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RESUMO 

 

O objetivo geral do estudo consiste na identificação, sob uma abordagem territorial, dos 

espaços rurais no estado do Rio Grande do Norte. Procura-se, nesse sentido, verificar a 

existência de correlações espaciais entre os municípios que influenciam e são influenciados 

pelo meio rural, numa percepção de formação de clusters. Para atender esse objetivo, utiliza-

se, como recurso metodológico, a análise fatorial de componentes principais para a obtenção 

do indicador de ruralidade e o indicador de desenvolvimento territorial, que envolve quatro 

dimensões de análise, sendo elas a ambiental, a político-institucional, a econômica e a 

espacial. Além disso, para identificar a estrutura de correlações espaciais entre os municípios, 

utiliza-se o índice de Moran, tanto para a ruralidade quanto para o desenvolvimento territorial, 

levando à identificação de clusters. Entre os resultados encontrados, constata-se que a 

ruralidade está presente em boa parte do estado do Rio Grande do Norte, com exceção de 

municípios como Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó e Natal, que funcionam como polos 

dinamizadores regionais. Verifica-se, também, que os municípios considerados mais rurais 

tendem a apresentar menores índices de desenvolvimento territorial e menores correlações 

com municípios vizinhos. 

 

 

Palavras-chave: Ruralidade. Desenvolvimento territorial. Clusters. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The general objective of this study is the identification of rural spaces in Rio Grande do Norte 

through a territorial approach. It looks if there is spatial correlations between municipalities 

that influence and are influenced by the rural environment, allowing the identification of 

clusters. To accomplish this objective it`s used, in the methodology, the factor analysis of 

principal components to achieve the indicators of rurality and territorial development, that 

deal with four dimensions of analysis: environmental, political-institutional, economical and 

spatial. Moreover, to identify the spatial correlations structure between municipalities it used 

the Moran index to both rurality and territorial development, leading to clustering 

identification. The results show that the rurality is present in most of Rio Grande do Norte 

municipalities, except in cases like Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó and Natal, where can be 

regional dynamic poles. It is also verified that the more rural municipalities tend to be less 

developed, according to the territorial development index, and have less correlations with 

neighboring municipalities. 
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INTRODUÇÃO 

 

 É consenso entre os pesquisadores o fato de que as últimas décadas vividas pelo Brasil 

demonstram um meio rural diferente, mostrando sinais de evolução, tendo um processo de 

reocupação populacional de suas áreas, desvinculando sua imagem do atraso e da produção 

unicamente agropecuária. O meio rural agora apresenta características muito mais complexas, 

onde não pode mais ser visto de forma isolada, passando a ser visto sob a ótica territorial, que 

compreende não apenas o campo, mas as cidades de pequeno e médio porte que se inter-

relacionam de forma complementar com o primeiro, seja por meio do mercado, demanda e 

oferta de produtos, seja pelo fornecimento de mão-de-obra mais qualificada, fundamental para 

a formação do capital social
1
 necessária para o desenvolvimento do meio rural. 

 Essa mudança de paradigma não envolve apenas a análise do meio rural, mas a própria 

vida da população que ali reside. Atualmente, uma das principais formas dessa mudança se 

deve à pluriatividade, que, segundo Schneider (2003) corresponde a uma situação social em 

que o indivíduo se dedica a uma variedade de atividades econômicas e produtivas agrícolas e 

não agrícolas. Essa já é uma característica constantemente presente na vida do produtor 

agropecuário brasileiro, tornando-se uma importante fonte de renda, principalmente em um 

contexto de modernização agrícola, que provoca redução do emprego. 

Essa visão do mundo rural coloca em evidência a necessidade da existência de uma 

abordagem nos estudos que leva em consideração as influências que são exercidas por ele e 

sobre ele, como o papel do meio urbano sobre seu desenvolvimento. Sendo o vínculo entre o 

meio rural e urbano intensificado, busca-se, portanto, a superação da identidade entre rural e 

agropecuário valorizando os vínculos urbano-rurais e procurando articulação com mercados 

dinâmicos (BELMAR E LOGUERCIO, 2006). Essas influências, que abrangem não apenas 

as relações rural-urbanas, mas também entre regiões rurais, geram dinâmicas que 

proporcionam a composição de territórios, que, para que funcionem na prática, devem 

constituir-se em “arenas” para atuações intergovernamentais e entre Governo e sociedade 

civil, não bastando apenas serem compostos por áreas com características homogêneas entre 

si. 

No entanto, os critérios quanto à formação dos territórios são bastante controversos, 

principalmente no que tange à identificação de espaços rurais, o que pode trazer sérios 

                                                           
1
 Capital social, segundo Abramovay (2000), pode ser entendido como a capacidade adquirida de os indivíduos 

atuarem em conjunto em prol do desenvolvimento do local afetado. A eficiência do capital social pode ser 

constatada mais diretamente na atuação de instituições, como os conselhos municipais. 



13 
 

problemas quanto à eficácia das políticas públicas. Um critério mal formalizado poderia levar 

à formação de territórios compostos por áreas incomuns, sendo sujeitas aos mesmos tipos de 

políticas e, portanto, inadequadas. O significado do termo “rural” utilizado na maioria das 

pesquisas leva em consideração dados rurais e urbanos apresentados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), que leva em consideração áreas delimitadas pelos próprios 

poderes locais, estando os seus dados potencialmente comprometidos. Daí a conclusão de 

Veiga (2003) em afirmar que o Brasil é mais rural do que se pensa. 

Além desse problema, a composição de “territórios rurais” empregada pelo Governo 

Federal não utiliza critérios práticos para a delimitação de territórios, sendo estes criados 

quase que deliberadamente, levando em consideração apenas fatores ligados às características 

físicas e à proximidade entre municípios. Neste estudo, considera-se, a priori, que não 

existem territórios previamente formados: não são os territórios que formam as relações entre 

os agentes de diferentes localidades e nem determinam suas homogeneidades, mas eles são 

formados a partir delas. 

A noção de desenvolvimento territorial aqui abordada surge, portanto, nesse contexto 

de desenvolvimento de regiões, fruto da sinergia exercida pelos seus agentes, partindo, 

portanto, de algumas ideias da economia regional e da noção de espaço, tendo como base 

inicial Perroux (1967), sendo desenvolvida posteriormente por diversos autores, como Harvey 

(2005), Ortega (2008), Cazella et al. (2009), entre outros: alguns dos pontos que avaliam o 

quanto uma região pode realmente ser tratada como território, a ligação entre os municípios 

que a compõem, a noção de polo centralizador da dinâmica regional, o ambiente político-

institucional no qual se encontra a região e suas características do ponto de vista físico. 

Para que determinada região seja caracterizada como território, além das fortes 

relações entre mercados, deve haver uma busca pela territorialização das políticas públicas, 

envolvendo Estado e sociedade civil. Uma forma recentemente implantada pelo Governo 

Federal através da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), a dos Territórios da Cidadania, busca essa realização de 

políticas públicas em determinados territórios onde os investimentos realizados ocasionaram 

menor impacto no processo de desenvolvimento, a partir de Colégios Territoriais, que são 

espaços de discussão, planejamento e execução de ações direcionadas ao desenvolvimento do 

território, formado por representantes do Governo e da sociedade civil (SDT/MDA, 2009). 

Nesses casos, embora a SDT trate as regiões, sobre as quais as políticas são direcionadas, 

como territórios, por critérios pouco consistentes, destaca-se a iniciativa de inserir a sociedade 

civil no contexto político-institucional local. 
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Sendo assim, o objetivo geral deste estudo consiste em identificar territórios no estado 

do Rio Grande do Norte a partir do reconhecimento de clusters formados por municípios 

homogêneos entre si e que possuem relações de dependência uns com os outros. O objetivo 

geral é decomposto nos seguintes objetivos específicos: identificação da ruralidade nos 

municípios; identificação de clusters formados pelas correlações espaciais a partir de suas 

ruralidades; obtenção de índices de desenvolvimento territorial a partir de uma abordagem 

multidimensional, que leva em consideração aspectos ambientais, político-institucionais, 

econômicos e espaciais; e a identificação de clusters formados pelas correlações espaciais a 

partir de seus níveis de desenvolvimento territorial. 

