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Resumo:
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, foi criado para atender
os agricultores familiares, buscando o desenvolvimento rural no Brasil. O objetivo geral desse estudo
foi descrever a aplicação de recursos nesse programa, quantificando o montante investido e
descrevendo o perfil dos beneficiários na região de Cacoal - RO. A metodologia utilizada para atingir

os objetivos propostos foi de pesquisa exploratória, com levantamento retrospectivo em
relatório dos contratos efetivados nos anos de 2009 a 2011, no município de Cacoal-RO.
Desses relatórios foram retirados apenas os contratos ativos, desconsiderando os já
liquidados, e depois selecionados de forma aleatória a quantidade de 100 (cem) contratos de
cada ano, para descrever o perfil dos beneficiários do PRONAF no Banco da Amazônia S.A.,
no período analisado. Quanto aos resultados foi verificado que no período de 2009 a 2011 foram
aplicados o montante de R$15.434.178,37, sendo que 89 % desse recurso foram concentrados nos
seguimentos da agricultura familiar e no seguimento mais alimentos. Finalmente observou-se que o
crédito destinado às famílias foi acompanhado e fiscalizado pelo Banco da Amazônia S.A., em
cumprimento ao seu papel de desenvolver sustentavelmente a Amazônia Legal, através da definição de
critérios rigorosos na análise do crédito.
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The National Program for Strengthening Family Agriculture –
PRONAF - in the Cacoal - RO region from 2009 to 2011.
Abstract
The National Program for Strengthening Family Agriculture - PRONAF was created in order to meet
the family farmers, seeking the rural development in Brazil. The main purpose of this study was to
describe the resource applications in that program, quantifying the amount invested and describing the
profile of the beneficiaries in Cacoal-RO region. The methodology used to achieve the proposed
objectives was an exploratory research, with retrospective survey in report of contracts enforced from
2009 to 2011, in Cacoal-RO. These reports were removed only the active contracts, disregarding the
already settled, and then randomly selected the quantity of 100 (one hundred) contracts for each year,
to describe the profile of the beneficiaries of PRONAF on the Banco da Amazonia S.A., into the
period analyzed. As for the results it was verified that in the period 2009 to 2011 were applied to the
amount of R$ 15.434.178,37, being that 89% of this feature were concentrated in segments of family
agriculture and in the follow-up more food. Finally, it was observed that the credit intended families
has been monitored and supervised by the Banco da Amazonia S.A., that fulfill its role of
sustainability development to Legal Amazon, through the definition of strict criteria in the credit
analysis.
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1 Introdução
A Agricultura Familiar apresenta importante função para garantir a segurança alimentar,
preservando os alimentos, com o uso sustentável dos recursos naturais. Significa que na
agricultura familiar, a propriedade deve ser da própria família, assim como a renda tem que
ser proveniente do estabelecimento rural, ou no mínimo, a administração do local deve estar a
cargo dos beneficiários, por meio de algum tipo de documento de posse, como por exemplo,
contrato de compra e venda, arrendamento, comodato, etc (MERA e DIDONET, 2010).
O PRONAF foi criado pelo Governo Federal através do decreto nº 1.946 de 28 de junho de
1996 (BRASIL, 1989), esse programa foi implantado para promover o desenvolvimento rural
sustentável. Seu objetivo geral consiste em fortalecer a capacidade produtiva da agricultura
familiar, contribuir para a geração de emprego e renda nas áreas rurais e melhorar a qualidade
de vida dos agricultores familiares (SCHNEIDER, MATTEI E CAZELLA, 2004).
Um dos principais provedores desse programa é o Banco da Amazônia S.A., que financia
projetos individuais e coletivos, gerando emprego e renda aos agricultores e seus familiares.
Em sua essência o Banco da Amazônia S.A., é um banco de fomento regional, no entanto a
instituição possui em seu portfólio, inúmeros produtos e serviços dos mais variados que
atendem uma grande quantidade de segmentos, sendo que na região de Cacoal já atua a mais
de 30 anos.
Vale considerar que no município de Cacoal/RO, a base econômica da agricultura é o café,
sendo o município considerado o maior produtor do estado, logo após, a produção de banana.
Já no desenvolvimento de culturas temporárias, destacam-se a cana de açúcar, mandioca e
abacaxi, conforme o senso 2013 do IBGE. Cacoal possui um dos maiores rebanhos bovinos
do estado, sendo de grande importância para a economia agropecuária (IDARON, 2013).
O governo federal tem estimulado o desenvolvimento da agricultura familiar por meio do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, viabilizando a
concessão de créditos com taxas e prazos adequados aos micros e pequenos agricultores

