aue ouder Eu recomendo não esticar tanto e colocar o prazo conforme as condições do produtor.
Se ele tem condições de pagar em 5 anos, então coloque 5 anos, porque ai vai deixar uma
margem para o agricultor negociar caso não consiga pagar nesse prazo. Mas quando se estica no
limite o prazo, a flexibilidade diminui, não há mais tempo para negociar uma prorrogação.
Recomendo, portanto, que os técnicos sejam muito atentos a essas situações, deixar uma margem
para que se possa re-negociar em caso de problemas ou eventualidades normais de um
financiamento. ~ j •

Plenária (Pessoa 7): Nós temos uma certa urgência para a aphcaçao de recursos nos projetos
Je Criação de peixes em leitos de igarapés. Temos muitos produtores que necessitam começar. E
uma alternativa que deve ser considerada com mais urgência pelo banco. O Banco nao podena
repensar num financiamento mais rápido? , - .
rnnrdenadoi- de Operação: Olha, como eu disse anteriormente, a pesquisa com relato a
viÃh lilde e os impactos ambientais ainda não foi concluída. Nos também esfâmos esperando os
resultados das pesquisas para tomar decisões. O Banco não tem parâmetros ainda p^a dizer se o
nroieto é viável ou não. Nós não temos nenhuma definição técnica que possa nos dar subsídios
nara aorovar ou não o crédito para esse tipo de projetos. Agora, nós temos conhecimento de que a
coisa está dando certo. Tem um produtor de Iranduba, que deu entrada no projeto no banco
querendo o financiamento, e ele confirma que está sendo um sucesso, estó dando muito certo. OSr Sebastião, o Gerente Regional do BASA quer fazer aqui um comentário.
Gerente Regional (BASA): Realmente o Banco não pode atender no momento pelo que nos
chamamos no banco de "sistema de produção ". Esse sistema ainda não está claro, são todas
essas especificações técnicas de quantidade, como fazer, ração, etc. Ai pensamos, quem entende
desse assunto'^Então chegamos ao nome do Dr. Jorge. Tivemos uma reunião na agência com ele
e outras pessoas e daquela reunião definimos um grupo de trabalho, representantes de cinco
árvãos constituído pelo INCRA, IPAAM, IDAM, INPA e BASA. Esse grupo de trabalho tem a
issãòde montar esse projeto piloto. Falta ainda uma parte técnica. O próprio Dr. Jorge tem a
cão de que ainda não é o momento para abrir o financiamento para esse tipo de projeto,

'^Jveser testado tudo antes, a gente ainda não tem segurança para isso. Está dando certo? Está,
mas isso não impede de que fiituramente exista um problema maior por falta de uma maior
r^^auisa e análise antes. Não dá para financiar algo no leito do igarapé sem envolver também o
tPAAM é algo novo e mais sério do que parece. Quantos produtores podem fazer isso? Eu faço,
meu vilinhofaz, o outro faz... Até quantos projetos o rio suporta? Até onde eu posso financiar?
Eu não tenho essas informações técnicas como órgão financiador Eu pessoalmente^ estou
encantado com esse projeto, eu tenho uma esperança muito grande de que realmente de certo,
vai ser de beneficio para a região e uma oportunidade inigualável de renda para a população.
Nós do Banco também estamos apostando nisso, temos as mesmas expectativas que vocês... Na
minha posição de representante da diretoria do Banco da Amazônia aqui no Amazonas, queria
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mencionar da importância que o Banco dá às parcerias e esse tipo de encontro que esta
acontecendo aqui. Eu estou muito feliz com os resultados, estou extremamente convicto de que as
coisas acontecem com parcerias... Eu só acho que tem que sair algum doaimento daqui Essa
oficina não pode terminar sem um documento com as intenções e reflexões aqui geradas. Se nao
der tempo de elaborar aqui, tem que formar uma comissão que elabore o documento e
encaminhe às instâncias correspondentes. Eu como Banco necessito para as minhas discussões
ter algum doaimento que me dê respaldo para as decisões no Banco. Nós necessitamos de um
documento formal e objetivo para poder nos pautar em posteriores encontros tanto dentro das
nossas instituições como também em oficinas como essa. Isso serve para evitar sitiiaçõesde qiie
em 2003 tenhamos alcançado quatrocentos e tanto de PRONAFA, equivalente a cinco milhões e
Luco de reais e chega em 2004 com dois milhões de reais com 180 operações. A nenhum de nos
aqui presentes nos interessa essa situação. Então é um problema nosso, de cada um que está
(^o^enador de Operação: Deve haver alguém aqui que conhece bem a história da psicultura
no Estado do Amazonas em 94 e 95, estão todos inadimplentes. Na época a criação de peixes em
cativeiro era o salto tecnológico, mas nos demos com o burro na água. BnÊo e uma
resDonsabilidade nossa de não só financiar um projeto porque parece ser bom oti bonito, mas
estar seouro de que é viável. É como o Sebastião falou, o que pode acontecer depois com a
criação no leito do rio? Vai esgotar alguma coisa lá para sustentar o peixe? Sei lá, sera que vai
dar alaum tipo de fungo? Esperar um pouco é mais sábio.
PI nária fpLoa 8): O PRONAFMulher e o PRONAF Jovem realmente existem na pratica?
rnnrdenador de Operação: PRONAF Mulher eu considero mais de caráter político. Há muito
^Zo oue o Banco tem mulheres como clientes do crédito rural, isso não e novidade para o
Ranço Mas O PRONAF Jovem acho que não se encaixa muito a nossa realidade porque ele
atinge um pequeno grupo, muito limitado, para aquele estudante da escola agrícola que está no

"1 último ano ou recém formado, entre 18 e 25 anos, e que trabalha na roça com a femilia. Aquele
oue você encontrar com essas características, você pode levar para algum orgão de assistência
técnica para fazer o projeto e apresentar para o banco...Muitos jovens e muito mulher^ ja
acessaram ao financiamento do PRONAF, e dinheiro existe, mas as Imhas de PRONAF Mulher e
PRONAF Jovem ainda não estão totalmente consolidados. Por exemplo, segunda-feira agora, em
Belém estava previsto um encontro sobre esse assunto com o pessoal do Ministério, inclusive
tinham' pedido que o técnico representante seja mulher, que seria mais interessante de acordo com
as características do crédito..., mas esse encontro foi adiado pelo próprio pessoal do Ministério.
Inclusive já tínhamos definido uma técnica de Coari para participar do evento e representar o
Banco Então é preciso um maior esclarecimento para que o Banco possa se dirigir ao IDAM e
dizer- "olha é assim que funciona, vocês devem fazer isso e aquilo...". Até agora nós não
concedemos'nenhum crédito desses grupos, porque a linha de crédito ainda não está consolidada.
Mas se for apresentada, ela vai ser financiada pelo Banco...O Banco da Amazônia não é
coordenador do PRONAF. O PRONAF é um programa nacional do Governo Federal. Nós somos
aestores do Fundo Constitucional do Norte - FNO - e uma parte desse recurso vai para o
PRONAF Com relação ao dinheiro, o Banco não recebe nada por isso. A gente vai por força
própria, com despesas do próprio Banco para fazer essa divulgação e temos ido várias vezes ao
interior... Ninguém remunera o Banco por essas ações, mas a gente realiza.

Plenária (Pessoa 9)Ç As vezes os recursos chegam pela metade? O Banco tem recursos
suficientes para a demanda dos projetos requeridos para a região?
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Coordenador de Operação: Com relação ao seu questionamento de que o dinheiro chega lá pela
metade, eu acho que isso não somente serve para você mas para qualquer um, deve ser uma ação
de qualquer cidadão junto ao Ministério Público e denunciar. Se alguém está se beneficiando
irregularmente, deve ir para a cadeia. Recursos não faltaram no ano passado, faltou recurso do
OGU para o PRONAF B. Porque eles deram 30 milhões, o Banco recebeu de repente uma
demanda de R$ 150 milhões...Para cá para o Estado do Amazonas conseguimos fazer cerca de 8
mil projetos, no final ficou 5 mil e pouco... quase chegamos a 8 mil operações no Banco. E aí, o
recurso do OGU ficou realmente escasso porque tinha que haver liberação do Governo Federal...
Então houve uma desaceleração, mas não deixamos de atender. Essas propostas estão no Banco.
O recurso do OGU é 100% da União, enquanto que o FNO é 50% do BASA e 50% da União.
Então o Banco passou a assumir esse risco para poder atender a quantidade de propostas. Os
recursos não são inesgotáveis, pode faltar sim. Se a gente chegar à excelência nos
financiamentos, o IDAM fizer projetos com velocidade e qualidade, o IBAMA oferecer
documento ambiental em tempo hábil, aquele projeto "redondinho" que só precisa aprovar, eu
acho que no meio do ano nosso orçamento vai acabar. Não significa que o Banco não vá
financiar. A gente tinha previsto no ano passado 118 milhões e aplicamos 176 milhões. Esse mês
de março nós temos R$ 31 milhões para aplicar. Estamos soltando orientações para as agências
de que devemos aplicar porque senão aplicar no próximo mês eles vão cortar a nossa dotação.
Estamos com R$ 31 milhões, mas não temos projetos formalizados para aplicar esses recursos. Se
não aplicarmos esses recursos a diretoria vai cortar pela metade em abril. Por enquanto, graças a
Deus, não faltou dinheiro. u ^ c • .
Plenária (Pessoa 10): Eu acho que o Banco deveria divulgar mais as linhas de credito. Existem
muitos produtores que desconhecem as facilidades do financiamento e de maneira podem aceder

^ordenador de Operação: A gente necessita realmente de coordenação. Vocês falam que o
Banco deve divulgar mais, mas o Banco está fazendo e quero dar uma dica: qualquer associação
ou órgão técnico, que queira uma apresentação sobre o PRONAF e o FNO, em qualquer lugar,
node fazer o convite para o Banco que a gente vai. Quando não vai daqui, manda a gerência mais
próxima, mas a gente vai. Você pode ver que nesse encontro a cúpula do Banco está aqui e nós
estamos presentes em todos os Conselhos Estaduais e Municipais...
Plenária (Pessoa 11): O produtor pode pedir mais de duas vezes o PRONAF A?
Coordenador de Operação: Eu vou verificar melhor esse assunto, não teria uma resposta exata.
Mas eu sei que o Banco prefere uma política de maior distribuição do que de concentração de
recursos. , , • i. ' t-

Plenária (Pessoa 12): Enquanto proposta de calendário acho que nos avançamos. Esse evento
nui tirou muitas dúvidas, houve a transversalidade... Eu chamo isso aqui de uma elite de técnicos
nnP «ião chefes de unidades no INCRA, IDAM, dirigentes do BASA, dirigentes do IBAMA,
Banco do Brasil, pelo menos dois sindicatos aqui (COTEMPLA e COTEDAM). Dúvidas
apareceram, polêmicas, etc. Então faço uma proposta: daqui a um mês, uma reunião com a
representação das instituições que estiveram aqui e nós acompanharmos isso. Daqui a um mês
uma reunião de trabalho para avaliar o que já passou, o que avançou...Eu sugiro para a próxima
reunião algumas discussões mais dirigidas, sobre alguns pólos mais destacados, como Humaitá,
Parintins, Caroari, etc.
Coordenador de Operação: Eu gostaria de propor uma reunião em outra oportunidade,
principalmente com os chefes de escritórios do IDAM e dos outros órgãos técnicos, para fazer
uma espécie de treinamento sobre os programas de financiamento, para detalhar um pouco mais
as características das várias linhas de crédito. A gente esteve esses dois dias só discutindo o
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PRONAF A, mas precisa conversar também sobre o PRONAF B, PRONAF E, PRONAF
Mulher PRONAF Jovem, etc. Porque a medida que conversarmos mais sobre essas outras linhas
de crédito eu tenho certeza que as demandas vão aparecer. Eu tenho certeza que tem muitos
técnicos qiie desconhecem a fiindo a legislação e aspectos específicos desses tipos de crédito, a
metodologia de cada um, a forma de apresentação dos projetos, etc. Esses projetos não aparecem
no Banco porque ainda não se conhece bem.



GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO NORWIATIVA N° 3, DE 4 DE MARÇO DE 2002

0 MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, e tendo
em vista o disposto na Lei n° 9.649, de 27 de maio de 1998, alterada pela Medida Provisória n®
2.143-32, de 2 de maio de 2001, na Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 e no Decreto n°
1.282, de 19 de outubro de 1994, resolve:

Art. 1® Definir procedimentos de conversão de uso do solo através de autorização de
dês-matamento nos imóveis e propriedades rurais na Amazônia Legal, conforme

"especificações detalhadas a seguir e anexos.