Uma identificação mais correta de clusters permite às políticas públicas um melhor 

direcionamento, afetando mais diretamente as regiões mais necessitadas. Para que esses 

objetivos sejam cumpridos, utiliza-se a análise fatorial de componentes principais para a 

obtenção do indicador de ruralidade dos municípios do Rio Grande do Norte; o cálculo do 

Índice de Desenvolvimento Territorial, feito de forma semelhante à metodologia utilizada por 

Sepúlveda (2005/2008) e no cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); e o 

cálculo dos índices global e locais de correlação espacial de Moran para a identificação de 

clusters no estado. 

Este trabalho está dividido em quatro capítulos, incluindo a introdução: no segundo 

capítulo, faz-se a revisão teórica dos principais temas, como a ruralidade e desenvolvimento 

territorial e dimensões de análise; no terceiro, apresenta-se a metodologia utilizada e faz-se 

uma breve revisão de trabalhos associados; no quarto capítulo analisam-se os resultados, 

destacando-se o fator ruralidade, o desenvolvimento territorial e as correlações espaciais na 

formação dos territórios; e, no último capítulo, são apresentadas as conclusões e 

considerações finais do estudo. 
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2 RURALIDADE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: Uma discussão teórica e 

metodológica, e experiências do MDA 

 

Neste capítulo procura-se realizar uma breve revisão conceitual e metodológica da 

ruralidade e do desenvolvimento territorial na abordagem multidimensional. 

 

 

2.1 Ruralidade 

 

 Existe uma ampla discussão a respeito das ideias e concepções do que seja o rural. A 

transformação do ambiente composto pelo rural e urbano contribui para dificultar mais ainda 

a conceituação do primeiro, dada a intensificação das relações com o segundo e a consequente 

transformação estrutural na produção e até no perfil dos trabalhadores. 

 Veiga (2001) critica a metodologia brasileira para diferenciar as áreas urbanas das 

rurais, em que é considerada toda sede de município ou distrito como urbana, independente do 

tamanho da população e da atividade econômica que a sustenta, fazendo com que a realidade 

seja seriamente distorcida. Além disso, a demarcação do perímetro urbano de cada município 

é determinada pelos políticos locais, e isso é influenciado pelo recolhimento de impostos: 

sendo o imposto rural (Imposto Territorial Rural) recolhido pelo Governo Federal e o urbano 

(Imposto Predial e Territorial Urbano) pelo município, há o interesse em aumentar o 

perímetro urbano para aumentar a arrecadação municipal. 

 No entanto, há certa convergência, entre as diversas concepções, em alguns pontos que 

são fundamentais para a caracterização do meio rural, como custos de transporte, densidade 

populacional e atividades econômicas. Segundo Kageyama (2008), o rural pode ser entendido 

a partir da noção de distância, defendida por Von Thünen. Nessa visão, a distância provoca 

uma diferenciação dos custos de transporte (quanto mais distantes, maiores são os custos). 

Para a autora, em um estágio inicial de conceituação do rural, eram, portanto, características 

básicas, a baixa densidade demográfica, as poucas relações sociais e comerciais, a abundância 

relativa de terra e recursos naturais, a grande distância para as cidades, e a pobreza de muitos 

de seus habitantes. 

Para Wiggins e Proctor (2001), embora não haja definição exata do que seja o rural, 

ele pode ser claramente identificado. O rural constitui áreas onde estabelecimentos humanos e 

infraestrutura ocupam pequenas partes de terras, havendo predominância de recursos naturais, 

como campos e pastos, florestas e madeira, água, montanhas e desertos. 
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 Segundo Gordillo de Anda (1997), um espaço rural constitui a zona composta por 

povos rurais e se localiza fora da área metropolitana, incluindo, também, as cidades 

intermediárias cujo desenvolvimento foi alçado por esses povos rurais. O surgimento das 

cidades de porte médio em consequência da vida e dinâmica do meio rural também foi 

observado por Abramovay (1999). Segundo o autor, isso pode ser o trunfo para o 

desenvolvimento rural. 

Segundo o Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA, 2000), o rural é 

identificado como um ambiente natural, onde há a predominância de “área verde” sobre áreas 

edificadas pelo homem. Para o autor, essa definição vai além da identificação de áreas rurais 

por meios de indicadores sóciodemográficos, concentrando-se nos aspectos naturais. No 

entanto, algumas variáveis demográficas podem dar “pistas” sobre a composição espacial de 

determinada área, como, por exemplo, a densidade demográfica, uma vez que, uma população 

mais (menos) dispersa tende a levar a menos (mais) construções e edificações e, portanto, 

mais (menos) áreas naturais evidentes. 

Segundo o mesmo autor, o Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR) destaca 

quatro abordagens significativas para se definir o rural: (a) como microcoletividade; (b) como 

sinônimo de agrícola; (c) como sinônimo de atraso; e (d) como espaço intersticial. 

 

a) O rural como microcoletividade: 

 

Utiliza o critério de amplitude demográfica para identificar as áreas rurais e o rural é 

tido como parte residual do urbano. Parte-se do pressuposto de que as áreas urbanas são 

caracterizadas por elevadas densidades demográficas, enquanto para que uma área seja 

considerada rural, além de possuir baixa densidade demográfica, seu tamanho populacional 

tem que estar abaixo de um certo limite. No entanto, esse critério nem sempre é eficaz na 

identificação de áreas rurais, embora seja verdadeiro o fato de que, geralmente, elas se 

caracterizam por uma grande dispersão populacional, havendo casos de áreas rurais de 

atividades agrícolas que possuem elevado contingente populacional (INEA, 2000). 

 

b) O rural como sinônimo de agropecuário: 

 

O rural se caracteriza por uma grande participação do setor agropecuário, 

principalmente quando se trata dos trabalhadores. Segundo o INEA (2000), tal afirmação é 

plenamente verdadeira quando se trata de um determinado tempo na história, como na 
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Revolução Industrial em que, ao final dos anos 1950, a tendência locacional fez com que a 

indústria estivesse ligada ao contexto urbano, enquanto que, ao meio rural, cabiam as 

atividades agrícolas. No entanto, o peso do setor agropecuário, tanto com relação à renda 

quanto ao número de trabalhadores, vem diminuindo nas áreas rurais. Essas vem sendo 

influenciadas, cada vez mais, pelo setor urbano, sofrendo um processo de diversificação. 

Apesar de todo esse processo de transformação, o meio rural ainda é caracterizado por grande 

participação do setor agropecuário. 

A mudança no significado do termo “rural” também pode ser levada para o caso do 

Brasil, onde não há a marca registrada do isolamento e não há a ocupação restrita às 

atividades agropecuárias, como afirma Kageyama (2008): 

 

[…] hoje, no meio rural de praticamente todos os países, há uma grande diversidade 

de ocupações, serviços e atividades produtivas, novas funções não exclusivamente 

produtivas (residência, paisagem, esportes e lazer), maior interação com o entorno 

urbano e uma revalorização do rural (pelo turismo, artesanato, etc) […] 

(KAGEYAMA, 2008, p.20) 

 

Graziano da Silva (1997) mostra como a estrutura da população economicamente ativa 

(PEA) vem se transformando desde os anos 1980, quando ela possuia taxa de crescimento 

rural muito maior do que a agrícola. Segundo o autor, “[…] em 1990, a PEA rural já superava 

a PEA agrícola em mais de 2,3 milhões de pessoas […]”, estando aquela representando um 

total de aproximadamente dezesseis milhões de pessoas. 