familiares, buscando promover a geração de trabalho e renda, valorizando as potencialidades
locais nas atividades rurais.
Os recursos aplicados pelo PRONAF na região de Cacoal, no intervalo dos anos de 2009 a
2011, somaram um total de R$15.434.178,37. Observou-se que 89% dos recursos foram
concentrados nos seguimentos da agricultura familiar e mais alimentos, totalizando o
montante de R$13.675.526,27. Por se tratarem dos seguimentos com maior limite de crédito
tornando-se os mais procurados do Programa.
Alguns estudos comprovam que a capacidade da agricultura familiar em incorporar
ativamente tecnologias, tomar crédito e participar de mercados dinâmicos vem crescendo
significantemente após criação do programa, contrariando a antiga imagem que se tinha
quando os termos empregados eram pequena produção, produção de baixa renda, de
subsistência, não comercial, que são expressões econômicas marginais (ABRAMOVAY;
PIKETTY, 2005).
Por meio da análise dos relatórios de gestão do Banco da Amazônia S.A., foi verificado que a
cada ano o governo federal tem investido um montante maior na agricultura familiar,
principalmente por meio do PRONAF. Considerando a falta de informações publicadas a
respeito de montantes liberados, perfil das famílias e quais as culturas mais atendidas pelo
programa no Banco da Amazônia S.A., torna-se importante demonstrar a aplicação destes
recursos, uma vez que são recursos públicos oriundos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte - FNO.
Baseado nesse contexto, esse artigo pretendeu responder ao seguinte questionamento: como
foram aplicados os recursos da linha de credito PRONAF no município de Cacoal/RO no
período de 2009 a 2011?
Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa foi descrever a aplicação dos recursos da linha de
credito PRONAF no município de Cacoal no período de 2009 a 2011. Para estruturar o
objetivo geral, foram necessários como objetivos específicos descrever o perfil dos
beneficiários pela linha de credito rural o PRONAF no município de Cacoal, apontar os
benefícios provenientes do investimento PRONAF para os beneficiários; quantificar o
investimento no município de Cacoal pelo Banco da Amazônia S.A., pela linha de credito
PRONAF no período de 2009 a 2011.
Para atingir os objetivos foram necessários levantamentos retrospectivos em relatórios de
gestão e de resultados desta instituição, bem como coleta de dados, por meio de um
formulário elaborado pelos pesquisadores nos dossiês das operações de credito dos
beneficiários da agência do Banco da Amazônia S.A., no município de Cacoal/RO, os quais
foram compilados conforme a necessidade do objeto de pesquisa e apresentados de maneira
clara e objetiva.
2 Referencial Teórico
A Constituição Federal de 1988 no seu artigo 159 dispõe sobre a destinação 3% (três por
cento) do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza
e sobre produtos industrializados para formação de fundos para aplicação em programas de
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por meio de
suas instituições financeiras de caráter regional (BRASIL, 1988). A origem desses recursos
está instituído pela Constituição Federal (1988), que já beneficiou e ainda beneficiará
milhares de brasileiros, pois só poderá ser alterada se for favorável a toda nação do Brasil e
nunca ao contrário.