Art. 2° A concessão de autorização de desmatamento deve obedecer o disposto na
legisla-ção vigente com relação aos limites máximos permitidos de desmatamento, localização
da Área de Reserva Legal e das Áreas de Preservação Permanente, verificando se as áreas
anterior-mente convertidas estão abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de forma

®  inadequada, e exis-tência de áreas que abriguem espécies ameaçadas de extinção.

Parágrafo único: A concessão a que se refere este artigo, em áreas passíveis de uso
alternativo do solo, que abriguem espécies ameaçadas de extinção, dependerá de medidas
com-pensatórias e mitigatórias que assegurem a conservação das referidas espécies.

Art. 3° As autorizações de desmatamento serão concedidas após vistoria prévia
efetuada pela autoridade competente, nos termos do Art. 8°, § 3®, do Decreto 1282, de
19/10/94, e serão disponibilizadas via Internet, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, em Brasília, até trinta dias após a concessão, devendo
conter: o nome e o CPF do interessado, estado e município de localização da propriedade
rural, matrícula e dimen-são da área da propriedade, área de Reserva Legal, tamanho da área

^  objeto da autorização, com as respectivas coordenadas geográficas, nome e matrícula do
agente autorizador.

Capítulo I - Agricultura Familiar - Propriedade Rural com até Quatro Módulos Fiscais

Art. 4° Para propriedades rurais, posse, arrendamento ou comodato, com até quatro
Módu-los Fiscais, a concessão de autorização de desmatamento de até três hectares/ano, com
a  finali-dade de implantar agricultura familiar, obedecera os seguintes procedimentos
simplificados:

1 - o interessado deverá protocolizar a solicitação de autorização de desmatamento em
for-mulário padronizado, conforme Anexo IA, juntando o Documento Informativo da
Propriedade-DIPRO, em duas vias, conforme Anexo II;

íl - para o preenchimento do DIPRO, o interessado poderá contar com a assistência de
Engenheiro Florestal ou Agrônomo do IBAMA, órgãos estaduais de meio ambiente, órgãos de
assistência técnica e extensão rural, entidades representativas ou autônomos;

III - o interessado deverá apresentar, no ato da solicitação, a seguinte documentação:
a) documento de identificação;
b) prova de propriedade ou posse;
c) cópia do contrato de arrendamento ou comodato, quando for o caso;
d) procuração com poderes específicos para o pleito, quando for o caso;



^  e) declaração de manutenção da área de preservação permanente, conforme Anexo III;
f) documento que comprove a averbação da Área de Reserva Legal; e
g) Termo de Compromisso de Averbação de Reserva Legal, quando se tratar de posse,

conforme Anexo IV.

§ 1° A solicitação de autorização de desmatamento poderá ser apresentada por técnico
de entidades não-govemamentais representativas de produtores rurais, habilitado pelo IBAMA
ou órgão conveniado no Estado.

§ 2° O IBAMA ou órgão conveniado, facultará às entidades representativas as condições
e informações necessárias para que possam orientar os produtores quanto à obtenção da
autoriza-ção de desmatamento.

§ 3° Para áreas com atividades extrativistas, de posse coletiva, os procedimentos
constan-tes deste artigo aplicam-se à área máxima de cinco hectares/ano, desde que
comprovada a pra-tica de agricultura familiar.

®  § 4° No caso de solicitação de autorização de desmatamento acima de três hectares,
aplicam-se os procedimentos constantes do Capítulo III.

Ari. 5® Será facultada ao interessado a apresentação de inventário florestal, cabendo ao
IBAMA ou órgão conveniado, na ausência do inventário, considerar o volume máximo de
vinte m3/ha da área a ser convertida.

§ 1® Para volumes estimados entre 20 m^/ha e 50 m^/ha, o inventário florestal poderá ser
realizado por amostragem, com 95% de probabilidade e erro amostrai de até 20%.

§ 2° Para volumes estimados acima de 50 m^/ha, o inventário florestal poderá ser
realizado por amostragem, com 95% de probabilidade e erro amostrai de até 10%.

^  Art. 6® Como alternativa ao desmatamento pretendido, o interessado poderá explorar os
recursos florestais da área objeto da solicitação de autorização de desmatamento, através da
implementação de Plano de Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo, em conformidade
com o previsto em Instrução Normativa correspondente.

Art. 7° Para as propriedades com escritura definitiva ou posse reconhecida, cuja área
seja maior que cinqüenta hectares, se localizadas na Amazônia Oriental, ou maior que cem
hectares, se localizadas na Amazônia Ocidental, fica o requerente obrigado a informar o grau
de utilização apresentado na Declaração do Imposto Territorial Rural-ITR através do
Documento de Informação e Apuração do ITR-DIAT, referente aos últimos três anos, como
também o número da propriedade nos cadastros da Receita Federal e do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária-INCRA.

§ 1® Pertencem à Amazônia Oriental os municípios localizados nos Estados do Pará,
Amapá, Tocantins e Maranhão e os municípios localizados no Estado de Mato Grosso, exce
tuando-se os do Pantanal.

§ 2® Pertencem à Amazônia Ocidental os municípios localizados nos Estados do
Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia.
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Capítulo II - Projetos de Assentamento Públicos e Privados

Art. 8° Nos Projetos de Assentamento Públicos e Privados, a autorização de
desmatamen-to deverá ser requerida ao IBAMA ou órgão conveniado, pelas instituições
responsáveis pelos empreendimentos, mediante a apresentação da seguinte documentação;

I - solicitação de autorização de desmatamento em formulário padronizado, conforme
Anexo IA ou Anexo IB, conforme o caso, juntando o Documento Informativo da Propriedade-
DIPRO, em duas vias, conforme Anexo II.

II - documento de Criação do Projeto de Assentamento-PA;

III - no caso de Projeto de Assentamento com parcelas medidas e demarcadas, a planta
geral do projeto contendo: Áreas de Preservação Permanente, Áreas de Reserva Legal, áreas
já exploradas e a serem exploradas, hidrografia, confrontantes, coordenadas geográficas,
escala e convenções;

IV - no caso de Projeto de Assentamento sem o parcelamento implementado, a planta
com o perímetro, contendo localização aproximada das parcelas (através de plotagem, dentro
dos limites do PA, de 01 ponto de coordenadas UTM/Geográficas, indicativo de cada parcela),
com-tendo a identificação das Áreas de Preservação Permanente, delimitação das Áreas de
Reserva Legal e informações se estas estão, ou não, averbadas.

Parágrafo único. No caso de projetos do INCRA, deverão ser apresentadas relação de
beneficiários do Sistema de Informação de Projetos de Reforma Agrária-SISPRA e suas
respec-tivas parcelas no Projeto de Assentamento.

Capítulo III - Propriedade Rural com Área Superior a Quatro Módulos Fiscais

Art. 9° No caso de autorização de desmatamento para áreas superiores a três hecta
res/ano, o interessado deverá protocolizar requerimento, conforme Anexo !B e apresentar
todas as exigências constantes do quadro de documentos, de que trata o Anexo V, de acordo
com o ta-manho da área solicitada.

Parágrafo único. No caso de autorização de desmatamento até três hectares/ano, com
a finalidade de agricultura familiar, aplicam-se os procedimentos constantes do Capítulo I.

Capítulo IV - Disposições Gerais

Art. 10. Para concessão da autorização de desmatamento acima de três hectares/ano, é
indispensável a realização de vistoria técnica prévia nas respectivas áreas.

§ 1° Os laudos de vistoria técnica prévia serão efetuados pelo IBAMA ou órgão
conveniado no Estado.

Art. 11. Quando comprovadas, através de procedimentos administrativos,
irregularidades na solicitação de autorização de desmatamento, o técnico responsável terá seu
registro no IBAMA suspenso, e o fato comunicado ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia-CREA, sem prejuízo das demais sanções legais aplicáveis.

Art. 12. A autorização de desmatamento terá validade de um ano, contados a partir da
data de sua emissão, podendo ser revalidada por igual período.



Parágrafo único. Caso a autorização de desmatamento tenha seu prazo de validade
vencido e ainda exista matéria-prima florestai remanescente na área autorizada, o interessado
deverá protocolizar, junto ao IBAMA ou órgão conveniado no Estado, pedido para a utilização
da matéria-prima residual, mediante comprovação do recolhimento do valor correspondente a
uma vistoria técnica.

Art. 13. O titular da autorização de desmatamento que não cumprir a legislação
ambiental, conforme comprovação de vistoria técnica, não poderá obter nova autorização ou
tê-la renovada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Art. 14. Ficam dispensadas de autorização de desmatamento as operações de limpeza

e reforma de pastagem, limpeza de culturas agrícolas, bem como as operações de corte de
bambu Bambusa vulgaris.

Art. 15. Constatada pela vistoria técnica a existência de matéria-prima florestal, e após
comferência do volume e espécie, poderá ser expedida a Autorização para Utilização de
Matéria-Prima Florestal, conforme Anexo VII, desta Instrução Normativa.

Art. 16. É proibida a antecipação de volume de matéria-prima florestal sem a devida
expedição da Autorização para Utilização de Matéria-Prima Florestal (Anexo Vil).

Art. 17. Para efeito de regularização de áreas anteriormente desmatadas serão
adotados critérios de enquadramento das dimensões de áreas constantes do Anexo V, desta
Instrução Normativa, ressalvando-se os limites contidos na legislação específica.

Art. 18. Em áreas de ocorrência de espécies necessárias à subsistência das populações
extrativistas, a emissão de autorização de desmatamento somente será permitida quando
delimitadas as áreas compreendidas no ato e mediante licença prévia, nessas áreas, para
corte de outras espécies.

Art. 19. O IBAMA ou órgão conveniado no Estado, produzirá e divulgará manual
simplifica-do acerca dos formulários utilizados para solicitação de autorização de
desmatamento, bem como promoverá a capacitação de profissionais habilitados a trabalhar no
tema.

Parágrafo único. O IBAMA deverá desenvolver programa orientado para facilitar
procedi-mentos necessários à averbação da Área de Reserva Legal.

Art. 20. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21. Ficam revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SARNEY FILHO



ANEXO l-A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS-IBAMA
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO PARA LICENÇA DE CONVERSÃO PARA USO DO

SOLO

autorização DE DESMATAMENTO

limo. Sr. Representante do IBAMA

, residente.

portador do RG n° , CPF

p,o . - , proprietário/posseiro do imóvel rural

Município . , Área total ha, Área de Reserva Legal

ha, Área de Preservação Permanente ha, Área anteriormente desma

iada ha, requer Autorização Simplificada para Desmatamento de ha,

conforme Anexo II. Para tanto, apresenta a seguinte documentação:

Local, data

Assinatura do requerente

1 - Documento de identificação do proprietário;
2 - Prova de propriedade, posse, comodato ou arrendamento;
3 - Cópia do contrato de arrendamento ou comodato, quando for o caso.
4 - Procuração com poderes específicos para o pleito, quando for o caso;
5 - Declaração de Manutenção de Área de Preservação Permanente, Anexo III;
6 - Termo de Compromisso para Averbação de Reserva Legal-TCARL, Anexo IV,

quando se tratar de posse;



© ANEXO I-B

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

REQUERIMENTO

llm° Sr. Representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-váveis
IBAMA.

abaixo assinado, residente à

Município de Distrito de

, (UF) Nacionalidade Profissão

.-Estado Civil CPF n° - RG/Órgão
Emissor/U F a de preparar uma área para fins de

requer a V.Sa. a AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAR hectares em

sua propriedade, com as características abaixo descritas, para o que faz a juntada da documenta

ção exigida pela legislação vigente.

1 - CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE
a) Denominação;
b) Localidade;.

n

c) Município: Distrito_
d) Situação:

e) Áreas:
- total: ba
- desmatada: ha
- a desmatar: ha
- explorada (uso atual do solo): ha
- de Preservação Permanente:_ ha

f) Limites:
- ao Norte; ^
- ao Sul;
- a Oeste; ^
- a Leste;

II - documentação da PROPRIEDADE
- Expedido por: Livro n°
- Reg. n° Folha n°
- Documento do INCRA:
- Protocolo Matrícula

III - DESTINO DO MATERIAL LENHOSO
- Utilização na própria fazenda
- Comercialização
- Doação
- Outros (especificar):

Nestes Termos Pede Deferimento.