Apesar do aumento da diversificação econômica no meio rural, Veiga (2001/2003) 

relata o fato de a agropecuária envolver cerca de 80% dos trabalhadores ativos rurais, segundo 

estimativas de um período próximo ao de sua pesquisa. Isso mostra que, embora o meio rural 

esteja cada vez mais representado por atividades do setor secundário e terciário, a atividade 

agropecuária ainda se mostra como a mais representativa em termos ocupacionais. Isso 

ocasiona um tratamento equivocado do que seja “rural”, visto que a renda gerada pelas 

atividades agropecuárias é bem inferior à gerada pelos setores secundário e terciário, como 

afirma Veiga (2001): 

 

[…] pesquisas indicam que a agropecuária é a fonte de apenas 32% da renda das 

famílias rurais de empregados, e de 45% das famílias rurais de quem trabalha por 

conta própria, ou de quem é empregador. O que permite estimar que a economia 

agrícola represente no máximo um terço da efetiva economia rural. […] (VEIGA, 

2001, p.102) 

 

c) O rural como sinônimo de atraso: 
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Identifica a ruralidade com o atraso socioeconômico. O método utilizado por essa 

concepção geralmente classifica os municípios com base em seu grau de ruralidade e 

urbanidade, levando em consideração variáveis indicadoras de atraso. No entanto, hoje a 

realidade do meio rural é mais complexa do que essa associada ao atraso. 

A crise do modelo fordista de produção, com a recessão nos anos 1960, trouxe um 

novo modo de produção, baseado na tecnologia flexível, no trabalho especializado e numa 

nova forma de organização industrial: o pós-Fordismo. O modelo de industrialização pós-

fordista proporcionou o desenvolvimento de diversas áreas devido ao processo de inovação, 

que culminou no paradigma técnico-econômico, permitido graças à integração setorial e 

funcional. Com isso, houve o desenvolvimento de áreas rurais e a conservação das 

características locais, desvinculando a imagem do campo à de atraso socioeconômico. Houve, 

então, uma tendência à reocupação populacional e produtiva do campo, denominado “contra-

urbanização”. A partir daí, o campo passa a ser visto não apenas como ambiente de produção 

agropecuária, destinada à indústria nos espaços urbanos, mas também como local de moradia 

e descanso, pela redescoberta de valores naturais e de cultura própria (INEA, 2000). 

Segundo Graziano da Silva (1997), a associação do rural ao “velho” e ao “pobre” 

sempre esteve presente nos antigos estudiosos, como Marx e Weber, assim como do urbano 

ao “novo” e ao “rico” e “inovador”, trazendo essas ideias até os dias atuais e mesmo fazendo 

parte do processo de desenvolvimento do meio rural, quase sempre associado ao urbano. No 

caso do Brasil, o desenvolvimento das áreas rurais está diretamente relacionado com seu 

processo de “urbanização” iniciado na década de 1980, tanto por meio da industrialização da 

agricultura quanto pelo transbordamento do meio urbano, se estendendo ao meio rural 

(GRAZIANO DA SILVA, 1997). 

No entanto, com relação às diferenças infraestruturais, é indiscutível a superioridade 

das áreas urbanas sobre as áreas rurais, relativa à disponibilidade de equipamentos e serviços 

que facilitam a vida das pessoas e das empresas, como no transporte, telecomunicações, 

serviços de coleta de lixo e abastecimento de água, saneamento, energia, entre outros. 

Segundo Wiggins e Proctor (2001), as áreas rurais são mais pobres que as cidades devido ao 

menor acesso de seus habitantes ao capital (financeiro, físico, humano e social), fazendo com 

que seu trabalho seja menos produtivo e suas economias menos dinâmicas 

 

d) O rural como espaço intersticial: 
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Visa identificar regiões funcionais do ponto de vista socioeconômico, e essas regiões 

são definidas a partir de interações entre os indivíduos que as compõem. 

O Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) identificou essas regiões, no caso da Itália, 

por meio da configuração geográfica das viagens diárias a trabalho. Essa metodologia não 

busca a identificação de áreas rurais, mas os espaços de interação entre local de trabalho e de 

residência. As localidades bem definidas normalmente são compostas por áreas urbanas e 

rurais interdependentes e, por isso, representam uma unidade de referência adequada para a 

análise de interações entre territórios rurais e urbanos no âmbito de um mercado de trabalho 

local. Segundo o INEA (2000), esse tipo de divisão territorial não reconhece as áreas rurais 

como espaços autônomos, mas como espaços residuais, dependentes do meio urbano. Além 

disso, há uma grande desvantagem e uma grande vantagem na aplicação desse método: a 

vantagem é que o tratamento de espaços como território é de grande importância para a 

conexão entre sociedade civil e Estado, sub-regiões e regiões; a desvantagem é que, em 

muitos casos, há uma grande heterogeneidade entre essas sub-regiões, tornando a análise 

territorial inadequada. 

No caso do Brasil, Veiga (2003) fala do aumento da importância de cidades 

relativamente rurais, de pequeno e médio porte, que se localizam nos arredores das cidades 

urbanas. Essa aproximação proporciona o aumento de interações entre o rural e o urbano. 

Nesse caso, a população busca cada vez mais associar uma vida que possa usufruir das 

vantagens de infraestrutura ligadas às áreas urbanas e aproveitar os recursos naturais 

oferecidos pelas áreas rurais. Isso ajuda a criar condições para o surgimento de “clusters 

industriais”, “sistemas produtivos locais” ou “arranjos produtivos”. Segundo o autor, é nessas 

áreas que os agricultores são mais prósperos devido às oportunidades de realização de mais de 

uma atividade. Citando o autor, 

 

[…] toda região rural tem um ou mais centros urbanos que exercem as funções de 

polos gravitacionais. Daí a importância de se entender que as economias locais 

resultam de relações sinérgicas entre atividades urbanas e rurais […] (VEIGA, 2003, 

p.62) 

 

 Para Wiggins e Proctor (2001), as cidades têm o poder de concentrar a maioria das 

atividades, e mais intensa é essa concentração quanto maior for a cidade. Segundo Kageyama 

(2008), o meio urbano surge como um importante ator responsável pela dinâmica do setor 

rural, sendo primordial para seu desenvolvimento, devido a vários fatores, como a demanda 

por alimentos e outras mercadorias ligadas ao meio rural, fornecedor de capital físico e 
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humano, e mesmo o interesse de seus habitantes em aproveitar os recursos naturais por meio 

do turismo e em moradias mais tranquilas. Segundo Veiga (2003), o processo de migração em 

direção às áreas rurais é algo recorrente nos últimos tempos, sobretudo por parte de idosos e 

aposentados que buscam uma vida mais tranquila, longe dos problemas urbanos. Esse 

aumento da proximidade entre rural e urbano, além da modernização da agricultura e a 

penetração da indústria nos espaços rurais, dificulta uma tentativa de diferenciação dos 

mesmos. 

A dúvida que surge a partir da nova caracterização do meio rural, reflexo de sua 

relação mais estreita com o meio urbano, é, portanto, de como saber se um local é rural ou 

urbano, se as características de um estão presentes no outro. Para lidar com esse problema, o 

termo “ruralidade” é aqui empregado como uma forma de mensurar as características rurais 

presentes em determinado espaço, ou seja, é utilizada uma abordagem relativa, onde um 

espaço é mais ou menos rural que outro. 

Existem diversas abordagens e nomenclaturas para classificar os espaços quanto à sua 

ruralidade: o INSOR classifica as regiões em ruralíssima (ruralissimi), rural (rural), rural 

denso (rural addensati), urbano verde (urbani verdi), ou urbano (urbani); a OCDE classifica 

as regiões em predominantemente rurais, significativamente rurais e predominantemente 

urbanizadas; já Wiggins e Proctor (2001) propuseram uma classificação para as áreas rurais, 

podendo ser zonas peri-urbanas, áreas rurais intermediárias ricas em recursos naturais, áreas 

rurais intermediárias pobres em recursos naturais, áreas rurais remotas ricas em recursos 

naturais, ou áreas rurais remotas pobres em recursos naturais; entre outras, tendo, cada uma, 

logicamente, seus próprios critérios de classificação. 

Dessa forma, verifica-se que o processo de desenvolvimento das áreas rurais está 

associado ao seu nível de isolamento e à sua dinâmica, sendo, portanto, necessária a 

identificação dessas áreas e, posteriormente, o desafio de identificar um caminho para seu 

desenvolvimento. Assim, a noção de desenvolvimento territorial surge no contexto da 

ruralidade hoje existente no Brasil. 