Os fundos regionais foram regulamentados pela Lei nº 7.827, de 27.09.89 e alterada pela Lei
nº 9.126, de 10 de novembro de 1995. Ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte –
FNO ficou destinada a quantia 0,6% da arrecadação do imposto de renda e imposto sobre
produtos industrializados Lei nº 7.827 de 27 de setembro de 1989, também dispõe sobre qual
é a instituição financeira administradora do fundo, ficando assim nomeado o Banco da
Amazônia S.A como administrador do fundo e sua correta aplicação no desenvolvimento
sustentável da região (BRASIL, 1989).
Essa regionalização da destinação dos fundos investidos em financiamentos e sua
administração, principalmente por bancos regionais, permitem adequar melhor os recursos a
médio e longo prazos. O Crédito Rural abrange recursos destinados ao custeio, investimento
ou comercialização. As suas regras, finalidades e condições estão estabelecidas no Manual de
Crédito Rural (MCR), elaborado pelo Banco Central do Brasil.
Ainda, de acordo com o Banco Central do Brasil, financiamento é um contrato entre cliente e
instituição financeira, com destinação especifica dos recursos tomados. Geralmente o
financiamento possui algum tipo de garantia, como alienação fiduciária ou hipoteca. Nos
contratos de financiamentos bancários, além dos tipos de garantias, também são firmados a
quantia que será devolvida ao banco, estabelecendo taxas de juros, carências e prazos
(BACEN, 2015).
Ano após ano percebe-se que o governo federal vem aumentando os valores destinados ao
credito rural, incentivando as famílias rurais a optarem por adquirir esse recurso, escolhendo
qual das três modalidades é melhor para o desenvolvimento da sua propriedade.
2.1 Banco da Amazônia S.A.
A história do Banco da Amazônia está diretamente relacionada com o desenvolvimento
econômico da região amazônica nas últimas décadas. Mas o surgimento da instituição
demonstra o seu importante papel não só no norte brasileiro, ou no país, como também na
economia mundial.
O Banco da Amazônia S.A., foi fundado em plena Segunda Guerra Mundial, quando o mundo
estava dividido em dois: de um lado os Aliados (União Soviética, Estados Unidos, Império
Britânico, França, China, Asia-Pacifico e Polônia) e do outro lado os países do Eixo
(Alemanha, Itália, Japão, Bulgária, Hungria e Romênia).
Nesse cenário que surgiu o Banco de Credito da Borracha S/A, como era chamado, com o
desafio de revigorar os seringais nativos da região. Em 09 de junho de 1942 através do
decreto lei nº 4.451, a partir do acordo de Washington firmado entre Brasil e Estados Unidos
e tinha a participação acionária dos dois países, sendo 55% do tesouro nacional, 40% Rubber
Reserve Company (representante do Governo dos Estados Unidos da América) e o restante
ficando aberta a subscrição pública, exclusivamente de pessoas físicas ou jurídicas de
nacionalidade brasileira.
Em 1966 é que assume o nome de Banco da Amazônia S.A, com o papel de agente financeiro
para o desenvolvimento da Amazônia legal. Em 1970, passa ser uma sociedade de capital
aberto, tendo o tesouro nacional 51% das ações e o publico 49%.
Com a criação do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, em 1989, fica
sendo seu gestor, possibilitando aos Mini, Micro e Pequenos Produtores e empresários da
região acesso a financiamentos de longo prazo, com encargos financeiros diferenciados. Já no
século XXI atua voltado para o desenvolvimento sustentável da Amazônia legal, ampliando