,  de de

Requerente



ANEXO II

DOCUMENTO INFORMATIVO DA PROPRIEDADE - DIPRO

1. Dados do Processo:

Protocolo:

Requerente:

Endereço do Requerente:

Representação Estadual:

2. Imóvel:

No REGISTRO:

DENOMINAÇÃO:
MUNICÍPIO/DISTRITO:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNÍCÍPIO:

Área total do imóvel:

Área de Preservação Permanente:

Área anteriormente desmatada:

COMARCA: LIVRO:

INCRA ou Receita Federal:

CPR:

FOLHA:

CPF/CNPJ:

BAIRRO:

FONE:

ha

ha

OI (8

CEP:

Área de Reserva Legal: ha

Área da solicitação: ha
Área nativa remanescente: ha

3. Croqui da propriedade que identifique, no mínimo, pontos de referência que permitam
o  seu acesso, identificação da área de reserva legal, de preservação permanente, área
a ser desmatada, e, se houver, área abandonada, subutilizada ou que abrigue espécies
ameaçadas de extinção.
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4. Finalidade da Exploração: 5. Tipologias Vegetais da Propriedade

Agricultura Há Denominação

Pecuária Ha ha

Outros Ha ha

6. Declaração de Matéria-Prima Florestal
TIPO ESPÉCIES VOLUME

(tora/lasca/lenha) (facultada a nomenclatura científica) (m^/dz/st)

NOTA; Fica facultada a identificação por espécie, quando se tratar de exploração de lenha.

7. Destinação do Material Lenhoso:
Madeira para serraria m^
Madeira para outros fins m^
Lenha para carvão m^
Lenha para uso doméstico m

Lenha para outros fins m

Outros produtos florestais/unidade m
Rendimento Total m^

Declaro para os devidos fins, que as informações constantes neste documento são
verda-deiras, me responsabilizando totalmente pelas mesmas.

ASSINATURA DO REQUERENTE

Local e Data:

Visto do Técnico: ....

Assinatura:

Entidade/Instituição;



ANEXO m

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS-IBAMA

REPRESENTAÇÃO DO IBAMA
DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
O Sr r residente à , Município de

, Distrito , UF: , CPF N° - RG/Órgão n°
Emissor/UF: declara ao requerer autorização de desmate, assumir o

compromisso perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA de

obedecer rigorosamente às instruções abaixo relacionadas, estando ciente de que no caso de inobservância das

mesmas, ficará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente:

1 - Conservar, ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, uma faixa de floresta (ou ou-tra forma de
^  vegetação natural) em cada margem, desde o seu nível mais alto, cuja largura míni-ma seja:

a) de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
b) de cinqüenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinqüenta metros de largura;
c) de cem metros para os cursos d^água que meçam entre cinqüenta a duzentos metros de largura;
d) de duzentos metros para os cursos d'água que possuem entre duzentos a seiscentos metros de

largura; e
e) de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscen-tos metros.

2 - Conservar floresta ou outra fonna de vegetação natural situada:
a) Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d^água naturais ou artificiais;
b) Nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua

situação topográfica, num raio mínimo de cinqüenta metros de largura;
c) No topo de morros, montes, montanhas e serras;
d) Nas encostas ou parte destes com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior

declive;
e) Nas restingas, como fixadoras de dunas estabiüzadoras de mangues;
f) Nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo em faixa nunca inferior a

100 (cem) metros em projeções horizontais; e
g) Em altitude superior a um mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação.

3 - Respeitar o limite mínimo de % da área de cada propriedade, com cobertura arbórea
localizada em floresta nativa primitiva ou regenerada.

4 - Não empregar herbicidas desfolhantes (ou outro qualquer biocida no desmatamento).

5 - Permitir livre acesso em sua propriedade, aos funcionários florestais no exercício das suas funções de

vistoria e fiscalização dos trabalhos de desmatamento, em qualquer época.

de de

Declarante

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPF: CPF:

Cl: Cl:



ANEXO IV

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA
Representação do IBAMA

TERMO DE COMPROMISSO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL-TCARL

Aos dias do mês de do ano de

Sr

filho de e  de

residente à Municipio

Distrito

Profissão

UF: Estado Civil

CPF N°

Nacionalidade

RG/Órgão-Emissor/UF

Possuidor do imóvel abaixo caracterizado:

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE:

MUNICÍPIO: Distrito

ÁREA TOTAL: hectares.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

LOCALIZAÇÃO:

DOCUMENTO DE POSSE:
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Vem através deste Instrumento, declarar junto ao INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO

A.MBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA. que mantém a posse livre

de contestação e litígios, do imóvel acima caracterizado, cujo processo de titularidade definitiva

encontra-se em tramitação no órgão competente, comprometendo-se proceder a averbação da

Reserva Legal, imediatamiente após a emissão do documento hábil para o ato, conforme

dispõe a legislação vigente, obrigando-se por si e seus sucessores, por força de lei e do

presente instrumento, a não alterar a destinação comprometida, no caso de transmissão por

venda, cessão ou doação, ou a qualquer título, comprometendo-se ainda a obedecer fielmente

a legislação vigente, dando sempre por firme e valioso o declarado e compromissado neste

documento, cuja quebra se configurará como desrespeito às Leis Florestais, sujeitando-se

portanto o signatário desta, às implicações penais e administrativas decorrentes da infringência

de preceitos legais, sem prejuízos das culminações por quebra de compromisso.

Firma o presente Termo na presença do Representante do IBAMA, que também o
assina e das testemunhas abaixo qualificadas.

Representante do IBAMA Detentor da posse

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPF: CPF:

Cl: Cl:
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE
DESMATAMENTO OU OBTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

AMBIENTAL EXPEDIDAS PELO IBAMA

A Superíndência do INCRA fornece ao IBAMA a documentação de criação
dos projetos de assentamento, plantas gerais dos projetos e Relação de
Beneficiários - RB do SIPRA atualizados todos os anos. As RBs serão
enviadas até abril;

As Unidades Avançadas do INCRA e/ou Técnicos responsáveis pelos
Projetos encaminharão ao IBAMA o requerimento (Anexo l-A ou l-B,
conforme o caso) assinado pelo interessado;

Declaração de Assentado assinada pelo Superintendente Regional ou seu
substituto, nas áreas jurisdicionadas pela sede, e pelos Chefes de UAs ou
seus substitutos nas áreas das respectivas Unidades;

Documento Informativo da Propriedade - DIPRO - assinado pelo
interessado, (Anexo 11);

Declaração de Manutenção de Área de Preservação Permanente, (Anexo III);

Termo de Compromisso de Averbação de Reserva Legai, (Anexo IV):

Acompanham estes documentos ainda, cópias dos Documentos de
Identidade e CPF do requerente

12
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N® 181 segunda-feira, 20 de setembro de 2004 1 75 ÍSSN1677-7042
Ministério do Desenvolvimento Agrário

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N° 75, DE 17 DE SETEMBRO DE 2004

r. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso da competência que lhe
art 87 parágrafo úrrico, incisos I e D, da Constituição Federal, e Co^ider^do os temros do

r,n!mto 10 do Manud de Crédito Rural - MCR, que dispõe sobre o regularnento e as condições
t^Llficidas oaia as operações de crédito de investimento e custeio ao amparo do Programa NacionalrSSf me^ da Agn^ultura Familiar - Pronaf. r^olve estabelecer as seguintes condições eprocedimentos para emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf:

CAPITULO I

Da Finalidade

Art 1° ADeclaração de Aptidão ao Pronaf - DAP - é o instrumento que idenbfica os beneficranos do
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, confonne o estabelecido no

MaSeSito Rural - MCR, do Banco Central do Brasil, Capítulo 10, Seção 2, como habilitados ar^aliaaremoDerações de crédito nrral ao amparo do Programa.
si ° A cStui instrumento obrigatório à formalização de operações de credito ao amparo do
Pronaf ̂ ndepSte dos demais documentos necessários e exigidos pela instituição financeira em
obediência à legislação pertinente, apresentando as segumtes caractensbcas.
T  MAfíAe* çpíQ anos & contâf dâ dstâ dc SU2. cmiss&o, j •j'» • ir

n-Iriger^ - vtocXda ao município de localização do estabelecimento ublizadO para residência fixapelo agricultor firndtar e^^ ^ quaisquer custas pela
™a'e^S ou SnSS^seu fornecimento a qualquer exigência de reciprocidade, vmculo ou
f i'A°Ínstituição financeira deverá anexar a DAP ao processo de formalizado da operação de crédito§ 2 familiares que tenham suas DAP ativas registradas na base de dados do

a Spia do extrato do referido documento extraído do sítio "http://www.pronaf.gov.br
contendo:
I - Primeiro Titular
a. Nome

b. CPF
n - Segundo Titular
a. Nome

b. CPF
ni - Dados da DAP
a. Número
b. Grupo de Enquadramento
o. Validade
d. Data de Emissão

§ 3'^®SÍ^^°wlocará a disposição das instituições financeiras, por meio eletrônico, a relação das
5 Sl1.1to1a''DySp%Íl^^^^ da base de dados da Secretaria da Agricultura Familiar, constitui
LcurneiSo de identificação do beneficiário como habilitado a realizar operações de credito ao amparo
do Pronaf, no prazo de validade expresso no referido documento.



CAPÍTULO n
Dos Modelos

Art. 2° Definir os modelos de formulários, anexos a esta Portaria, como Declarações de Aptidão ao
Pronaf- D AP - a sertem utilizadas pelos beneficiários como instrumento de habilitação à contratação de
operações de crédito ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -
Pronaf.
§ 1® Cada modelo de formulário é dirigido a uma categoria específica de beneficiário, conforme o que
segue:

I - DAP modelo 1.4.1 - emitida para identificar a unidade femiliar rural de Agricultores Familiares do
Grupo A - assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária - com a identificação do casal,
responsável pelo sustento da família, exceto nos casos em que o beneficiário seja solteiro;
n - DAP modelo 1.4.2 - emitida para identificar a unidade familiar dos beneficiários do Pronaf - Grupo
B - sendo obrigatória a identificação do casal, responsável pelo sustento da família, exceto nos casos
em que o beneficiário seja solteiro;
m - DAP modelo 1.4.3 - emitida para identificar a unidade femiliar dos beneficiários do Pronaf, dos
demais Grupos, sendo obrigatória a identificação do casal, responsável pelo sustento da família, exceto
nos casos em que o beneficiário seja solteiro,
IV - DAP modelo 2.0 - emitida para identificar o jovem, filho ou filha de beneficiário do Pronaf, sendo
obrigatória a existência de uma DAP válida para efeito de vinculação a uma unidade familiar;
V - DAP modelo 3.0 - emitida para identificar os beneficiários especiais, assim entendidos aqueles que
acessem uma das seguintes linhas de crédito:
a Investimento para Agregação de Renda à Atividade Rural;
b Custeio do Beneficiamento e Industrialização de Agroindústrias Familiares - Custeio de
Agroindústrias Familiares; . , ^
c Integralização de Cotas-parte de Agricultores Familiares Cooperativados - Cotas-parte.
8 2® A unidade familiar, para os fins de que trata esta Portaria, compreende o conjunto composto pela
família nuclear (marido ou companheiro, esposa ou companheira, e filhos) e eventuais agregados que
explorem o empreendimento sob a mesma gestão, incluídos os casos em qiie o empreendimento é
ç5{;plorado por indivíduo sem família.

Art 3° É de competência exclusiva da Secretaria da Agricultura Familiar - SAF - a reprodução dos
formulários de DAP - e sua distribuição às entidades autorizadas a emitirem o referido documento.
§ 1® É vedada a utilização de reprodução não autorizada do modelo de formulário, bem como a
utilização de cópias dos formulários impressos, na contratação de operações de crédito ao amparo do
Pronaf. • - . *
§ 2° Cabe à SAF estabelecer procedimentos e mecanismos de controle para emissão da DAP em papel
e por meio eletrônico.

CAPÍTULO m
Dos Beneficiários e Exigências para Emissão de DAP

Art 4° Aos beneficiários e as suas consortes dos Grupos A, B, A/C, C, D e E que atendam ao disposto
no Manual de Crédito Rural, do Banco Central do Brasil, Capítulo 10, Seção 2 será concedida uma
DAP-modelo 1.4.1, 1.4.2 ou 1.4.3.