 

 

2.2 Desenvolvimento territorial 

 

O enfoque territorial, da Nova Sociologia Econômica (NSE), apresenta, segundo 

Ortega (2008), algumas considerações: rejeita-se a total racionalidade dos atores, dados os 

diversos critérios a serem levados em conta nas tomadas de decisões; considera que cada 
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sociedade possui características culturais próprias e que essas influenciam a atuação de seus 

atores; e considera que cada sociedade vive em constantes mudanças, provocadas por uma 

série de fatores (econômicos, políticos, entre outros), e que essas mudanças são fundamentais 

para o processo de desenvolvimento. 

Esse enfoque territorial de desenvolvimento consiste em uma estratégia que 

proporciona estudos em âmbito local e regional. Segundo Belmar e Loguercio (2006), 

 

[…] El enfoque territorial constituye una nueva forma de entender y abordar el 

desarrollo rural, al encarar sus obstáculos y desafíos desde la perspectiva del 

territorio, a través de un análisis dinámico e integral que incluye las distintas 

dimensiones que actuan en él, como el ámbito antrópico o sociocultural, el 

económico, el ambiental y el político institucional […]. (BELMAR E 

LOGUERCIO, 2006, p.29) 

 

Para Rocha e Filippi (2007), a abordagem territorial é justificada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) por 

quatro aspectos: primeiro, pelo fato de o rural não se resumir apenas ao setor agrícola, mas 

por suas características espaciais, como a menor densidade populacional e a maior 

importância dos elementos naturais com relação ao meio urbano; segundo, pelo fato de os 

municípios abrangerem áreas demasiadamente restritas para um planejamento em escala 

regional; terceiro, porque as políticas públicas têm se direcionado para uma descentralização, 

atribuindo competências aos espaços locais; e, em quarto, o território é tido como o ambiente 

onde é revelada a proximidade das relações entre grupos sociais e instituições, podendo gerar 

iniciativas voltadas para o desenvolvimento. 

 A abordagem da noção territorial de desenvolvimento vem se tornando cada vez mais 

importante e estudada entre os pesquisadores na área de desenvolvimento rural. Defende 

Abramovay (2006) uma necessidade de criar-se uma teoria dos estudos territoriais. Segundo o 

autor, os estudos territoriais se conectam com a nova realidade do meio rural, já que: 

 

a) Proporcionam uma análise não apenas setorial (agricultura como única componente no 

meio rural). 

 Um aprimoramento das ferramentas estatísticas dado que, lidando com ruralidade, 

levanta diversos aspectos, como a baixa densidade demográfica, dependência com 

relação às cidades etc. 

 Uma análise teórica que vai além dos limites físicos, mas se foca nas interações sociais 

entre os agentes. 
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b) Permitem a separação entre crescimento econômico e desenvolvimento. Este não depende 

apenas da renda, mas se trata de um fenômeno multidimensional, levando-se em conta as 

atividades, o ambiente institucional, qualidade de vida, processos migratórios, 

contribuição de transferências públicas etc. 

c) Os atores provêm de origens distintas (setores, origens políticas, culturas etc.). Os estudos 

territoriais estimulam o entendimento dos mecanismos de governança pública, como a 

atuação dos conselhos de desenvolvimento e sua capacidade de mudar o cenário das 

políticas. 

d) Permitem o entendimento da eficiência da utilização dos recursos de que a sociedade 

dispõe para promover o desenvolvimento, como a relação entre sistemas sociais e 

ecológicos. Sobre esse aspecto, Abramovay (2006, p. 3) destaca que 

 

[…] Los territorios son el resultado de la manera como las sociedades se organizan 

para usar los sistemas naturales en los que se apoya su reproducción, lo cual abre un 

interesante campo de cooperación entre las ciencias sociales y naturales para el 

conocimiento de esta relación. […] 

 

 Van der Ploeg et al. (2000) defendem que o desenvolvimento rural seja visto de forma 

multidimensional. Segundo o autor, a nova realidade não permite mais que o meio rural seja 

visto unicamente como fornecedor de produtos primários, mas possuindo potencial para se 

beneficiar através de um conjunto de outros atributos, como suas paisagens e bens naturais. 

 Seguindo a mesma linha, Kinsella et al. (2000) explicitam as estratégias de 

desenvolvimento em áreas rurais na Europa, em que envolvem infraestrutura física, recursos 

financeiros, capital humano, relações sociais e naturais e políticas públicas. Segundo os 

autores, o surgimento dessas estratégias se deu a partir do debate sobre desenvolvimento rural 

sustentável. 

 O INEA (2000) explicita o que seria necessário para evitar o abandono de áreas rurais, 

levando em conta o papel das instituições, da pluriatividade, das relações entre rural e urbano, 

da agricultura para preservação do ambiente, mostrando a realidade na Itália e a tendência à 

abordagem territorial de desenvolvimento e as várias dimensões que envolvem esse processo.  

Por trás de todos esses fatores que caracterizam o desenvolvimento territorial, como a 

infraestrutura, a eficiência na utilização de recursos, a densidade demográfica, a importância 

dos entornos, entre outros, alguns elementos dão suporte ao enfoque territorial do 

desenvolvimento, segundo Schejtman e Berdegué (2003): a competitividade das unidades 

produtivas, proporcionadas pela difusão do progresso técnico; a inovação tecnológica nos 
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processos de transformação de insumos em produtos e de gestão; a importância dos entornos 

na difusão da tecnologia; a importância da demanda externa nas transformações produtivas; a 

importância dos vínculos urbano-rurais para as atividades agropecuárias no território; o 

desenvolvimento institucional como fundamental para o desenvolvimento territorial através 

das relações entre sociedade civil e Estado; e o território como uma construção social, 

formado através de um conjunto de relações e de identidade própria.  

Seguindo todo o consenso sobre o caráter multidimensional que abrange o território 

rural, este é definido, segundo o MDA, como um 

 

[…] espaço geograficamente definido, caracterizado por critérios multidimensionais 

tais como ambiente, economia, sociedade, cultura, política e instituições. Possui 

população formada por grupos sociais relativamente distintos que se inter-

relacionam interna e externamente por meio de processos caracterizados por um ou 

mais elementos que indicam identidade, coesão e sentido de pertencimento […]. 

(MDA
2
) 

 

Além disso, o território abordado neste trabalho compreende o conceito de território-

zona, composto por áreas contínuas e de dimensões escalares. 

É através dessa abordagem multidimensional defendida pelos estudos territoriais rurais 

que alguns aspectos ou dimensões aqui são abordados, sendo elas a ambiental, a político-

institucional, a econômica e a espacial. 

 

 

2.2.1 Dimensão ambiental 

 

 As características ambientais são determinantes para uma análise de sustentabilidade 

de determinado território, definindo suas potencialidades e limites às atividades realizadas, 

bem como, propondo uma condição ideal para realização das mesmas, implicando uma 

ferramenta que, se bem utilizada, pode servir de base para a tomada de decisões para políticas 

públicas. 

 Na dimensão ambiental, a agricultura exerce papel importante, contribuindo para a 

conservação das paisagens e do meio ambiente, quando utiliza técnicas adequadas, 

potencializando a região também para outros setores de atividades e dando condições para um 

aumento da dinamicidade por meio de integrações entre esses setores (INEA, 2000, p. 35-36). 

                                                           
2
 Disponível em <http:/www.mda.gov.br>. Acesso em: 2010 
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 Neste estudo, considera-se que a ação humana é fundamental para a constituição das 

paisagens e da preservação do meio ambiente (ANDRADE, 1987). Por meio de suas técnicas, 

é possível que aspectos naturais, tais como o solo, o clima e o relevo, sejam modificados, 

provocando consequências para as gerações atuais e futuras. 