sua responsabilidade sócio ambiental, através de programas corporativos, bem como no
patrocínio a ações culturais, esportivas e sociais (BANCO DA AMAZÔNIA, 2015).
2.2 Programas de Desenvolvimento para a Região Norte.
No Banco da Amazônia S.A., existe várias linhas de credito que tem por finalidade atender
projetos de investimento fixo e semifixo, como reforma, ampliação, construção e aquisição de
maquinas e equipamentos. O capital de giro é atendido de forma isolada, pois somente é
permitido para compra de insumos para produção, ou estoque para revenda (BANCO DA
AMAZÔNIA, 2015).
As linhas de créditos do Banco da Amazônia S.A. estão divididas por programas, em seguida
por setores e consequentemente por seguimentos. Sendo assim, o FNO - Fundo Constitucional
do Norte, é um programa do governo federal que foi criado visando o desenvolvimento
econômico e social da região norte, por meio de instituições financeiras federal de caráter
regional (BRASIL, 1989). Apesar de que nem todos os seguimentos do FNO - Fundo
Constitucional do Norte estarem presentes na pesquisa, resalta-se que existem outros como
FNO- Amazônia Sustentável, FNO - Biodiversidade, FNO - EI - Empresário Individual.
2.3 Agricultura familiar
A Agricultura Familiar apresenta importante função para garantir a segurança alimentar,
preservando os alimentos, com o uso sustentável dos recursos naturais. Isso significa que na
agricultura familiar, a propriedade deve ser da própria família, assim como a renda tem que
ser proveniente do estabelecimento rural, ou no mínimo a administração do local deve estar a
cargo dos beneficiários, por meio de algum tipo de documento de posse, como por exemplo,
contrato de compra e venda, arrendamento, comodato, etc (MERA e DIDONET, 2010)
A Lei 11.326/2006, no seu artigo 3º define como agricultores familiares aqueles que praticam
atividades no meio rural, e que atendam, simultaneamente, aos seguintes requisitos: não deter
área maior do que quatro módulos fiscais (unidade-padrão para todo o território brasileiro)8,
utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu
empreendimento, ter renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento, Dirigir o estabelecimento ou
empreendimento com auxílio de pessoas da família (BRASIL, 2006).
Já o Banco da Amazônia S.A. (2015) caracteriza a Agricultura Familiar como sendo uma
forma de organização social, cultural, econômica e ambiental, na qual são trabalhadas
atividades agropecuárias e não agropecuárias de base familiar, desenvolvidas em
estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas, gerenciadas por uma família com
predominância de mão de obra familiar e que apresenta papel relevante para o
desenvolvimento do País.
É nesse contexto da agricultura familiar que Gazolla e Schneider (2013) ressaltam que o
PRONAF é uma política extremamente importante ao desenvolvimento rural brasileiro,
especialmente por ser a principal no apoio econômico e produtivo da agricultura familiar e
por ter um volume grande desses recursos, nos últimos planos safras, como também pode ser
avaliada pelos recursos alocados para a agricultura familiar, bem como sobre o número de
contratos firmados, esses recursos vêm crescendo constantemente, o que demonstra a
tendência de o mesmo seguir apoiando as ações econômicas e produtivas dos agricultores.