Art 5° Ao jovem, filho (a) de famílias de beneficiários do Pronaf enquadrados nos Grupos B, C, D ou
E do Pronaf, será concedida uma DAP - modelo 2.0 - desde que atenda as seguintes exigências;
I - Idade - ter idade entre 16 (dezesseis) e 25 (vinte e cinco) anos; e
n - Formação:
a. ter concluído ou estar cursando o último ano em centros familiares de formação por alternância; ou
b. ter concluído ou estar cursando o último ano de escolas técnicas agrícolas de nível médio; ou
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c. ter concluído o cuiso de escolas técnicas agrícolas de nível primário; ou
d ter concluído curso de formação profissional que atendam aos seguintes requisitos:
i  duração* mínima de 100 (cem) horas apurada pelo somatório das cargas horánas de cursos e/ou
estágios supervisionados de formação profissional voltados às atividades agropecuánas ou nãoagropecuárias desenvolvidas na unidade familiar rural de produção; .. . , .
íi es^DO* cuisos e/ou estágios supervisionados realizados por instituição pública de assistência técnica
e extenSo rural; ou ministrados pelo SENAR, SEBRAE e SESCOOP e pelos Centros Familiares de
Formação por Alternância; ou cursos ministrados por instituições de assistência técnica e extensão rural
não-goVemamentais que comprovem, aos emitentes da DAP, que atuam na formação profissional de
iovens agricultores há pelo menos um ano.
Parágrafo único. Cabe ao jovem, filho ou filha de beneficiário do Pronaf, apresentar a entidade
emissora de D AP, a documentação comprobatória de que trata este artigo.

Art 6° Aos beneficiários especiais, entendidos como aqueles que acessam as linhas de créditos
Racionadas nas alíneas "a" e "b'' do inciso m, do art. 2\ como pessoas jurídicas, serão concedidas
DAP 3.0 desde que atendam as seguintes exigências: . , •
I - Matéiia-Prima - 70% (setenta por cento) da matéria-prima a beneficiar ou industrializar, no mmimo,
originária da produção própria ou de associados/participantes;
n - Composição Societária - 90% (noventa por cento) dos participantes ativos de seu quadro socialdeve ser composto por agricultoresfamiliares. , .• ♦ ^ j
6 1° Cabe ao beneficiário das linhas de crédito especificadas neste artigo, apresentar a entidadeemissora de DAP, a documentação comprobatória das exigências contid^ neste artigo^ .

o beneficiário dessa linha de crédito, quando se tratar de pessoa física, esta habilitado a realizar
oerações de crédito da espécie com a DAP de enquadramento ao grupo de acesso as operações de

crédito ao amparo do Pronaf, modelos 1.4.1,1.4.2 ou 1.4.3.

Ar+ 7° Coooerativas de Crédito, na condição de beneficiárias da linha de crédito relacionada na
Xea do inciso V, do § 1° do art 2°, serão concedidas DAP 3.0, desde que atendam as seguintes
I-Composição Societária - 90% (noventa por cento) dos participantes ativos de seu quadro social deve
n - C^^S^oda^^^ de no mínimo de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) até o
máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); , , ,

ni - Funcionamento - autorização de funcionamento, concedida pelo Banco Central do Brasil, de no
mínimo 2 (dois) anos. • « < j t> at»
Parágrafo único. Cabe às Cooperativas de Crédito apresentar a entidade emissora de DAP, a
documentação comprobatória das exigências contidas neste artigo.

CAPÍTULO rv

Do Credenciamento de Entidades Emissoras de DAP

Art 8° As entidades autorizadas a emitirem DAP, em atendimento ao estabelecido na Portaria n° 75, de
9S/07/2003 e sua alteração de 29/07/2003, mantêm essa condição desde que atendam ao estabelecido
nos incisos I a BI do § 1° do art. 9° e, requeiram à SAF, até o dia 31 de outubro de 2004, a confirmação
de sua autorização e o competente recadastramento, atendendo ao disposto no § 2 do art. 9 .

Art 9° Outras entidades podem solicitar autorização para atuarem corno ernitentes de sernpre que
nos municípios de sua área de atuação inexistam outras entidades, de idêntica natureza, já autorizada.
§  1° Delegar competência ao Secretário de Agricultura Familiar para autorizar novas entidades
interessadas a emitirem DAP, sempre que atendam aos seguintes pré-requisitos.
I - tenham personalidade jurídica;
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n - tenham como atribuição ou objetivo perfeitamente identificado em seu regimento interno, estatuto
ou contrato social:- a representação social dos agncultores familiares; ou, ^
_ ̂  prestação de serviços de assistência técnica e/ou extensão rural aos agncultores femiliares e as suas
formas associativa; , • j . -i • ^
m - tenham experiência mínima de um ano, devidamente comprovada no exercício de sua atnbuiçaoou objetivo social junto aos agricultores familiares.
8 7° As entidades interessadas na autorização devem adotar os segumtes procedimentos:
t  «o^itar o credenciamento como entidade emitente de DAP utilizando-se de formulário especifico, a
L'r e^ído do sítio "http://www.pronaf.gov.br", encaminhando-o à SAF, acompanhado da seguinte
ÍT^ia^^artão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ; . • j
b - tópia de regimento interno, estatuto ou contrato social que demonstrem claramente o objeto de suasações junto aos agricultores femiliares,
c -histórico de atuaçãojunto aos agncultores familiares; -
n  1 SAF Quando se tratar de entidades abrangidas pelo art 8°, venficara o atendimento aos pre-
requbitos estabelecidos no caput e no § 1° deste artigo e, caso atendidos, encaminhaiá o aplicativo para
niif» ceia formalizado O devido cadastramento; , .. .

m . n S AF Quando se tratar de entidades não abrangidas pelo art 8°, procedera analise da pertinência,
conveniência e atendimento aos pré-requisitos estabelecidos no caput e no § 1° deste aitigo,
Slizando à entidade interessada a possibilidade de atendimento a solicitação, condicionando o
credenciamento a formalização do cadastramento, r»At> *
TV - o cadastro das entidades interessadas na autorização para emissão de DAP sera efetuado,

i' ■ nnr meio de aplicativo desenvolvido e fornecido pela SAF;
V s^omem^eião autorizadas a emitirem DAP, as entidades que atenderem fielmente ao disposto neste

j-ggentantes dos sindicatos vinculados à Confederação Nacional da Agricultura - CNA só
poderão emitir e assinar DAP para os agricultores familiares dos Grupos C, D e E.
Art 10 As entidades somente podem emitir DAP nos municípios de sua área de atuação, em
conformidade com seus dados cadastrais.

Art 11 As entidades autorizadas a emitirem DAP não podem se recusar a emitir ou bloqu^r o referido
Hnrnmento sob pena de descredenciamento, após apuração dos fatos e de oitiva da entidade que deu
Susa peTa sIf ou entidade por esta designada.
Art 12 O descumprimento de dispositivos contidos nesta Portaria pelas entidades autorizadas a

t rem DAP após a verificação dos fatos e de oitiva da entidade que deu causa pela SAF ou entidade
por esta designada, implicará na imediata suspensão do credenciamento sem prejuízo das demais
sanções legais.

Art 13 A entidade descredenciada somente poderá solicitar novo credenciamento, após decorrido o
prazo de um ano da decisão da SAF. • « » j j r ~
8 1® A SAF poderá rejeitar a solicitação de credenciamento de entidades, desde que a solicitante nao
demonstre a superação dos fatos que deram causa ao descredenciamento.
6 2° Nos casos de descredenciamento de entidade emissora de DAP, a responsabilidade nos
nrocedimentos de homologação das DAP por esta emitida passa automaticamente as demais entidades
emissoras credenciadas no município e, na falta dessas entidades, o CMDRS devera indicar a entidade
substituta que deverá solicitar seu credenciamento junto à SAF.

CAPÍTULO V



Da Validade das DAP

Seção I
Disposições Gerais

Art. 14 As DAP para terem a validade devem ser assinadas pelos t^nefíciários e por entidades
representantes desses, devidamente identificadas e autorizadas a emitirem o referido documento.
Parágrafo único. Na validação da DAP, deve ser observada a exata coincidência entre o município de
localização do estabelecimento do beneficiário e a área de atuação considerada para autorização da
entidade emitente.

Seção n
Agricultores Familiares do Grupo A

Art 15 As DAP, modelo 1.4.1, para os agricultores familiares do Grupo A do Pronaf serão assinadas
pelo casal respo^vel pelo sustento da unidade femiliar, exceto nos casos em que o(a) beneficiário(a)
seja solteiro(a), e por um representante de cada um dos grupos a seguir especificados:
I - Grupo I
a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, nos casos em que o agncultor
familiar seja beneficiário de assentamento promovido por essa autarquia;
b) Unidade Técnica Estadual - UTE, ou Unidade Técnica Regional - UTR, nos casos em que o
agricultor familiar seja beneficiário do Programa de Crédito Fundiário, e remanescentes do Banco da
Terra e do Programa Cédula da Terra;
c) Órgãos Estaduais responsáveis por assentamentos executados pelos governos estaduais e
reconhecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra;
n - Grupo n - Entidade de Assistência Técnica e Extensão Rural, devidamente autorizada como
entidade emitente de DAP; ̂ ~ ^ , t? r A r- a a a
ni - Grupo ni - Entidade de Representação dos Agncultores Familiares do Grupo A, devidamente
autorizada como entidade emitente de DAP.

Seção m
Beneficiários do Grupo B

Art 16 As DAP, modelo 1.4.2, para os beneficiários do Grupo B do Pronaf serão assinadas pelo casal
responsável pelo sustento da unidade familiar, exceto nos casos em que o(a) beneficiário(a) seja
solteiro(a), e por um representante de cada um dos grupos a seguir especificados:
I - Grupo i - Entidade de Assistência Técnica e Extensão Rural, devidamente autorizada como entidade
emitente de DAP; ~ r- ^ ^ • j j ..
n - Grupo n - Entidade de Representação dos Beneficiários, devidamente autonzada como entidade
emitente de DAP. . ^ ,
Parágrafo único. A entidade de Assistência Técnica e Extensão Rural poderá ser substituída
alternativamente pela: ^
a) Fundação Nacional do índio - Funai, por meio de suas representações regionais e locais, para os
casos em que o beneficiário seja indígena;
b) Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, órgão vinculado à Presidência da República, por meio
dos Escritórios Estaduais e Gerências Regionais ou, ainda, pelos Institutos Estaduais de Pesca ou
similares, para os casos em que o beneficiário seja pescador artesanal;
o) Fundação Cultural Palmares, por meio das entidades por ela reconhecidas, nos casos em que o
beneficiário seja remanescente de quilombo.

Seção IV
Beneficiários dos Grupos A/C, C, D e E



Art 17 As DAP, modelo 1.4.3, para os beneficiários dos Grupos A/C, C, D e E do Pronaf serão
assinadas pelo cosal responsável pelo sustento da unidade familiar, exceto nos casos em que o(a)
benefíciário(a) seja solteiroÇa), e pelo representante de uma única entidade devidamente autorizada a
emitir o referido documento.

Seção V

Jovens Filhos(as) de Beneficiários do Pronaf

Ait 18 As DAP, modelo 2.0, para os Jovens serão assinadas pelo(a) beneficiário(a), por um dos
titulares da DAP de vinculação, aquele responsável pelo beneficiário, e por um representante de cada
um dos grupos a seguir especificados: - t> i ^ ^ ^
I - Grupo I - Entidade de Assistência Técnica e Extensão Rural, devidamente autorizada como entidade
n"^^^^po^i?^ntidad^ de Representação dos Beneficiários do Pronaf devidamente autorizada como
entidade emitente de DAP.

Seção VI
Benefíciários Especiais

Art 19 As DAP, modelo 3.0, para os beneficiários incluídos na categoria de beneficiários especiais,
seiâo assinadas pelo represenlante legal da pessoa jurídica beneficiária e, pelo representante de uma
única entidade devidamente autorizada a emitir o referido documento.