 

 

2.2.2 Dimensão político-institucional 

 

 Em um meio onde a realização das políticas públicas era centralizada pelo Governo 

Federal, em um modelo top-down (de cima para baixo) de planejamento, uma maior 

reivindicação da sociedade civil pela participação no mesmo levou à proposta de 

descentralização administrativa em 1988, ampliando as responsabilidades dos estados e 

municípios e criando Conselhos. Tem-se, dessa forma, uma intensificação de estudos que 

defendem a utilização do modelo botton-up (de baixo para cima) de planejamento, 

valorizando a descentralização e o desenvolvimento local, com atuação em conjunto das 

esferas públicas e privadas locais e da sociedade civil. 

Segundo Ortega (2008), muitos especialistas afirmam que a estratégia top-down 

caracteriza-se por apresentar maior apelo econômico em detrimento dos benefícios sociais. Já 

na estratégia botton-up, o mesmo autor afirma que esta possui maior potencial para o 

desenvolvimento social, tendo em vista que a descentralização do planejamento requer uma 

maior organização da sociedade, além de fomentar a democracia social e tornar a sociedade 

mais consciente de suas responsabilidades. 

 As instituições são de fundamental importância para a organização de uma sociedade 

e, consequentemente, para o seu desenvolvimento econômico. As organizações existentes são 

fundamentais para a representatividade social e para mudanças que visam melhorias de 

grupos sociais com objetivos específicos, integrando as escolhas individuais com as 

limitações impostas pelas regras institucionais (NORTH, 1993). 

 Portanto, para o entendimento sobre a implementação das políticas públicas, torna-se 

necessário levar em consideração o ambiente institucional onde o local está inserido, a 

articulação dessas políticas e programas, as questões políticas que dizem respeito às relações 

de poder. Para Delgado et al. (2007), 

 

[…] O tema dos obstáculos existentes para a articulação entre políticas, e entre 

políticas e instituições, e das estratégias que podem ser definidas para superá-los, 

poderia ser explorado levando em conta precisamente esses três componentes: (a) os 
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programas governamentais de distintas procedências; (b) as arenas decisórias e os 

espaços públicos existentes no território; e (c) a questão do empoderamento dos 

distintos atores e agências institucionais nos espaços públicos existentes e seus 

efeitos sobre as possibilidades de articulação das políticas e das instituições. […] 

(DELGADO et al., 2007, p. 4) 

 

Segundo os mesmos autores, as redes de articulação de atores não devem se restringir 

apenas ao local, mas agir também nas regiões de fora. Isso seria necessário, já que há locais 

que não têm condições de promover o seu próprio desenvolvimento. Citando-os, 

 

[…] Uma hipótese que pode ser explorada é que essas redes de articulação de atores, 

instituições e programas reforçam a capacidade de ação coletiva dos atores locais, 

estimulam a realização de alianças, fortalecem a implementação participativa das 

políticas públicas e favorecem a “criatividade social” e a efetividade do processo da 

política, quem sabe construindo condições institucionais para uma articulação e 

integração crescentes das ações, muitas vezes diversas e contraditórias, voltadas para 

o desenvolvimento local/territorial. […] (DELGADO et al., 2007, p. 4) 

 

 Busca-se, portanto, a territorialização da governança, das políticas públicas e do 

desenvolvimento, já que o território é o espaço propício aos processos de desconcentração 

administrativa e descentralização política exigidos numa tentativa de redemocratização da 

sociedade brasileira. 

 No entanto, essa busca acaba esbarrando em problemas históricos. Para Silva e 

Marques (2009), o fortalecimento dos governos subnacionais – descentralização – se mostra 

como uma tentativa de resolver problemas relativos à atuação do Estado, como ineficiência 

gestora e administrativa, o excesso de burocracia, a corrupção, a distância da sociedade civil e 

suas demandas, entre outros. 

 Delgado et al. (2007) mencionam a existência de grande desigualdade financeira e 

administrativa entre os municípios, bem como a concentração das receitas no nível federal em 

detrimento dos níveis estadual e municipal, dificultando os processos de desconcentração e 

descentralização. 

Outro grande problema consiste na falta de conexão entre sociedade e Estado, onde, 

normalmente, as políticas públicas não atendem às demandas das camadas menos favorecidas 

da sociedade, em detrimento das oligarquias, mostrando que há, constantemente, um ambiente 

de conflitos de interesses e disputas pelo poder. De acordo com Silva e Marques (2009), o 

aumento do número de participantes da sociedade civil na política mostra a falta de confiança 

nos partidos políticos e instituições no atendimento às reivindicações dos setores 

tradicionalmente excluídos. É nas pequenas cidades brasileiras onde se encontram maiores 
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dificuldades para uma tentativa de democratização, dada a elevada presença do clientelismo e 

da autoridade superestimada dos prefeitos. 

 Visto que o território é um ambiente de constantes conflitos, é necessário levar em 

consideração as diferenças entre os atores envolvidos, sua representatividade e capacidade de 

articulação de políticas de diferentes níveis – federal, estadual e municipal. Segundo Gordillo 

de Anda (1997), há necessidade de se formarem alianças estratégicas como instituições com o 

intuito de promover um desenvolvimento justo e equilibrado. Ele afirma que os programas de 

desenvolvimento são mais eficientes quando contam com a participação direta dos 

beneficiários, devendo, portanto, existir uma sinergia entre os mecanismos de mercado, o 

Estado e a sociedade civil. 

 Por fim, uma dificuldade de outra ordem prejudica o processo de territorialização da 

governança, das políticas públicas e do desenvolvimento: a diferença entre critérios e 

metodologia na abordagem do território, fazendo com que as práticas de políticas públicas 

não condigam com as características de um determinado local. Delgado et al. (2007) fazem 

bem ao lembrar que um território é um ambiente de constantes mudanças, onde as próprias 

ações governamentais e políticas públicas exercem papel fundamental na constituição de uma 

identidade local, estando esta não apenas ligada ao passado histórico. Na mesma perspectiva, 

North (1993) afirma que as instituições diferem umas das outras, conforme o local onde 

atuam, e vivem em constantes mudanças, alterando as escolhas e demandas ao nosso alcance. 

Com relação aos problemas relativos ao processo de desconcentração e 

descentralização das políticas públicas, como as práticas clientelistas e relações fortes entre 

instituições e partidos políticos, que atrapalham a atuação dos Conselhos Municipais, 

Abramovay (2000) afirma que não há uma solução certa e definida. No entanto, em seu 

discurso sobre capital social e desenvolvimento territorial, abordando trabalho realizado por 

Casarotto Filho e Pires, de 1998, um pré-requisito básico estaria em um “pacto territorial”, 

onde haveria um consenso em torno de um projeto para o desenvolvimento da região. 

Nesse caso, torna-se necessária uma convergência de várias atuações e ideias dos 

atores, como a existência de uma ideia guia; a definição de um projeto voltado para o 

território; a atuação dos atores tanto na execução como na elaboração desse projeto; e 

organização, como o cumprimento de prazos e a criação de uma unidade gerenciadora que 

defenda o interesse geral da unidade do território. Na mesma linha, Ortega (2008) afirma que 

as políticas partem do princípio de que, para haver o desenvolvimento territorial, fazem-se 

necessárias a organização e a pactuação da sociedade em torno de objetivos comuns, 

valorizando, portanto, o capital social. 
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Segundo North (1993), todo o desempenho das instituições e, consequentemente, das 

políticas públicas, depende, além da capacidade administrativa, intenção dos executores de 

políticas e nível de participação social, das informações recebidas e da forma como as 

mesmas são entendidas pelos atores. Portanto, reforçando o que foi exposto por Abramovay 

no parágrafo anterior, uma maior organização por parte das instituições e organizações, pode 

contribuir para que as decisões, tomadas com base no entendimento das informações, sejam 

mais eficientes do que as tomadas em ambientes menos organizados. 

 

 

2.2.3 Dimensão econômica 

 

 Desde a década de 1980, a agricultura brasileira apresenta um processo significativo 

de modernização e aumento da produtividade, afetando consideravelmente a vida das famílias 

rurais. Segundo Graziano da Silva e Del Grossi (2001), esse fato se dá em grande parte graças 

ao crescimento da agricultura comercial, onde as unidades produtivas buscam atender 

diversos setores de mercado. 