Segundo Testa (2010), a agricultura familiar contribui para regular e reduzir os preços dos
alimentos e matérias-primas agropecuárias e, com isso, ajuda a controlar a inflação e
aumentar a competitividade industrial, já que reduz o custo dos alimentos dos trabalhadores.
Esta é uma das formas da agricultura familiar transferir mais renda para outros setores de um
país, mais do que outros modos de produção. Isto se dá porque, na condição de gestor,
trabalhador e proprietário do estabelecimento agrícola, a maioria dos agricultores familiares
utiliza a remuneração mínima do seu trabalho e do seu patrimônio, como critério básico para
decidir se continua ou não na agricultura, geralmente ignorando taxas de gestão, parte dos
direitos dos trabalhadores e o aluguel ou juro da própria terra, entre outros.
Na região norte, o PRONAF está sob a responsabilidade do Banco da Amazônia S.A., que é
responsável por uma parcela significativa de ações voltadas à geração de emprego e renda,
fixação do homem no campo, inclusão social e ambiental, proporcionando aos agricultores
uma cesta de produtos diversificados, principalmente, através do Programa Nacional para o
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) (BANCO DA AMAZÔNIA S.A., 2015).
2.5 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF
De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Agrário (2015) o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF financia projetos individuais ou coletivos
que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária, apresentando as
mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores taxas de
inadimplência entre os sistemas de crédito do País.
Segundo informações disponibilizadas no site do Banco da Amazônia S.A (2015) os 12
seguimentos do PRONAF apresentados, 6 apresentam o mesmo tipo de beneficiários, cujo
perfil exige apenas que sejam Agricultores Familiares enquadrados no PRONAF, conforme
Figura 4. Todos os seguimentos do PRONAF devem apresentar os requisitos disponibilizados
na Figura 4, porém alguns seguimentos exigem coisas a mais para solicitar o benefício.
Os seguimentos do PRONAF, que necessitam de beneficiário específico são como PRONAF
A e A/C, que exigem prévio cadastro do indivíduo no Programa Nacional da Reforma Agrária
(PNRA) ou do Programa de Crédito Fundiário (PNCF).
Para os agricultores que queiram solicitar o seguimento do PRONAF B, a exigibilidade é que
a renda bruta familiar anual não seja superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e que não
contratem trabalho assalariado permanente.
No seguimento do PRONAF Cotas Partes, a exigência é que agricultores familiares além de
enquadrados no PRONAF, sejam associados a cooperativas de produção de produtores rurais
que tenham, 55% A 60%, dependendo do tipo de sócio que ele seja e que tenha patrimônio
líquido de R$ 25.000,00 e tenham, no mínimo, 01 ano de funcionamento.
Quando se refere ao seguimento de PRONAF Jovem, a exigência é de que os jovens
agricultores e agricultoras pertencentes a famílias enquadradas no PRONAF, maiores de 16
anos e com até 29 anos, que atendam a uma ou mais das seguintes condições disponibilizadas
no site no Banco da Amazônia S.A. Já o PRONAF Mulher exige apenas que o solicitante seja
agricultora integrante de unidade familiar de produção, independentemente de sua condição
civil.
A distribuição do PRONAF crédito entre estados não espelha a importância da agricultura
familiar nesses estados, considerando-se os critérios área, número de estabelecimentos e

pessoal ocupado. A distribuição dos financiamentos, sobretudo os de custeio, vem
privilegiando os estados com maior participação no valor da produção familiar.
Segundo Abramovay e Piketty (2005) a política de credito do programa nacional de
fortalecimento da agricultura familiar - PRONAF de 1990, permitiu que milhares de
agricultores familiares tivessem acesso ao crédito bancário pela primeira vez. Entretanto, a
ampliação da base social do Programa às populações mais pobres leva os bancos a afrouxar os
critérios de atribuição dos créditos, induzindo os agricultores a ficar dependentes inteiramente
da sustentação do Estado.
Fazendo com que aumente a cobertura do risco bancário pelo Tesouro, que não estimula os
agricultores a manter uma relação permanente com os bancos, pois de qualquer maneira os
empréstimos estão garantidos. O desafio do governo brasileiro consiste em encontrar os
incentivos que podem levar os bancos a emprestar a populações pobres sem transformar o
crédito em subsídio direto (ABRAMOVAY; PIKETTY, 2005).
Para Guanziroli (2007) o PRONAF causou um impacto considerável na agricultura brasileira
na década de 1990 e também entre 2000 e 2005. Um dos impactos foi o de permitir que os
agricultores familiares investissem em sua atividade e ampliassem as áreas plantadas.
Um dos pontos críticos do programa diz respeito à capacidade de pagamento de crédito por
parte dos beneficiados, que não parece ter sido assegurada convenientemente pelas
autoridades, já que precisam conceder contínuas renegociações e resseguros dos empréstimos
que ficaram em atraso ou estavam ficando inadimplentes.
O autor ainda ressalta a importância de se rever a institucionalidade e a forma de operação do
PRONAF a fim de reforçar a disciplina financeira, induzir os mutuários a buscarem o máximo
de eficiência na utilização de recursos. E introduzir responsabilidades ao longo de toda a
cadeia do PRONAF, fazendo com que os vários autores do sistema de políticas da agricultura
familiar, sejam de fato responsáveis pelos atos e compromissados com os resultados.
3 Metodologia
A metodologia para atingir os objetivos propostos foi com pesquisa exploratória, do qual foi
analisado relatórios referente aos contratos efetivados nos anos de 2009 a 2011, para fins de
copilar os valores individuais e o valor total realmente contratado no município de CacoalRO. Desses relatórios foram retirados apenas os contratos ativos, desconsiderando os já
liquidados, e depois selecionados de forma aleatória a quantidade de 100 (cem) contratos de
cada ano, para fins de descrever o perfil dos beneficiários do PRONAF no Banco da
Amazônia S.A. no município de Cacoal/RO no período analisado.
Para avaliar a aplicação dos recursos nesse seguimento de financiamento foi necessário fazer
consultas no sistema da agência, a fim de classificar a operação para saber qual foi a
destinação individual dos recursos aplicados em cada contrato.
Os resultados foram analisados com a utilização de sistemas eletrônicos e apresentados em
forma de gráficos e tabelas, os dados apurados foram compilados conforme a necessidade do
objeto de pesquisa e apresentados de maneira clara e objetiva.
4 Análise e Discussão dos Resultados
Conforme as informações obtidas, foram analisados os financiamentos contratados entre os
anos de 2009 e 2011, verificando os valores individuais e os valores totais contratados no
município de Cacoal-RO. A apuração desses dados reflete questões pertinentes ao objeto em