CAPÍTULO VI
Do Controle Social

Art 20 As D/VP estão sujeitas ao controle social e, para tanto devem ser homologadas anualmente,
observados os seguintes procedimentos: ^ -.m
T - a SAF disponibilizará no site - http//www.pronaf.gov.br - a listagem das DAP emitidas por
município com a identificação do número, do CPF - Cadastro de Pessoa Física - do Ministério da
Fazenda, do nome do beneficiário do Pronaf e do respectivo gmpo de acesso às operações de crédito ao

^^^*C1MDRS ou, na feita deste, a entidade congênere, convalidará a relação dos beneficiários e
respectivo enquadramento em grupo de acesso às operações de crédito rural, podendo sugerir o
bloqueio de DAP do município, quando identificados quaisquer desvios em relação aos normativos que
disciplinam a matéria, adotando para tal os seguintes passos: , ,
a) extrair entre os dias 01 e 05 de março de cada ano, a listagem das DAP emUidas no município, do
sítio - htto//www.pro"^^go^-^''' afixando-a em local público de grande circulação;
b) colher, junto aos membros da comunidade, dados e informações que permitam proposições debloqueio de DAP dos agricultores familiares; • u- i -/ x • . ̂ / x
c) analisar as proposições e, caso considerá-las pertinentes, encaminha-las a(s) respectiva(s) entidade(s)
emissora(s) para averiguação e confirmação;
UI - o(s) representante(s) do CMDRS e da(s) entidade(s) emissora(s) das DAP do município deve(m),
em reunião conjunta, analisar as proposições de bloqueio especificadas no inciso U deste artigo, com a
finalidade de preparar a relação de bloqueios de DAP de consenso, adotando os seguintes

a) para os casos em que seja possível a transmissão eletrônica de dados, o(s) representante(s) do
CMDRS ou da(s) entidade(s) emissora(s) das DAP deverão efetuar os registros de bloqueios
diretamente em rotina específica no sítio "http://www.pronaf.gov.br", desde que devidamente
cadastrado(s) para tal finalidade;



b) para os casos em que não seja possível a transmissão eletrônica dos dados, o(s) representante(s) do
CMDRS ou da(s) entidade(s) emissora(s) das DAP devem preencher e assinar o formulário de
"Bloqueio de DAP", extraído do site "http://www.pronafgov.br", encaminhando-o diretamente à SAF,
no endereço Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco D, Edifício Palácio do Desenvolvimento, 6® andar
- CEP 70.057-900 - Brasília - DF.
Parágrafo único. Na impossibilidade de acesso ao sítio "http.7/www.pronaf.gov.br", as instituições
responsáveis pela homologação anual das DAP deverão solicitar à Secretaria da Agricultura Familiar -
SAF - a relação das DAP ativas de seu município, no endereço Setor Bancário NortCi Quadra 01, Bloco
D Edifício Palácio do Desenvolvimento , 6® andar - CEP 70.057-900 - Brasília - DF.

Art 21 A data limite para os registros de bloqueio ou o encaminhamento das relações de bloqueio de
DAP é 30 de abril de cada ano.
§ 1° Serão consideradas homologadas, as DAP que não tiverem seus registros de bloqueio devidamente
registrados na base de dados da SAF até o dia 31 de maio de cada ano.
§ 2° Excepcionalmente no exercício de 2004, a data limite para homologação das DAP fíca prorrogada
para até 31 de dezembro, mantida a validade das DAP registradas na base de dados da SAF.
§ 3® O agricultor que tiver sua DAP bloqueada, por motivos de mudança de enquadramento em grupo
de acesso às operações de crédito, deverá buscar uma nova DAP para continuar com o direito contratar
operações de crédito ao amparo do Pronaf.
§ 4® A nova DAP somente poderá ser emitida para enquadramento do beneficiário em grupo de maior
renda.

Art 22 Independentemente dos procedimentos anuais, qualquer entidade representativa dos
beneficiários ou envolvida com o processo de emissão e homologação de DAP, desde que
iuridicamente formalizada, pode solicitar formalmente à SAF, o bloqueio de DAJ* devidamente
consubstanciado, identificando e qualificando o motivo que deu causa.
Parágrafo único. A SAF adotará os procedimentos necessários à identificação dos íàtos e, uma vez
confirmados, efetuará o bloqueio da DAP.

CAPÍTULO vn
Das Disposições Finais

Art 23 Com a finalidade de se evitar solução de continuidade na operacionalização das operações de
crédito rural ao amparo do Pronaf, a emissão de DAP por meio eletrônico, modelo 1.3, fica prorrogada
até o dia 31 de dezembro de 2004. , . • í- • u . j
Parágrafo único. A Secretaria da Agncultura Familiar poderá estabelecer prazo intenor ao estabelecido
no caput deste artigo, desde que adote as providências necessárias para regulamentar e estabelecer os
procedimentos a serem observados para emissão eletrônica de DAP, cujos modelos são especificados
no § r do art. 2®.

Art 24 Na apuração da renda bruta de atividades provenientes de turismo rural e de unidades
agroindustriais familiares, para efeito de enquadramento em grupo de acesso às operações de crédito ao
amparo do Pronaf, deve ser considerado um rebate de 70% (setenta por cento).

Art 25 Na apuração da renda bruta de atividades provenientes de avicultura e suinocultura integradas
ou em parceria com agroindústrias, para efeito de enquadramento em grupo de acesso às operações de
crédito rural ao amparo do Pronaf deve ser considerado o resultado líquido em espécie apurado pelo
beneficiário.

Art 26 A SAF adotará as medidas complementares necessárias ao cumprimento desta Portaria,
especialmente no que se refere:
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1 - à manutenção, suspensão e descredenciamento das entidades autorizadas a emitirem DAP;
n - à operacionalização do crédito do Grupo A, cujos procedimentos serão estabelecidos em conjunto
com o Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e com a Secretaria de Reordenamento
Agrário - SRA;
m - à.operacionalização do crédito do Grupo B;
p/ - ao modelo de DAP destinado a estrangeiro naturalizado.

Art 27 Com a finalidade de agilizar a formalização de opera^es de crédito ao amparo do Prona^ os
beneficiários deveião providenciar, junto aos agentes autorizados, a emissão de suas DAP com a
antecedência mínima de trinta dias em relação à data ideal para o acesso tempestivo aos recursos

PaS^lfo único. A SAF disponibilizará aos agentes financeiros operadores de operações de crédito ao
amparo do Pronaf o acesso ao extrato das DÀP registradas na condição de ativas em sua base de dados
no sítio "http-y/www.pronaf.gov.bf'.

Ait. 28 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art 29 Fica revogada a Portaria n° 75, de 25 de julho de 2003, publicada no Diário Oficial da União de
28 de julho de 2003, Seção 1, e sua retificação publicada no Diário Oficial da União de 29 de julho de
2003 e, ainda, a Portaria n° 81, de 21 de agosto de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 22 de
agosto de 2003, Seção 1.

MIGUEL SOLDATELLIROSSETTO



'. 'í

PORTARIA CONJUNTA MDA/INCRA N^ J.O , dE oi, DE . DE 2004
J)OU, ScTC^ X,

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados em
relação aos imóveis rurais com situação jurídica de
posse por simples ocupação, localizados nos
municípios que menciona.

0 MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E O
PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-
INCRA, no uso de suas re^ectivas atribuições, resolvem:

Art. l- As Superintendências Regionais do Instituto Nacional dç'Colonização e Reforma
Agrária - INCRA na Amazônia Legal adotarão em relação aos imóveis rurais localizados nos municípios
definidos no Anexo I, cuja declaração da situação jurídica contenha informação de posse por simples
ocupação, os seguintes procedimentos:

1 - as solicitações novas, de inclusão ou alteração de imóveis rurais, indgpendente da sua
dimensão, somente serão recepcionadas pelo INCRA se acompanhadas de documentação comprobatória
especialmente planta e memorial descritivo georeferenciado, elaborada de acordo com a norma técnica
para georeferenciamento de imóveis rurais, editada pela Resolução INCRA/CD n- 10, de 17 de novembro
de 2003, que permita verificar a sua superposição com terras públicas;

n-as exigências estabelecidas no inciso I aplicam-se igualmente para solicitações de
inclusão ou alteração que estejam em curso, ficando suspensa a sua tramitação até que satisfeitas as
exigências nele estabelecidas;

m - fica impedida a emissão do Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais - CCIR se
constatada a superposição do imóvel rural, como definido no caput deste artigo, com terras públicas
federais, devendo ser cancelado o protocolo de recepção da documentação, providenciada baixa nos
assentos cadastrais, devolvida a documentação ao interessado mediante comprovante de recebimento e
encaminhada cópia de toda documentação à Procuradoria, para defesa dos interesses da União; e

Art. 2- A documentação de que trata o inciso I do art. 1^, em relação aos imóveis já
cadastrados, localizados nos municípios relacionados no Anexo I deverá ser apresentada ao INCRA nos
seguintes prazos, a partir da data de publicação desta Portaria:

I - para imóveis com área superior a cem hectares e até quatrocentos hectares, cento e vinte
dias;

n - para imóveis com área superior a quatrocentos hectares, sessenta dias;

III - o itío atendimento do disposto no caput deste artigo implicará na Seleção/Inibição do
imóvel, com o motivo "ANÁLISE CADASTRAL", até que sejam atendas as exigências mencionadas.



Parágrafo único. Ficam excluídos das exigências estabelecidas neste artigo os imóveis
com área igual ou inferior a cem hectares.

Art. 3° Os pedidos de atualização e inclusão cadastral de imóvel rural, como definido ncP
caput do Art. 1°, independentemente da sua dimensão, somente serão recepcionados e analisados na
Superintendência Regional do INCRA na qual se localiza o imóvel rural, ficando expressamente proibida .
a recepção em outra Superintendência Regional ou em Unidades Municipais de Cadastramento.

Art. 4° Ficam as Superintendências Regionais do INCRA de que trata o art. 1- proibidas

de expedir declaração de posse ou instrumentos sin^yes sobre áreas rurais superiores a cem hectares,
destinadas, a fazer prova de ocupação ou exploração agrícola, pecuária ou florestal, para fins de
regularização fundida; plano de manejo, desmatamento e financiamento por instituições de crédito
pública ou privada.

Art. 5° As Superintendências Regionais do INCRA de que trata o art 1- promoverão a
disseminação da relação dos imóveis rurais que se encontram com o CCIR inibido e dos que tiveram
cancelado seu protocolo de entrega de documentos, junto à Rede Bancária, ao IBAMA, Secretaria de
Patrimônio da União, à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e aos Serviços Notariais e
Registrais.

Art. 6° O Comprovante de Entrega de Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais - CE
para os imóveis rurais de que trata esta Portaria, será fornecido conforme o modelo do Anexo n.

Art. T Os documentos cadastrais ou outros expedidos pelo INCRA, referentes a imóveis
localizados em terras públicas federais não fazem prova de propriedade, posse de boa fé ou de direitos a
elas relativos.

Art. 8® São considerados inválidos e de nenhum efeito quaisquer atos administrativos que
infrinjam o disposto nesta Portaria e insubsistentes os documentos deles derivados, inclusive o CÔR
porventura expedido.

Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

MIGUEL SOLDATELLIROSSETTO ROLF HACKBART
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário Presidente do INCRA

PORT-MDA 1NCRA(L2)
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MUNICÍPIOS ESTADO

ASSIS BRASIL ACRE

BRASILÉIA ACRE

BUJARI ACRE

CAPIXABA ACRE

CRUZEIRO DO SUL ACRE

EFITACIOLÂNDIA ACRE

FEUÓ ACRE

MÂNCIO LIMA ACRE

MANOEL URBANO ACRE

PORTO WALTER ACRE

RIO BRANCO ACRE

RODRIGUES ALVES ACRE

SANTA ROSA DO PURUS ACRE

SENADOR GUIOMARD ACRE

SENA MADUREIRA ACRE

TARAUACÁ ACRE

XAPURI ACRE

PORTO ACRE ACRE

LARANJAL DO JARI AMAPÁ

SERRA DO NAVIO AMAPÁ

AMAPÁ AMAPÁ

PEDRA BRANCA DO AMAPARI AMAPÁ
CALCOENE AMAPÁ

CUTIAS AMAPÁ
FERREIRA GOMES AMAPÁ

ITAUBAL AMAPÁ

VITÓRIA DO JARI AMAPÁ

MACAPA AMAPÁ

mazagão AMAPÁ

OIAPOQUE AMAPÁ

PORTO GRANDE AMAPÁ
PRACUÚBA AMAPÁ

SANTANA AMAPÁ
TARTARUGALZINHO AMAPÁ

amatura AMAZONAS

anamã AMAZONAS

APUÍ AMAZONAS

atalaia do norte AMAZONAS

AUTAZES AMAZONAS

benjamin constant AMAZONAS

BERURI AMAZONAS



BOCA DO ACRE

BORBA

CAAPIRANGA

CANUTAMA

CAREIRO

CAREIRO DA VÁRZEA
ENVIRA

GUAJARÁ
HUMAITÁ
IPDCÜNA

IRANDUBA
ITACOATIARA

JUTAÍ
LÂBREA
MANACAPURU

manaquiri
MANAUS

MANICORÉ
MAUÉS
NHAMUNDÁ
NOVA OLINDA DO NORTE
NOVOAIRÃO
NOVO ARIPUANÃ
PARINTINS

PAUINI

PRESIDENTE FIGUEIREDO
SANTO ANTONIO DO IÇÁ
SÃO PAULO DE OLIVENCA
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA
TAPAUÃ
URUCARÃ
BOA VISTA DO RAMOS
BARREIRINHA