 Essa mudança de rendimento, ocorrida não apenas no setor agrícola – que é o mais 

representativo na economia rural – mas em todo o meio rural, mudou o paradigma vigente até 

então, modificando as funções desenvolvidas pelas famílias na atividade produtiva, 

permitindo a alguns membros a realização de outras atividades paralelas agrícolas ou não 

agrícolas, surgindo as chamadas famílias pluriativas. (GRAZIANO DA SILVA E DEL 

GROSSI, 2001) 

 Segundo Kageyama (2008), nessa mudança de paradigma – o significado de “rural” – 

não há a marca registrada do isolamento nem a ocupação restrita às atividades agropecuárias, 

como afirma a autora: 

 

[…] hoje, no meio rural de praticamente todos os países, há uma grande diversidade 

de ocupações, serviços e atividades produtivas, novas funções não exclusivamente 

produtivas (residência, paisagem, esportes e lazer), maior interação com o entorno 

urbano e uma revalorização do rural (pelo turismo, artesanato, etc) […] 

(KAGEYAMA, 2008, p. 20) 

 

 A pluriatividade surge no meio rural, portanto, segundo Cazella et al. (2009), para 

incrementar a renda obtida através da produção agropecuária, já que, em muitos casos, essa 

não é capaz de garantir a reprodução econômica das famílias rurais no Brasil. 
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 Para Schneider (2001), os agricultores, que em outras épocas exerciam de forma 

limitada funções não agrícolas, passam a exercê-las permanentemente nos dias atuais. O autor 

ainda afirma que a pluriatividade representa mais do que um complemento à renda da família 

do agricultor: ela pode servir, também, para satisfazer projetos coletivos dos grupos. 

 O mesmo autor cita alguns trabalhos, como o de Anthony Fuller (1990), onde esse 

afirma que a pluriatividade é reflexo da dinâmica interna das unidades familiares e de sua 

relação com o ambiente social e econômico externo. O fenômeno pode ser analisado também 

como uma projeção espacial de determinada economia dentro do contexto regional ou local e 

sua relação com a estrutura econômica, sociocultural e político-institucional. 

 

 

2.2.4 Dimensão espacial 

 

Segundo Cazella et al. (2009), o enfoque espacial leva em consideração o homem 

como principal agente de formação do ambiente em que vive, construindo e planejando-o. 

 

[…] Para entender as relações sociais e a distribuição das populações, bem como 

suas trocas comerciais, é preciso conhecer elementos essenciais, tais como a 

localização das atividades, os fluxos de pessoas e de bens entre locais, os efeitos da 

distância e a acessibilidade, a homogeneidade ou heterogeneidade do espaço […] 

(CAZELLA et al., 2009, p. 62) 

 

 Essa classificação remete a algumas características marcantes de determinado espaço 

econômico, abordado por Perroux (1967), como a possibilidade de ser visto como o conteúdo 

de um plano, um campo de forças e um conjunto homogêneo. O “plano” é o conjunto de 

relações estabelecidas entre locais fornecedores e compradores de mercadorias. Já o “campo 

de forças” se refere à atração e repulsão exercidas pelos “centros”, sejam relativas a coisas ou 

mesmo pessoas, determinando as chamadas “zonas de influência econômica”. 

A dimensão espacial aqui proposta segue os princípios inicialmente levantados por 

Marx, segundo Harvey (2005), em que a tendência é de que a dinâmica está no centro das 

coisas. Kageyama (2008) aborda a importância das cidades no desenvolvimento das 

economias rurais, ampliando o mercado para produtos rurais. A autora cita trabalhos 

realizados por Gordillo de Anda, Paniagua e Figueroa, onde esses autores tratam da 

integração dos espaços urbanos com os espaços rurais, como uma relação centro-periferia, 

formando economias regionais. 
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Harvey (2005) aborda a questão do tempo e espaço, em que este pode ser 

relativamente reduzido, refletido nas condições que proporcionem a redução do tempo de 

circulação de mercadorias. Dada essa tentativa de redução do espaço pelo tempo, traduzida 

principalmente pela redução dos custos de transporte, grande importância deve ser dada às 

indústrias de transporte e comunicação. Tendo em vista que os empresários procuram reduzir 

seus custos, a localização de um município em um determinado espaço é fator preponderante 

no andamento e intensidade de sua economia, bem como as condições facilitadoras das 

relações (transporte e comunicação) também exercem relação direta na dinamicidade desse 

espaço e na formação de territórios. 

 Toda a influência, para ser exercida, necessita, portanto, de infraestrutura. Assim, a 

existência de estradas faz com que os produtos se locomovam de suas origens para seus 

destinos, de suas áreas polarizadas ao polo (ANDRADE, 1987, p.61). Baseada nas influências 

que alguns lugares exercem sobre outros, a OCDE propôs uma classificação territorial de 

zonas rurais, sendo ela composta por zonas economicamente integradas, zonas rurais 

intermediárias e zonas rurais isoladas, que levam em conta as características específicas de 

cada uma em busca do desenvolvimento territorial. 

 Segundo Gordillo de Anda (1997), nos países em desenvolvimento, o rápido 

crescimento de regiões rurais e de cidades intermediárias se deveu em grande parte ao 

desenvolvimento da agricultura comercial e ao surgimento de vias – rodovias e ferrovias. 

 

 

2.3 Programas do MDA e critérios na definição dos territórios: Territórios Rurais e 

Territórios da Cidadania 

 

Nesta seção procura-se expor alguns exemplos de políticas territoriais que priorizam o 

desenvolvimento bottom-up, proporcionando a redução das desigualdades sociais e o 

reordenamento territorial. 

Segundo Delgado et al.(2007), no Brasil, a partir dos anos 2000, houve um aumento 

do interesse pela implementação de políticas regionais que levasse em consideração as 

diferenças territoriais, evidenciando as potencialidades econômicas, sociais e culturais, vistas, 

a partir de então, como essenciais para a promoção do desenvolvimento. No entanto, para os 

mesmos autores, a busca pela territorialização das políticas públicas levou à multiplicação de 

agências e programas dos vários níveis governamentais sem o aporte institucional necessário 

para que houvesse a conexão entre aqueles, fazendo com que os territórios fossem definidos 



30 
 

de formas diversas, conforme o programa. No Brasil, existe uma série de instituições e 

ministérios que implementam políticas que buscam o desenvolvimento territorial, como é o 

caso do Ministério da Integração, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Banco do Nordeste do Brasil, entre outros. 

Porém, algumas instituições identificam determinadas regiões onde as políticas 

públicas do Governo Federal são, de fato, realizadas. Nesses casos, busca-se a coesão entre 

agentes para a consolidação de um território, com economia consolidada, tecido social mais 

definido e existência de ações coletivas, a partir de uma área delimitada, como um conjunto 

de municípios. 

Neste item, dois planos são rapidamente revisados, do ponto de vista da formação de 

territórios: o dos Territórios Rurais e o dos Territórios da Cidadania, ambos da SDT/MDA. 

 

 

2.3.1 Os Territórios Rurais do MDA 

 

 Os Territórios Rurais do MDA foram criados a partir da necessidade de delimitar uma 

área mais abrangente que um município, mas não tão extensa como um estado. Os critérios 

adotados para defini-los foram multidimensionais e levaram em consideração áreas não 

apenas rurais, mas espaços urbanizados que compreendessem até médias cidades. Buscou-se a 

utilização de municípios que apresentassem indicadores socioeconômicos ruins e outros com 

bons indicadores, numa tentativa de que estes apoiassem aqueles no processo de 

desenvolvimento, por meio de projetos de caráter territorial (ORTEGA, 2008). 

 Os recursos, em vez de distribuídos aos municípios, são alocados para unidades 

intermunicipais, tendendo, portanto, a serem destinados a fins comuns e conjuntos aos 

municípios, caracterizando uma territorialização institucional. Procura-se, também, a 

aproximação da sociedade civil3 com os diversos níveis de governo por meio de debates, 

através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF). 