estudo. Nesse sentido, os resultados obtidos foram agrupados conforme a necessidade dos
pesquisadores para análise.
Os beneficiários se enquadraram no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
familiar - PRONAF, por meio de uma análise feita pelas assistências técnicas da EMATER,
ATER ou CEPLAC, que se utilizam da DAP (, como instrumento oficial de informações que
comprovam o enquadramento do indivíduo em cada tipo de seguimento.
Para subsidiar a pesquisa, foram verificados in loco 1.400 contratos de PRONAF efetivados
nos anos de 2009, 2010 e 2011, dos quais 73,4% já foram liquidados, portanto não existem
mais informações dessas operações para serem comentadas a respeito do perfil dos
beneficiários, 21,2% estão cumprindo com suas obrigações contratuais e fazendo os
pagamentos em dia e 5,4% dos beneficiários do programa encontra-se em situação de
inadimplência com o banco, conforme figura 01.

Fonte: Banco da Amazônia (2015) adaptado pelos autores
Figura 01: Contratos Efetivados.

Com base na composição geral de contratos efetivados, foi efetuado uma amostra
probabilística aleatória, gerando uma amostra de 100 beneficiários no ano de 2009, no ano de
2010 foram gerados 30 beneficiários e em 2011 a amostra foi composta de 48 beneficiários. O
motivo pelo qual apenas os anos de 2010 e 2011 ficam com uma amostra menor de
beneficiários, foi que o restante da amostra são de contratos liquidados.
Destaca-se o maior número de homens beneficiários, composto de 90% da amostra dos 178
selecionados. Sendo sua maioria de 66% com nível de escolaridade, onde ainda não
terminaram o ensino fundamental, antigo 1º grau.
A tabela 01 demonstra o quantitativo de cada seguimento procurado pelos beneficiários da
amostra da pesquisa realizada no Banco da Amazônia S.A., no município de Cacoal em
relação do Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar - PRONAF no
período de 2009 a 2011.
Seguimento