AÇAILÂNDIA
ALTO ALEGRE DO PINDAM
yy^^íy^RANTE DO MARANHÃO
ARAGUANA

BOM JARDIM
BOM JESUS DAS SELVAS
BURITICUPU

BURITIRANA

CENTRO NOVO DO MARANHÃO
CIDELÂNDIA
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
IMPERATRIZ

ITINGA DO MARANHAO

JOÃO LISBOA
MONTES ALTOS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

MARANHÃO
MARANHÃO

MARANHÃO

MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO



PRESIDENTE MEDICI

SANTA LUZIA

SAO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
SENADOR LA ROCQUE
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
ACORIZAL

ÁGUA BOA
ALTA FLORESTA

ALTO BOA VISTA
ALTO PARAGUAI
APIACAS

ARAGUAIANA

ARIPUANÃ
BARRA DO BUGRES

BARRA DO GARÇAS
CÁCERES
CAMPINÁPOLIS
CAMPO NOVO DO PARECIS
CAMPO VERDE
CAMPOS DE JÚLIO
CANABRAVA DO NORTE
CARLINDA

CHAPADA DOS GUIMARÃES
COLÍDER
COMODORO

CONFRESA

CUIABÁ
DENISE

diamantino

DOM AQUINO
FELIZ NATAL

GENERAL CARNEIRO
GUARANTÃ DO NORTE
ITAÚBA
JACIARA
MARCELÂNDIA
MATUPÁ
MIRASSOL D'0ESTE
NOBRES

NORTELÁNDIA

MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO
MARANHÃO
MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO MATO GROSSO
NOVA LACERDA MATO GROSSO
NOVA BRASILÂNDIA MATO GROSSO
NOVA CANAÃ DO NORTE MATO GROSSO
NOVA MUTUM MATO GROSSO
NOVA UBIRATÃ MATO GROSSO
NOVA XAVANTINA MATO GROSSO
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NOVO MUNDO

NOVO SÃO JOAQUIM
PARANATINGA

PEIXOTO DE AZEVEDO
PLANALTO DA SERRA

PONTES E LACERDA

PORTO ESTRELA
POXORÉO
PRIMAVERA DO LESTE

RIO BRANCO
SANTA CARMEM
SAO JOSÉ DO RIO CLARO
ROSÁRIO OESTE
SANTA TEREZINHA
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
SAO FÉLIX DO ARAGUAIA
JUÍNA
SAPEZAL

LUCAS DO RIO VERDE
SINOP

LUCIARA

SORRISO
TANGARA DA SERRA
TERRA NOVA DO NORTE
TESOURO

VÁRZEA GRANDE
VERA

VILA RICA

NOVA GUARITA
NOVA MARILÂNDLA
NOVA MARINGÁ
CLÁUDIA
PARANAÍTA
PORTO DOS GAÚCHOS
TAB APORÁ
TAPURAH

UNIÃO DO SUL
NOVA MONTE VERDE
ABEL FIGUEIREDO
ACARÁ
AFUÁ
ALENQUER
ALMEIRIM

ALTAMIRA

ANAPU

AURORA DO PARA

BELTERRA

BOM JESUS DO TOCANTINS

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

MATOGROSSO

PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
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BRASIL NOVO

BUJARU

CAPITÃO POCO
CHAVES

CONCÓRDIA DO PARÁ
CURUÁ
DOMELISEU

FARO

GARRAFÃO DO NORTE
GURUPÁ
IPIXUNADOPARÁ
IRITUIA

ITAITUBA

JACAREACANGA

JURUn

MÃE DO RIO

MARABÁ
MEDICILÃNDIA
MONTE ALEGRE

NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
NOVO PROGRESSO
NOVO REPARTIMENTO
ÓBIDOS
ORDOMINÁ
OUREM

PACAJÁ
PARAGOMINAS
PAUD*ARCO

PORTEL

PORTO DE MOZ
PRAINHA

RONDON DO PARÁ
RURÓPOLIS
SANTA LUZIA DO PARA
SANTANA DO ARAGUAIA
SANTARÉM
SÃO DOMINGOS DO CAPIM
SÃO FELDC DO XINGU
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
SENADOR JOSÉ PORFIRIO
TERRA SANTA
TOMÉ-AÇU
TRAIRÃO
ULIANÓPOLIS
URUARÁ
VITÓRIA DO XINGU
AVEIRO

PLACAS

PARA

PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ

PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ

PARÁ

PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ

PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
PARÁ
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ALTA FLORESTA D'OESTE RONDÔNIA
ARIQUEMES RONDÔNIA
CABIXI RONDÔNIA
CACOAL RONDÔNIA
CEREJEIRAS RONDÔNIA
COLORADO DO OESTE RONDÔNIA
CORUMBIARA RONDÔNIA
COSTA MARQUES RONDÔNIA
ESFIGÃO D*0ESTE RONDÔNIA
GUAJARA-MIRIM RONDÔNIA
jARU RONDÔNIA
JI-PARANÁ RONDÔNIA
MACHADINHO D'OESTE RONDÔNIA
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE RONDÔNIA
OURO PRETO DO OESTE ROl^ÔNIA
PIMENTA BUENO RONDÔNIA
PORTO VELHO RONDÔNIA
PRESIDENTE MÉDICI RONDÔNIA
RIO CRESPO RONDÔNIA
ROLIM DE MOURA RONDÔNIA
SANTA LUZIA D'OESTE RONDÔNIA
VILHENA RONDÔNIA
SÃO MIGUEL DO GUAPORE RONDÔNIA
NOVA MAMORÉ RONDÔNIA
ALVORADA D'OESTE RONDÔNIA
ALTO ALEGRE DO PARECIS RONDÔNIA
alto paraíso RONDÔNIA
BURITIS RONDÔNIA
NOVO HORIZONTE DO OESTE RONDÔNIA
CACAULÂNDIA RONDÔNIA
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA RONDÔNIA
CANDEIAS DO JAMARI RONDÔNIA
CASTANHEIRAS RONDÔNIA
CHUPINGUAIA RONDÔNIA
CUJUBIM RONDÔNIA
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA RONDÔNIA
JAMARI RONDÔNIA
ministro ANDREAZZA RONDÔNIA
mirante da serra RONDÔNIA
MONTE NEGRO RONDÔNIA
NOVA UNIÃO RONDÔNIA
PARECIS RONDÔNIA
PIMENTEIRAS DO OESTE RONDÔNIA
PRIMAVERA DE RONDÔNIA RONDÔNIA
SÃO FELIPE D'OESTE RONDÔNIA
SÃO FRANCISCO DO GUAPORE RONDÔNIA
SERINGUEIRAS RONDÔNIA
TEIXEÍRÔPOLIS RONDÔNIA
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THEOBROMA
URUPÁ
VALE DO AN ARI
VALE DO PARAÍSO
AMAJARI
ALTO ALEGRE
BOA VISTA
BONFIM
CANTA
CARACARAÍ
CAROEBE
IRACEMA
MUCAJAÍ
NORMANDIA
PACARAIMA
RORAINÓPOLIS
SÃO JOÃO DA BALIZA
SÃO LUIZ
UIRAMUTÃ
ABREULÂNDIA
ANANÁS
ARAGOMINAS
ARAGUACEMA
araguaína
araguanã
araguatins
arapoema
augustinópolis
bandeirantes do TOCANTINS
BERNARDO SAYÃO
bom JESUS DO TOCANTINS
BRASILÂNDIA do TOCANTINS
BURITI DO TOCANTINS
CARIRI DO TOCANTINS
CARMOLÂNDIA
CASEARA
CHAPADA DE AREIA
COLINAS DO TOCANTINS
COUTO DE MAGALHÃES
CRISTALÂNDIA
DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS
DUERÉ
ESPERANTINA
FIGUEIRÓPOLIS
FORMOSO DO ARAGUAIA
GOIANORTE
GUARAÍ
MARTANÓPOLIS DO TOCANTINS

RONDONIA
RONDÔNIA
RONDÔNIA
RONDÔNIA
RORAIMA
RORAIMA
RORAIMA
RORAIMA
RORAIMA
RORAIMA
RORAIMA
RORAIMA
RORAIMA
RORAIMA
RORAIMA
RORAIMA
RORAIMA
RORAIMA
RORAIMA
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS
TOCANTINS



MIRACEMA do TOCANTINS
MONTE DO CARMO
muricilândia
PAU D'ARCO
PEIXE

PEQUIZEIRO
PIRAQUÊ
PIUM

PORTO NACIONAL
PRAIA NORTE
SANDOLÂNDIA
SANTA FÉ DO ARAGUAIA
SANTA RITA DO TOCANTINS
SÃO BENTO DO TOCANTINS
SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS
SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
PALMAS

TOCANTINIA

WANDERLÂNDIA
XAMBIOÁ
ITAPORÃ DO TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS



ANEXO n

Comprovante de Entrega de Declaração para Cadastro de Imóveis Rürais - CE

o

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA
Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária - INCRA
Comixovante de Entrega de Declaração para Cadastro de Imóvel Rural - CE

01-N° Volume 02-Formulários Entraves

Uso

Estrutura

Pessoa

03-Qtde. Forms. Volume

G4-Qtde. Forms. Compl. 05-Qtde. Documentos Anexos

Uso

Estrutura

Pessoa

Planta/Memorial descritivo

Mapa de Uso da Terra

06- Este comprovante não faz prova

da situação cadastral do imóvel,
não sendo válido para qualquer
ato ou transação cadastral,
financeira, imobiliária ou registrai
Este documento não sutwtitui o
Certificado de Cadastro de Imóvel

Rural - CCIR

Deve ser carimbado, datado e
assinado por representante do
INCRA

07-Carimbo representante do INCRA
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LEI N° 4.829, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1965.
Institucionaliza o Crédito Rural.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I - Disposições Preliminares.

Art. 1® - O crédito rural, sistematizado nos termos desta Lei, será distribuído e aplicado de acordo
com a política de desenvolvimento da produção rural do País e tendo em vista o bem-estar do
povo.

Art. 2® - Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e
estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para
aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em
vigor.

Art. 3® - São objetivos específicos do crédito rural:

1 - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento,
beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas
ou pelo produtor na sua propriedade rural;

II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos
agropecuários;

III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e
médios;

IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da
produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do
solo.

Art. 4® - O Conselho Monetário Nacional, de acordo com as atribuições estabelecidas na Lei n®
4.595, de 31 de dezembro de 1964, disciplinará o crédito rural do País e estabelecerá, com
exclusividade, normas operativas traduzidas nos seguintes tópicos:

I - avaliação, origem e dotação dos recursos a serem aplicados no crédito rural;

II - diretrizes e instruções relacionadas com a aplicação e controle do crédito rural;

III - critérios seletivos e de prioridade para a distribuição do crédito rural;

IV - fixação e ampliação dos programas de crédito rural, abrangendo todas as formas de
suplementação de recursos, inclusive refinanciamento.

Art. 5® - O cumprimento das deliberações do Conselho Monetário Nacional, aplicáveis ao crédito
rural, será dirigido, coordenado e fiscalizado pelo Banco Central da República do Brasil.

Art. 6® - Compete ao Banco Central da República do Brasil, como órgão de controle do sistema
nacional do crédito rural:

I - sistematizar a ação dos órgãos financiadores e promover a sua coordenação com os que
prestam assistência técnica e econômica ao produtor rural;

II - elaborar planos globais de aplicação do crédito rural e conhecer de sua execução, tendo em
vista a avaliação dos resultados para introdução de correções cabíveis;
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III - determinar os meios adequados de seleção e prioridade na distribuição do crédito rural e
estabelecer medidas para o zoneamento dentro do qual devem atuar os diversos órgãos
financiadores em função dos planos elaborados;

IV - incentivar a expansão da rede distribuidora do crédito rural, especialmente através de
cooperativas;

V - estimular a ampliação dos programas de crédito rural, mediante financiamento aos órgãos
participantes da rede distribuidora do crédito rural, especialmente aos bancos com sede nas
áreas de produção e que destinem ao crédito rural mais de 50% (cinqüenta por cento) de suas
aplicações.

CAPÍTULO II - Do Sistema de Crédito Rural.

Art. 7° - Integrarão, basicamente, o sistema nacional de crédito rural:

I - o Banco Central da República do Brasil, com as funções indicadas no artigo anterior;

II - o Banco do Brasil 8. A., através de suas carteiras especializadas;

III - o Banco de Crédito da Amazônia 8. A. e o Banco do Nordeste do Brasil 8. A., através de
suas carteiras ou departamentos especializados, e

IV - o Banco Nacional de Crédito Cooperativo.

§ 1® - Serão vinculados ao sistema:

I - de conformidade com o disposto na Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964:

a) o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA;

b) o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário - INDA;

c) o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE;

II - como órgãos auxiliares, desde que operem em crédito rural dentro das diretrizes fixadas
nesta Lei:

a) Bancos de que os Estados participem com a maioria de ações;

b) Caixas Econômicas;

c) Bancos privados;

d) Sociedades de crédito, financiamento e investimentos;

e) Cooperativas autorizadas a operar em crédito rural.