 Para a seleção de municípios para compor um território, levaram-se em consideração 

aspectos multidimensionais, tais como a proximidade geográfica, condições sócioeconômicas, 

ambientais e culturais de seus habitantes, baixo IDH, grande percentual de trabalhadores 

agropecuários familiares e não familiares (ROCHA E FILIPPI, 2007), baixa densidade 

                                                           
3
 Representantes de agricultores familiares, assentados de reforma agrária, ambientalistas, mulheres, entre outros. 
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demográfica, população pequena, base na economia primária e seus encadeamentos 

secundários e terciários (ORTEGA, 2008), entre outros. 

 Com base nesses critérios, atualmente existem sete territórios rurais definidos pela 

SDT, no Rio Grande do Norte, abrangendo 127 municípios dos 167 totais do estado, para que 

funcionem como arenas para a realização de políticas públicas que proporcionem uma 

posterior dinamização regional. São eles: Açu-Mossoró, Alto Oeste, Mato Grande, Potengi, 

Seridó, Sertão do Apodi e Trairí. Segundo a SDT/MDA, dentre os municípios integrantes dos 

territórios rurais, nenhum é considerado de alta renda, 12 são de baixa renda, 102 são 

considerados dinâmicos e 13 estagnados. 

 

 

2.3.2 Os Territórios da Cidadania 

 

 Os Territórios da Cidadania foram delimitados em 2008, posteriormente aos 

Territórios Rurais. Eles buscam realizar políticas que visam à inclusão produtiva dos 

agricultores mais pobres e adota critérios mais restritos que os territórios rurais, com o intuito 

de atender aos mais necessitados. 

 Cada estado poderia ter entre dois e oito Territórios da Cidadania, e o critério usado 

para seleção dos municípios leva em consideração algumas variáveis, como: 

 

a) Ser um Território Rural, segundo o MDA; 

b) Baixo IDH; 

c) Concentração de populações quilombolas, indígenas e de pescadores; 

d) Número de beneficiários do Programa Bolsa Família; 

e) Baixo dinamismo econômico; 

f) Ruralidade; 

g) Baixo índice de desenvolvimento da educação básica – Ideb; 

 

Nos Territórios da Cidadania, o Comitê Gestor Nacional – que define os territórios, 

aprova diretrizes, organiza as ações federais e avalia o Programa dos Territórios da Cidadania 

– realiza uma ação conjunta com o Colegiado Territorial – que procura unir, em um debate, as 

três esferas de governo e a sociedade civil –, formando o Comitê de Articulação Estadual, que 

apoia a organização dos territórios, fomenta a articulação e a integração de políticas públicas e 

acompanha a execução das ações do Programa dos Territórios da Cidadania (BRASIL, 2009). 
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 Atualmente, existem seis territórios no estado do Rio Grande do Norte. São eles: Açu-

Mossoró, Alto Oeste, Mato Grande, Potengi, Seridó e Sertão do Apodi. 

 

 Embora os critérios para a seleção dos territórios (tanto os Rurais quanto os da 

Cidadania) estejam bem definidos, o meio utilizado para a definição do território a qual cada 

município pertence não é claro, baseando-se nas consultas ao próprio estado, sendo, portanto, 

sujeita a múltiplos e desconhecidos métodos. 

 Os programas ligados a desenvolvimento territorial do MDA, segundo Delgado et al. 

(2007), embora tenham proporcionado algum dinamismo econômico em determinadas regiões 

do Brasil, pouco contribuíram para a superação dos obstáculos que dificultam o processo de 

desenvolvimento dessas regiões. Por outro lado, o enfoque territorial trouxe algo inovador, 

que foi a percepção da importância do meio rural para as economias e vidas locais, e a 

melhoria na participação da sociedade civil na realização de políticas públicas, por meio de 

Conselhos e outras arenas onde se realizam debates. 

 

 

2.4 Indicadores rurais e territoriais 

 

 Nesta seção são revisados alguns trabalhos relacionados à utilização de métodos 

estatísticos que procuram mensurar a ruralidade e outros de análise territorial. 

 Sepúlveda (2005/2008) analisa o desenvolvimento rural sob um enfoque territorial, 

abordando diversas dimensões, como a social, a demográfica, a econômica, a político-

institucional, a ambiental e a cultural, construindo um índice de desenvolvimento sustentável 

que envolve mais de trinta variáveis, distribuídos pelas dimensões supracitadas. Realizou, 

também, análises de correlação e de regressão. Um recurso visual também foi utilizado, sendo 

ele o biograma, que são gráficos em formato de radar, facilitando a identificação de 

problemas associados a determinadas dimensões. A aplicação dessa metodologia é realizada 

em alguns territórios do Brasil, Colômbia, Peru e México. O cálculo relativo a cada dimensão 

se deu pela média dos índices de cada variável que a compunha e, por fim, o Índice de 

Desenvolvimento Sustentável se deu pela média dos índices de cada dimensão
4
. 

Seguindo a mesma metodologia, Waquil et al. (2007) utilizam alguns territórios rurais 

dos estados de Goiás, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul; e Vale e Mariano da Silva 

                                                           
4
 Esses cálculos serão apresentados mais detalhadamente na metodologia de trabalho. 
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(2010) os territórios rurais do Rio Grande do Norte, segundo o Atlas de Territórios Rurais, do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário de 2004. Os resultados nas pesquisas apresentaram 

diferentes índices de desenvolvimento sustentável para os territórios rurais e estiveram de 

acordo com as hipóteses esperadas, confirmando a adequação dessa metodologia para estudos 

comparativos, também embasada teoricamente pelo enfoque multidimensional e territorial. 

 Gama e Strauch (2009) fazem análise para a região da Bacia Hidrográfica do Paraíba, 

que envolve áreas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, utilizando o 

índice de Moran para identificar correlações espaciais baseadas em indicadores de 

sustentabilidade. Os autores criaram um índice sintético de desenvolvimento sustentável que 

abrangeu as dimensões social, ambiental, econômica e institucional, com cada uma sendo 

representada por dois indicadores. Alguns resultados importantes foram obtidos, como a 

influência ou não de determinadas políticas de um estado sobre outro, revelando o caráter 

regional das mesmas. Frisou-se, também, a importância de visão interdisciplinar no 

desenvolvimento da temática regional, utilizando elementos da economia, geografia e 

estatística.
5
 

 Neves et al. (2000) também utilizam o índice de Moran para identificar correlações 

espaciais em distritos do município de São Paulo com relação a um índice de exclusão social, 

construído a partir de quatro variáveis. Nesse trabalho, os autores buscaram, principalmente, 

analisar a utilidade da aplicação do índice de Moran e as ferramentas disponíveis para sua 

aplicação. 

 Em INEA (2000), foi utilizada a análise de componentes principais, usando treze 

variáveis para classificar as regiões italianas quanto à sua ruralidade, sendo elas a densidade 

demográfica; PEA; PEA agropecuária; mulheres que trabalham em setores não agrícolas; 

nível de escolaridade; pessoas que trabalham fora da cidade onde moram; percentual de 

trabalhadores; percentual de trabalhadores do setor terciário; quantidade média de pessoas por 

família; domicílios agradáveis pelos domicílios ocupados totais; serviços que chegam aos 

domicílios (saneamento e água potável); usuários totais de telefone; e usuários de telefones a 

negócio. Verificou-se que as regiões apresentam características semelhantes com relação ao 

percentual de municípios rurais (ruralíssima, rural ou rural densa), com leve superioridade da 

região Sul (47,8% de municípios rurais), seguida da região Central (42,5%) e Norte (41,9%). 