2009

2010

51

13

Floresta

1

0

Agroindústria

1

Grupo B

17

7

Grupo B

3

Mais alimentos

30

10

1

0

Agricultura familiar

Mulher

Total
100
30
Fonte: Banco da Amazônia (2015) adaptado pelos autores

Seguimento
Agricultura familiar

Mais alimentos

2011
33

10

Jovem

1

Total

48

Tabela 01: Distribuição anual dos seguimentos

Conforme apresentado na tabela 01, o perfil dos beneficiários separados por seguimento do
PRONAF, destaca-se a Agricultura Familiar, nomenclatura essa que definia uma linha de
crédito do PRONAF no Banco da Amazônia S.A., e a linha Mais Alimentos, como sendo os
mais procurados nos 03 (três) anos analisados. Pois são os seguimentos com o maior limite de
crédito disponibilizado para cada beneficiário que o solicite, em concordância com diversos
pesquisadores como Gazolla e Schneider (2013), Maia e Sousa (2007), Mera e Didonet (2010)
que concluíram como sendo o seguimento mais procurado pelos pronafianos o da agricultura
familiar.
Em se tratando de renda anual dos beneficiários a tabela 02 demonstra de forma clara essa
composição, dividindo-as de cinco em cinco mil as por faixas de rendas para melhor
entendimento desse perfil.
Faixa de renda anual (em mil)

2009

2010

2011

Até 5

26%

30%

27%

de 5 a 10

26%

27%

40%

de 10 a 15

7%

20%

17%

de 15 a 20

14%

17%

13%

de 20 a 25

12%

0%

2%

de 25 a 30

6%

7%

0%

de 30 a 35

3%

0%

2%

de 35 a 40

0%

0%

0%

de 40 a 45

2%

0%

0%

acima de 45

4%

0%

0%

100%

100%

100%

Total

Fonte: Banco da Amazônia S.A., (2015) adaptado pelos autores
Tabela 02 Distribuição de Renda Anual

De acordo com a tabela 02, em torno de 30% dos beneficiários tem como renda familiar
anual, uma faixa entre 5 a 10 mil reais, chegando a atingir 40% da amostra em 2011. Desse
modo pode-se deduzir que a maior parte dos produtores são de agricultura familiar ou de
subsistência, pois para Souza, Ney e Ponciano (2011) já descreviam essa faixa de renda para o
conjunto de estabelecimentos gaúchos, onde a renda média atingiu R$ 7.839,20, ficando a
mediana em R$ 4.872,5.
Considerações Finais
O estudo atingiu o objetivo proposto de demonstrar a aplicação dos recursos do PRONAF na
região de Cacoal no intervalo dos anos de 2009 a 2011 o total de R$15.434.178,37. Observouse que 89% estão concentrados nos seguimentos da agricultura familiar e mais alimentos,
totalizando o montante de R$13.675.526,27. Por se tratarem dos seguimentos com maior
limite de crédito tornando-se os mais procurados do Programa.
Os beneficiários se enquadraram no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
familiar - PRONAF, por meio de uma análise feita pelas assistências técnicas da EMATER,
ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar) ou CEPLAC
(Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira), que se utilizam da DAP