§ 2° - Poderão articular-se no sistema, mediante convênios, órgãos oficiais de valorização
regional e entidades de prestação de assistência técnica e econômica ao produtor rural, cujos
serviços sejam passíveis de utilizar em conjugação com o crédito.

§ 3® - Poderão incorporar-se ao sistema, além das entidades mencionadas neste artigo, outras
que o Conselho Monetário Nacional venha a admitir.

CAPÍTULO III - Da Estrutura do Crédito Rural.

Art. 8® - O crédito rural restringe-se ao campo específico do financiamento das atividades rurais e
adotará, basicamente, as modalidades de operações indicadas nesta Lei, para suprir as



necessidades financeiras do custeio e da comercialização da produção própria, como também as
de capital para investimentos e industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por
cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural.

Art. 9° - Para os efeitos desta Lei os financiamentos rurais caracterizam-se, segundo a
finalidade, como de:

I - custeio, quando destinados a cobrir despesas normais de um ou mais períodos de produção
agrícola ou pecuária;

II - investimento, quando se destinarem a inversões em bens e serviços cujos desfrutes se
realizem no curso de vários períodos;

III - comercialização, quando destinados, isoladamente, ou como extensão do custeio, a cobrir
despesas próprias da fase sucessiva á coleta da produção, sua estocagem, transporte ou á
monetização de títulos oriundos da venda pelos produtores;

IV - industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou pelo
produtor na sua propriedade rural.

Art. 10 - As operações de crédito rural subordinam-se às seguintes exigências essenciais:

I - idoneidade do proponente;

II - apresentação de orçamento de aplicação nas atividades específicas;

III - fiscalização pelo financiador.

Art. 11 - Constituem modalidade de operações:

I - Crédito Rural Corrente a produtores rurais de capacidade técnica e substância econômica
reconhecidas;

II - Crédito Rural Orientado, como forma de crédito tecnificado, com assistência técnica prestada
pelo financiador, diretamente ou através de entidade especializada em extensão rural, com o
objetivo de elevar os níveis de produtividade e melhorar o padrão de vida do produtor e sua
família;

III - Crédito às cooperativas de produtores rurais, como antecipação de recursos para
funcionamento e aparelhaínento, inclusive para integralização de cotas-partes de capital social,
destinado a programas de investimento e outras finaiidades, prestação de serviços aos
cooperados, bem como para financiar estes, nas mesmas condições estabelecidas para as
operações diretas de crédito rural, os trabalhos de custeio, coleta, transportes, estocagem e a
comercialização da produção respectiva e os gastos com melhoramento de suas propriedades.
(Redação dada pelo Decreto-Lei n° 784, 25/08/69.)

IV - Crédito para Comercialização com o fim de garantir aos produtores agrícolas preços
remuneradores para a colocação de suas safras e industrialização de produtos agropecuários,
quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;

V - Crédito aos programas de colonização e reforma agrária, para financiar projetos de
colonização e reforma agrária como as definidas na Lei número 4.504, de 30 de novembro de
1964.

Art. 12 - As operações de crédito rural que forem realizadas pelo Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária, pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico, diretamente ou através de convênios, obedecerão às modalidades
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do crédito orientado, aplicadas às finalidades previstas na Lei n° 4.504, de 30 de novembro de
1964.

Art. 13 - As entidades financiadoras participantes do sistema de crédito rural poderão designar
representantes para acompanhar a execução de convênios relativos á aplicação de recursos por
intermédio de órgãos intervenientes.

§ 1® - Em caso de crédito a cooperativas, poderão os representantes mencionados neste artigo
prestar assistência técnica e administrativa, como também orientar e fiscalizar a aplicação dos
recursos.

§ 2® - Quando se tratar de cooperativa integral de reforma agrária, aplicar-se-á o disposto no § 2®
do art. 79 da Lei n® 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Art. 14 - Os termos, prazos, juros e demais condições das operações de crédito rural, sob
quaisquer de suas modalidades, serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional,
observadas as disposições legais específicas, não expressamente revogadas pela presente Leii
inclusive o favorecimento previsto no art. 4®, inciso IX, da Lei n® 4.595, de 31 de dezembro dê
1964, ficando revogado o art. 4® do Decreto-Lei n® 2.611, de 20 de setembro de 1940.

Parágrafo único. (Revogado pelo Decreto-Lei n° 784, de 25/08/1969).

CAPÍTULO IV - Dos Recursos para o Crédito Rural.

Art. 15-0 crédito rural contará com suprimentos provenientes das seguintes fontes:

I - internas:

a) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo Nacional de Refinanciamento Rural
instituído pelo Decreto n® 54.019, de 14 de julho de 1964;

b) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo Nacional de Reforma Agrária, instituído
pela Lei n® 4.504, de 30 de novembro de 1964;

c) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo Agroindustrial de Reconversão,
instituído pela Lei n® 4.504, de 30 de novembro de 1964;

d) dotações orçamentárias atribuídas a órgãos que integrem ou venham a integrar o sistema de
crédito rural, com destinação específica;

e) valores que o Conselho Monetário Nacional venha a isentar de recolhimento, na forma
prevista na Lei n® 4.595, de 31 de dezembro de 1964, art. 4°, item XIV, letra "c", (Vetado);

f) recursos próprios dos órgãos participantes ou que venham a participar do sistema de crédito
rural, na forma do art. 7®;

g) importâncias recolhidas ao Banco Central da República do Brasil pelo sistema bancário, na
forma prevista no § 1 ® do art. 21;

h) produto da colocação de bônus de crédito rural, hipotecário ou títulos de natureza semelhante,
que forem emitidos por entidades governamentais participantes do sistema, com características
e sob condições que o Conselho Monetário Nacional autorize, obedecida a legislação referente à
emissão e circulação de valores mobiliários;

i) produto das multas recolhidas nos termos do § 3® do art. 21;

j) resultado das operações de financiamento ou refinanciamento;
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c;

I) recursos outros de qualquer origem atribuídos exclusivamente para aplicações em crédito
rural;

m) (Vetado);

n) recursos nunca Inferiores a 10% (dez por cento) dos depósitos de qualquer natureza dos
bancos privados e das sociedades de crédito, financiamento e investimentos.

II - externas:

a) recursos decorrentes de empréstimos ou acordos, especialmente reservados para aplicação
em crédito rural;

b) recursos especificamente reservados para aplicação em programas de assistência financeira
ao setor rural, através do Fundo Nacional de Reforma Agrária, criado pelo art. 27 da Lei n°
4.504, de 30 de novembro de 1964;

c) recursos especificamente reservados para aplicação em financiamentos de projetos de
desenvolvimento agroindustrial, através do Fundo Agroindustrial de Reconversão, criado pelo
art. 120 da Lei n® 4.504, de 30 de novembro de 1964;

d) produtos de acordos ou convênios celebrados com entidades estrangeiras ou internacionais,
conforme normas que o Conselho Monetário Nacional traçar, desde que nelas sejam
especificamente atribuídas parcelas para aplicação em programa de desenvolvimento de
atividades rurais.

Art. 16 - Os recursos destinados ao crédito rural, de origem externa ou interna, ficam sob o
controle do Conselho Monetário Nacional, que fixará, anualmente, as normas de distribuição aos
órgãos que participem do sistema de crédito rural, nos termos do art. 7°.

Parágrafo único. Todo e qualquer fundo, já existente ou que vier a ser criado, destinado
especificamente a financiamento de programas de crédito rural, terá sua administração
determinada pelo Conselho Monetário Nacional, respeitada a legislação específica, que
estabelecerá as normas e diretrizes para a sua aplicação.

Art. 17 - Ao Banco Central da República do Brasil, de acordo com as atribuições estabelecidas
na Lei n® 4.595, de 31 de dezembro de 1964, caberá entender-se ou participar de entendimentos
com as instituições financeiras estrangeiras e internacionais, em assuntos ligados à obtenção de
empréstimos destinados a programas de financiamento às atividades rurais, estando presente na
assinatura dos convênios e apresentando ao Conselho Monetário Nacional sugestões quanto ás
normas para sua utilização.

Art. 18-0 Conselho Monetário Nacional poderá tomar medidas de incentivo que visem a
aumentar a participação da rede bancária não oficial na aplicação de crédito rural.

Art. 19 - A fixação de limite do valor dos empréstimos a que se refere o § 2® do art. 126 da Lei n®
4.504, de 30 de novembro de 1964, passa para a competência do Conselho Monetário Nacional,
que levará em conta a proposta apresentada pela diretoria do Banco do Brasil S. A.

Art. 20 - O Conselho Monetário Nacional, anualmente, na elaboração da proposta orçamentária
pelo Poder Executivo, incluirá dotação destinada ao custeio de assistência técnica e educativa
aos beneficiários do crédito rural.

Art. 21 - As instituições de crédito e entidades referidas no art. 7® desta Lei manterão aplicada
em operações típicas de crédito rural, contratadas diretamente com produtores ou suas
cooperativas, percentagem, a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional, dos recursos com
que operarem.
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§ 1® - Os estabelecimentos que não desejarem ou não puderem cumprir as obrigações
estabelecidas no presente artigo, recolherão as somas correspondentes em depósito no Banco
Central da República do Brasil, para aplicação nos fins previstos nesta Lei.

§ 2° - As quantias recolhidas no Banco Central da República do Brasil, na forma deste artigo,
vencerão juros à taxa que o Conselho Monetário Nacional fixar.

§ 3° - A inobservância ao disposto neste artigo sujeitará o infrator á multa variável entre 10%
(dez por cento) e 50®^ (cinqüenta por cento) sobre os valores não aplicados em crédito rural.

§ 4® - O não recolhimento da multa mencionada no parágrafo anterior, no prazo de 15 (quinze)
dias, sujeitará o infrator às penalidades previstas no Capítulo V da Lei n® 4.595, de 31 de
dezembro de 1964.

Art. 22-0 depósito que constitui o Fundo de Fomento à Produção, de que trata o art. 7® da Lei
n® 1.184, de 30 de agosto de 1950, fica elevado para 20% (vinte por cento) das dotações anuais
previstas no art. 199 da Constituição Federal, e será efetuado pelo Tesouro Nacional no Banco
de Crédito da Amazônia S. A., que se incumbirá de sua aplicação, direta e exclusiva, dentro da
área da Amazônia, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e
outras disposições contidas nesta lei.

§ 1® - O Banco de Crédito da Amazônia S. A., destinará, para aplicação em crédito rural, pelo
menos 60% (sessenta por cento) do valor do Fundo, podendo o Conselho Monetário Nacional
alterar essa percentagem, em fase da circunstância que assim recomende.

§ 2® - Os juros das aplicações mencionadas neste artigo serão cobrados às taxas usuais para as
operações de tal natureza, conforme o Conselho Monetário Nacional fixar, ficando abolido o
limite previsto no art. 7®, parágrafos 2® e 3®, da Lei n® 1.184, de 30 de agosto de 1950.

CAPÍTULO V - Dos Instrumentos de Crédito Rural.

Art. 23 - (Vetado).

§ 1® - (Vetado).

§ 2® - (Vetado).

Art. 24 - (Vetado).

CAPÍTULO VI - Das Garantias do Crédito Rural.

Art. 25 - Poderão constituir garantia dos empréstimos rurais, de conformidade com a natureza da
operação creditícia em causa:

I - penhor agrícola;

II - penhor pecuário;

III - penhor mercantil;

IV - penhor industrial;

V - bilhete de mercadoria;

VI - '^A/arrants";

VII - caução;

VIII - hipoteca;



IX - fidejussória:

X - outras que o Conselho Monetário venha a admitir.

Art. 26 - A constituição das garantias previstas no artigo anterior, de livre convenção entre
financiado e financiador, observará a legislação própria de cada tipo, bem como as normas
complementares que o Conselho Monetário Nacional estabelecer ou aprovar.

Art. 27 - As garantias reais serão sempre, preferentemente, outorgadas sem concorrência.

Art. 28 - Exceto a hipoteca, as demais garantias reais oferecidas para segurança dos
financiamentos rurais valerão entre as partes, independentemente de registro, com todos os
direitos e privilégios.

Art. 29 - A critério da entidade financiadora, os bens adquiridos e as culturas custeadas ou
formadas por meio de crédito rural poderão ser vinculados ao respectivo instrumento contratual,
inclusive título de crédito rural, como garantia especial. (Redação dada pelo Decreto-Lei n® 784,
25/08/69)

Parágrafo único. Em qualquer caso, os bens e culturas a que se refere este artigo somente
poderão ser alienados ou gravados em favor de terceiros, mediante concordância expressa da
entidade financiadora. (Redação dada pelo Decreto-Lei n° 784, 25/08/69)

Art. 30 - O Conselho Monetário Nacional estabelecerá os termos e condições em que poderão
ser contratados os seguros dos bens vinculados aos instrumentos de crédito rural.

CAPÍTULO VII - Disposições Transitórias.

Art. 31 - O Banco Central da República do Brasil assumirá, até que o Conselho Monetário
Nacional resolva em contrário, o encargo dos programas de treinamento de pessoal para
administração do crédito rural, inclusive através de cooperativas, podendo, para tanto, firmar
convênios que visem à realização de cursos e à obtenção de recursos para cobrir os gastos
respectivos.

Parágrafo único. As unidades interessadas em treinar pessoal concorrerão para os gastos com a
contribuição que for arbitrada pelo Banco Central da República do Brasil.

CAPÍTULO VIII - Disposições Gerais.

Art. 32 - Os órgãos de orientação e coordenação de atividades rurais, criados no âmbito
estadual, deverão elaborar seus programas de ação, no que respeita ao crédito especializado,
observando as disposições desta Lei e normas complementares que o Conselho Monetário
Nacional venha a baixar.

Art. 33 - Estendem-se às instituições financeiras que integrem basicamente o sistema de crédito
rural, nos termos do art. 7®, itens I a IV, desta Lei, as disposições constantes do art. 4®, da Lei n®
454, de 9 de julho de 1937, do art. 3® do Decreto-Lei n® 2.611, e do art. 3® do Decreto-Lei n®
2.612, ambos de 20 de setembro de 1940, e dos arts. 1® e 2® do Decreto-Lei n® 1.003, de 29 de
dezembro de 1938.

Art. 34 - As operações de crédito rural, sob quaisquer modalidades, de valor até 50 (cinqüenta)
vezes o maior salário-mínimo vigente no País, pagarão somente as despesas indispensáveis,
ficando isentas de taxas relativas aos serviços bancários e comissões.

§ 1®-(Vetado).

§ 2® - Fica revogado o art. 53 da Lei n® 4.595, de 31 de dezembro de 1964.



Art. 35 - (Vetado).

Art. 36 - Ficam transferidas para o Conselho Monetário Nacional, de acordo com o previsto nos
artigos 3° e 4® da Lei n® 4.595, de 31 de dezembro de 1964, as atribuições conferidas à
Comissão de Coordenação do Crédito Agropecuário pelo art. 15 da Lei Delegada n® 9, de 11 de
outubro de 1962, artigo esse que fica revogado.

Art. 37 - A concessão do crédito rural em todas as suas modalidades, bem como a constituição
das suas garantias, pelas instituições de crédito, públicas e privadas, independerá da exibição de
comprovante de cumprimento de obrigações fiscais ou da previdência social, ou declaração de
bens ou certidão negativa de multas por infringência do Código Florestal.

Parágrafo único. A comunicação da repartição competente, de ajuizamento da dívida fiscal, de
multa florestal ou previdenciária, impedirá a concessão do crédito rural ao devedor, a partir da
data do recebimento da comunicação pela instituição de crédito, exceto se as garantias
oferecidas assegurarem a solvabilidade do débito em litígio e da operação proposta pelo
interessado.

Art. 38 - As operações de crédito rural terão registro distinto na contabilidade dos financiadores e
serão divulgadas com destaque nos balanços e balancetes.

Art. 39 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 5 de novembro de 1965; 144° da Independência e 77® da República.

H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

Hugo de Almeida Leme



RESOLUÇÃO N2 289 DE 25 DE OUTUBRO DE 2001

Estabelece diretrizes para o

Licenciamento Ambiental de Projetos

de Assentamentos de Reforma

Agrária.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, tendo em vista as
competências que lhe foram conferidas pela Lei n- 6.938, de 31 de agosto de 1981,
regulamentada pelo Decreto n- 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto
nas Resoluções CONAMA n- 237, de 19 de dezembro de 1997 e 001, de 23 de janeiro
de 1986 e em seu Regimento Interno, e

Considerando a necessidade de uma regulamentação específica para o licenciamento
ambiental de projetos de assentamento de reforma agrária, tendo em vista a relevância

social do Programa Nacional de Reforma Agrária;

Considerando a necessidade de solucionar a injustiça social e os graves conflitos pela

posse da terra, ocorrentes em quase todas as regiões do território nacional, impedindo
que a tensão social leve a episódios que ponham em risco a vida humana e o meio
ambiente;

Considerando que a redução das desigualdades sociais pela ampliação do acesso à terra
constitui-se em objetivo fundamental do Pais nos termos da Constituição Federal, em
prioridade e compromisso nacional constantes da Carta do Rio, da Agenda 21 e de
demais documentos decorrentes da Rio-92; e

Considerando a importância de se estabelecer diretrizes e procedimentos de controle e
gestão ambiental para orientar e disciplinar o uso e a exploração dos recursos naturais,
assegurada a efetiva proteção do meio ambiente, de forma sustentável nos projetos de
assentamento de reforma agrária;

Considerando que a função principal do licenciamento ambiental é evitar riscos e danos

ao ser humano e ao meio ambiente sobre as bases do princípio da precaução, resolve:

Art. 1- Os procedimentos e prazos estabelecidos nesta Resolução aplicam-se, em
qualquer nível de competência, ao licenciamento ambiental de projetos de assentamento
de reforma agrária.

Art. 2- Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

Reforma Agrária: conjunto de medidas que visem a promover a melhor distribuição da

terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender ao princípio
de justiça social, ao aumento de produtividade e ao cumprimento da função sócio-
ambiental da propriedade.



Licença Prévia-LP: Licença concedida na fase preliminar do planejamento dos projetos de
assentamento de reforma agrária aprovando sua localização e concepção, sua viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos a serem atendidos na próxima fase do

licenciamento.

Licença de Instalação e Operação-LIO: Licença que autoriza a implantação dos projetos
de assentamento de reforma agrária de acordo com as especificações constantes do

Projeto Básico , incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

Art. 3- O órgão ambiental competente expedirá a Licença Prévia-LP e a Licença de
Instalação e Operação-LIO para os projetos de assentamento de reforma agrária.

§ 1® As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo
com a natureza, características, localização e fase de implantação do projeto de reforma
agrária.

§ 2- A LP constitui-se em documento obrigatório e que antecede o ato de criação de um
projeto de assentamento de reforma agrária, devendo ser expedida anteriormente à
obtenção da terra, tendo prazo de expedição, após seu requerimento, de até noventa
dias.

§ 3® Projetos de assentamento de reforma agrária cuja implantação exija incremento de
corte raso não poderão ser criados em áreas com florestas e demais formas de vegetação
protegidas por regras jurídicas.

§ 4® A LIO deverá ser requerida em até cento e oitenta dias após o ato de criação do
projeto de assentamento de reforma agrária, cumpridos os requisitos da LP, tendo prazo
de expedição de, no máximo, cento e vinte dias após seu requerimento.

§ 5® As solicitações das licenças estabelecidas no caput deste artigo deverão ser
acompanhadas dos documentos relacionados no Anexo I desta Resolução.

§ Q- Ressalvados os casos de elaboração de estudo de impacto ambiental, os estudos
ambientais necessários ao licenciamento são aqueles constantes do Estudo de
Viabilidade Ambiental - Anexo II - para expedição da LP e do Projeto Básico - Anexo III -

para expedição da LIO, salvo exigências complementares do órgão ambiental
competente.

§ 7® O não cumprimento dos prazos estipulados nos §§ 2- e 4- deste artigo sujeitará o
licenciamento à ação do órgão que detenha competência supletiva, que terá os mesmos
períodos para análise e deferimento ou indeferimento da solicitação.

§ 8- O órgão ambiental competente terá um prazo de até dez dias úteis, a partir do
requerimento do licenciamento, para manifestação prévia sobre suas condições
institucionais para proceder ao licenciamento requerido e para a adoção das providências
estabelecidas no § 7®, de acordo com o resultado da análise realizada.



Art. Ar O órgão ambiental competente, em caráter excepcional, quando solicitado pelo
responsável pelo projeto de assentamento de reforma agrária, poderá expedir autorização
para supressão de vegetação ou uso alternativo de solo, observadas as restrições do § 3®
do artigo anterior, para produção agrícola de subsistência, anteriormente à emissão da
LIO, em área restrita e previamente identificada, atendidas as regras jurídicas aplicáveis.

50 Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para projetos

de assentamento de reforma agrária cujos impactos afetem áreas comuns, a critério do
órgão ambiental competente.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo poderá ser admitida a expedição de
licenças coletivas, sem prejuízo das licenças individuais, se for o caso.

Art. 6® O órgão ambiental competente deverá exigir estudo ambiental único para projetos
cujos impactos sejam cumulativos ou sinérgicos.

Art. 7- No caso de indeferimento do pedido de licenciamento, em qualquer de suas
modalidades, o órgão ambiental competente comunicará o fato ao responsável pelo
projeto de assentamento de reforma agrária, informando os motivos do indeferimento.

Parágrafo único. O responsável pelo projeto de assentamento de reforma agrária poderá
formular novo pedido de licença, conforme orientação do órgão ambiental competente.

Art 8® O disposto nesta Resolução será aplicado considerando as fases de planejamento
ou de implantação em que se encontra o projeto de assentamento de reforma agrária.
Parágrafo único. Para projetos de assentamento de reforma agrária que se encontram em
fase de implantação deverá ser requerida a LIO.

go Para os projetos de assentamento de reforma agrária implantados antes da

vigência desta Resolução, o responsável pelo projeto deverá requerer, junto ao órgão
ambiental competente, a respectiva LIO para a regularização de sua situação ambiental.

§  o órgão responsável pelo projeto de assentamento de reforma agrária deverá
protocolizar, em até sessenta dias a partir da publicação desta Resolução, junto ao órgão
ambiental competente, a relação dos Projetos a serem regularizados.

§ 2- Caberá ao órgão ambiental competente, em articulação com o responsável pelo
projeto de reforma agrária, definir, em até doze meses, a agenda e os estudos
ambientais necessários para a efetivação do licenciamento e conseqüente concessão da
LIO.

Art. 10. Nos casos dos projetos de assentamento de reforma agrária situados na
Amazônia Legal, o responsável pelo projeto deverá obter junto à Fundação Nacional de
Saúde-FUNASA, anteriormente à solicitação da LP. a avaliação do potencial malarígeno
da área e, antes da solicitação da LIO, o respectivo atestado de aptidão sanitária.



§ 1- A FUNASA deverá apresentar os referidos documentos em prazos compatíveis com
o estabelecido para o respectivo procedimento de licenciamento.

§ 2- No caso de ocorrência de outras doenças de significância epidemioíógica, será
exigida prévia avaliação por parte da FUNASA ou outros órgãos de saúde competentes.

Art.11. Poderá ser admitido, a critério do órgão ambiental competente, mediante decisão

fundamentada em parecer técnico, procedimento de licenciamento ambiental simplificado

para projetos de assentamento de reforma agrária de baixo impacto ambiental,
considerando, entre outros critérios, a sua localização em termos de ecossistema, a

disponibilidade hídrica, a proximidade de Unidades de Conservação e outros espaços
territoriais protegidos, o número de famílias a serem assentadas e a dimensão do projeto

e dos lotes.

Parágrafo único. Para o atendimento ao disposto no caput deste artigo, deverá ser
utilizado o Relatório Ambiental Simplificado , conforme o constante no Anexo IV.

Art. 12. Poderá ser constituída, em cada projeto de assentamento de reforma agrária,
uma Comissão de Representantes dos beneficiários do projeto, que acompanhará o
processo de licenciamento, mantendo interlocução permanente com o órgão ambiental
competente e o responsável pelo projeto.

Art 13 O órgão ambiental competente deverá conferir prioridade na análise dos projetos
de assentamentos de reforma agrária , tendo em vista a sua urgência e relevância social.

Art 14 Fica recomendado que as ações inerentes ao licenciamento ambiental dos
projetos de assentamento de reforma agrária, dadas as características e peculiaridades
das atividades de reforma agrária, sejam desenvolvidas de forma interativa, como ação de
governo, entre os agentes envolvidos no processo.

Art 15. A aplicação desta Resolução será avaliada pelo Plenário do CONAMA um ano
após sua publicação, devendo ser adotados pela Secretaria-Executiva do CONAMA os
procedimentos necessários ao efetivo cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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