(Declaração de Aptidão ao PRONAF), como instrumento oficial de informações que
comprovam o enquadramento do indivíduo em cada tipo de seguimento.
A contribuição do PRONAF para o desenvolvimento da região de Cacoal/RO se da pelo fato
de a grande maioria dos agricultores necessitarem desse tipo de investimento para custear seu
meio de sobrevivência, que é o principal objetivo desse programa.
Fica como sugestão, que outros estudos devem ser realizados, para complementação de
informações que contribuirão na divulgação referente ao PRONAF na região de Cacoal/RO.
Referências
ABRAMOVAY, Ricardo; PIKETTY, Marie Gabrielle. Política de crédito do programa nacional de
fortalecimento da agricultura familiar (pronaf): resultados e limites da experiência brasileira nos anos 90.
Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 22, n. 1, p. 53-66, jan./abr. 2005.
IDARON - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIO AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
2013. Cacoal. Disponível em: <http://www.idaron.ro.gov.br/portal/Default.aspx>, acesso em 03 de dez. 2015.
BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACEN. FAQ - Empréstimos e financiamentos. Disponível em:
<http://www.bcb.gov.br/?EMPRESTIMOEFINANCIAMENTOFAQ>, acesso em 17 de fev. 2015.
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. Agricultura Familiar. Disponível em:
<http://www.bancoamazonia.com.br/index.php/agriculturaa-familiar>, acesso em 13 fev. 2015.
__________ Decreto-lei nº 4.451, de 9 de julho de 1942. Autoriza a constituição do Banco de Crédito da
Borracha, e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.bancoamazonia.com.br/images/arquivos/obanco/Decreto Lei_4.451_de_09.07.1942.pdf> acesso em
26 jan. 2016.
__________ Relatório de gestão 2007-2012. Diretoria executiva do Banco da Amazônia S.A.. Belém, 2014.
__________ Tipos de financiamento para segmentos PRONAF. Dados disponibilizados pela Instituição e
publicados no ano de 2015. Disponível em: <http://www.bancoamazonia.com.br/index.php/agriculturaafamiliar>. Acesso em 17 fev.
2015.
BRASIL, Presidência da Republica. Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989. Regulamento o art. 159, inciso I,
alínea c, da Constituição Federal, instituiu o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo Constitucional do Centro – Oeste – FCO, e das
outras providencias. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7827.htm>, acesso em 17 fev.
2015.
__________. Constituição federal de 1988. Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988.
__________. Novo código civil 2002. Senado Federal, Brasília, 2004.
__________. Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm>, acesso em: 17 de fev. 2015.
GAZOLLA, Marcio; SCHNEIDER, Sergio. Qual “Fortalecimento” da Agricultura Familiar? Uma análise
do Pronaf crédito de custeio e investimento no Rio Grande do Sul. RESR, Piracicaba-SP, Vol. 51, Nº 1, p.
045-068, Jan/Mar 2013 – Impressa em Abril de 2013.
GUANZIROLI, Carlos E. PRONAF dez anos depois: resultados e perspectivas para o desenvolvimento
rural. RER, Rio de Janeiro, vol. 45, nº 02, p. 301-328, abr/jun 2007 – Impressa em abril 2007.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, IBGE. Rondônia-Cacoal. Disponível em:
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=110004>, acesso em 03 de dez. 2015.
MAIA, Sâmia Maria Braúlio; SOUSA, Eliane Pinheiro de. Estudo comparativo da qualidade de vida dos
pronafianos do grupo c e dos não-pronafianos do município de santana do cariri - ce. XLV Congresso da
Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, Londrina-PR, 2007
MERA, Claudia Prudêncio de e DIDONET, Graciela Beck. Aplicação dos recursos do PRONAF pelos
agricultores familiares do município de Cruz Alta (RS). PERSPECTIVA ECONÔMICA v. 6, n.2:45-58
jul/dez 2010.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Credito Rural. Disponível em : <http://www.agricultura.gov.br/politicaagricola/credito-rural>, acesso em 24 jun. 2015.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. SPOT: Agricultores familiares ganham linha de
crédito de custeio. Disponível em:<http://www.mda.gov.br/sitemda/radio-, acesso em 16 fev. 2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL. Seminários apresenta inovações para agricultura familiar.
Disponível em: <http://www.cacoal.ro.gov.br/index.php?pagina=lernoticia&idnoticia=78>, acesso em 27 jun.
2015.
SCHNEIDER, Sergio e MATTEI, Lauro e CAZELLA, Ademir Antonio. Histórico, caracterização e dinâmica
recente do PRONAF –Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Publicado em
SCHNEIDER, Sergio; SILVA, Marcelo Kunrath; MARQUES, Paulo Eduardo Moruzzi (Org.). Políticas Públicas
e Participação Social no Brasil Rural. Porto Alegre, 2004, p. 21-50.
SOUZA, Paulo Marcelo de e NEY, Marlon Gomes e PONCIANO, Niraldo José. Evolução da Distribuição dos
Financiamentos do PRONAF entre as Unidades da Federação, no Período de 1999 a 2009. RBE Rio de
Janeiro v. 65 n. 3 / p. 303–313 Jul-Set 2011.
TESTA, Vilson Marcos. Importância da agricultura familiar. Portal dia de campo. 2010. Disponível em:
<http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Artigos>. Acesso em 02 mai. 2015.