 Ocaña-Riola e Sánchez-Cantalejo (2005) criaram o Índice Rural para Áreas 

Pequeñas, utilizando análise fatorial de componentes principais com o intuito de medir 

                                                           
5
 O cálculo do Índice de Moran será apresentado na metodologia de trabalho. 
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numericamente a ruralidade na Espanha, a partir de sete indicadores: número de habitantes 

por quilômetro quadrado (densidade populacional); pessoas com mais de sessenta e cinco 

anos por cem habitantes (índice de idosos); pessoas com menos de quatorze anos por cem 

habitantes (índice de crianças); população não economicamente ativa por cem habitantes em 

idade ativa (índice de dependência); aposentados por cem habitantes (índice de 

aposentadoria); trabalhadores agropecuários por cem habitantes empregados (ocupação 

agropecuária); e domicílios em condições de pobreza por cem domicílios totais (habitação). O 

fator ruralidade obtido por esses autores apresenta uma carga para cada variável, de acordo 

com o Quadro 1, que mostra coeficientes negativos para densidade populacional e para o 

índice de crianças, indicando que eles têm relação inversa com a ruralidade. Nesse caso, 

quanto maior for o coeficiente numérico do fator, maior será a importância da variável na 

determinação da ruralidade. 

 

 

Quadro 1 - Fator ruralidade para a Espanha 

Variável Fator ruralidade 

Densidade populacional -0,80 

Índice de idosos 0,95 

Índice de crianças -0,86 

Índice de dependência 0,75 

Índice de aposentadoria 0,80 

Ocupação agropecuária 0,77 

Habitação 0,42 

Fonte: Ocaña-Riola e Sánchez-Cantalejo (2005) 

 

 

Após a obtenção dos escores a partir das cargas das variáveis, um índice relativo foi 

calculado com o intuito de facilitar a interpretação dos dados de cada espaço. Esse índice foi 

calculado da mesma forma que os índices de desenvolvimento apresentados por Sepúlveda 

(2005/2008). Foram identificados, assim, diferentes níveis de ruralidade para os municípios 

espanhóis, sendo os mais rurais localizados ao sul do país. 

 Dentro da literatura sobre desenvolvimento rural, há uma tendência para a utilização 

do enfoque territorial, sendo utilizadas diferentes dimensões para analisar as regiões rurais. 

Além disso, nota-se também uma busca pela regionalização, uma vez que as dinâmicas 

econômicas, sociais, institucionais, entre outras, não podem ser tratadas apenas local ou 

setorialmente. 
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 Baseado nos aportes metodológicos – alguns dos quais explicados anteriormente – os 

objetivos da dissertação podem ser traçados, apoiados pela metodologia explicitada no 

capítulo 4.  
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3 METODOLOGIA 

 

 A metodologia deste trabalho está dividida em três partes: primeiramente, utiliza-se a 

estatística multivariada, através da análise fatorial, com o intuito de obter o fator Ruralidade; 

em seguida, é calculado o índice de desenvolvimento territorial; e, por fim, utilizar-se-á o 

índice de Moran para identificar características relativas à dependência espacial entre as 

ruralidades dos municípios e entre seus índices de desenvolvimento territorial. 

 As unidades de análise são os municípios do Rio Grande do Norte aptos para a 

avaliação em cada índice. A avaliação do desenvolvimento territorial levará em consideração 

os municípios considerados mais rurais, sendo, portanto, uma análise a ser realizada 

posteriormente à do fator Ruralidade. 

 

 

3.1 Obtenção do índice de ruralidade 

 

 Através da análise fatorial de componentes principais, busca-se descobrir o fator 

latente que represente a ruralidade dos municípios do estado do Rio Grande do Norte, em que 

cada variável componente possua um peso específico, que determine esse fator. A proposta 

metodológica utilizada na mensuração do fator de ruralidade dos municípios está de acordo 

com os procedimentos realizados por Ocaña-Riola e Sánchez-Cantalejo (2005) para calcular o 

fator ruralidade na Espanha (IRAP). No estudo aqui realizado, é utilizado o software PSPP 

para a realização dos cálculos estatísticos. A análise fatorial permite a identificação de mais 

de um fator, no entanto, faz-se necessário a utilização de apenas um deles, que represente a 

ruralidade dos municípios, que seja representativo com relação à importância dos outros 

fatores e que dependa significativamente de todas as variáveis originais utilizadas. 

 São utilizadas, inicialmente
6
, seis variáveis, que estão de acordo com Ocaña-Riola e 

Sánchez-Cantalejo (2005) e com a realidade rural brasileira, especificamente no Rio Grande 

do Norte.  No Quadro 2 descrevem-se as variáveis e as fontes de dados. 

 

 

 

                                                           
6
 A idéia inicial é de utilizar seis variáveis, no entanto, por questões de ajuste de modelo e/ou normalidade de 

distribuição dos dados, pode haver retirada e/ou transformação de algumas. No caso deste trabalho, no capítulo 

5, de análise dos dados, verificar-se-á que será necessária apenas a transformação de uma das variáveis. 
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Quadro 2 - Variáveis utilizadas para análise fatorial   

Variáveis Fonte Ano 

Densidade populacional (habitantes/km
2
) IBGE 2000 

População com 65 anos de idade ou mais por 100 habitantes IBGE 2000 

População de 5 a 14 anos de idade por 100 habitantes IBGE 2000 

População não economicamente ativa por 100 habitantes em 

idade ativa 
IBGE 2000 

Número de trabalhadores agropecuários por 100 habitantes 
Censo Agropecuário 

IBGE 
2006 

Domicílios em más condições por 100 domicílios
7
 IBGE 2000 

Fonte: elaboração do autor   

 

 

 Para a utilização da análise fatorial, torna-se necessária a realização testes de 

normalidade das variáveis e de ajuste de modelo. Segundo Hair et al. (1998, p.76), a 

normalidade da distribuição dos dados é a suposição mais fundamental da análise 

multivariada, necessária para a validação dos demais testes estatísticos. Sendo assim, 

primeiramente, verifica-se a normalidade dos dados de cada variável através de análise 

individual de histogramas e estatística descritiva, seguida do teste Kolmogorov-Smirnov. Para 

Hair et al. (1998, p.81) e Corrar et al. (2007, p.48), em caso de assimetria positiva – cuja 

correção será necessária para a variável de densidade populacional – a normalidade da 

distribuição pode ser obtida com o emprego do logaritmo da variável. Já problemas de curtose 

não afetam a normalidade da distribuição. 

 Outro teste a ser realizado busca avaliar o nível de ajuste e adequação dos dados ao 

modelo. Nesse caso, foi calculada a estatística KMO e realizado o teste de esfericidade de 

Bartlett. 

 Para a extração dos fatores, este estudo utiliza, inicialmente, o método de componentes 

principais. 

 

 

3.1.1 O método de componentes principais 

 

 A obtenção das componentes principais depende da decomposição da matriz de 

covariâncias amostrais referente ao conjunto das variáveis utilizadas. A matriz de 

                                                           
7
 Será considerada a média de domicílios onde a água não é distribuída por rede geral, o lixo não é coletado, não 

há esgotamento sanitário por rede geral ou fossa, ou não há iluminação elétrica. 
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covariâncias pxp  é formada pelos elementos (covariâncias amostrais) ijs , que são calculados 

por: 

 

   

1

1









n

XXXX

S

n

l

jjliil

ij                                                   (1) 

 

Em que: 

 

ijS  = covariância amostral entre a i-ésima e a j-ésima variáveis; 

ilX  = valor observado para a i-ésima variável; 

iX  = média dos valores observados da i-ésima variável; 

jlX  = valor observado para a j-ésima variável; 

jX  = média dos valores observados da j-ésima variável; 

n  = número de observações. 

 

 Em seguida, são calculados os autovalores, referentes a cada componente, definidos 

por: 

 

0 pxppxp IS                                                      (2) 

 

Em que: 

 

  = matriz dos autovalores; 

pxpI  = matriz identidade, com p linhas e p colunas; 

pxpS  = matriz de covariância amostral. 

 

 A soma dos autovalores é a variância total, que é igual ao traço (soma dos elementos 

da diagonal principal) da matriz de covariâncias; e a participação de um autovalor com 

relação à variância total indica o quanto essa variância total é explicada pela componente (Yi) 

relativa ao autovalor (λi), como indicam as equações a seguir: 

 



39 
 

 
   








p

i

i

j

pxp

ii

traçoxtotalVAR

YVAR

1




                                           (3) 

 

 Em seguida, os autovetores são obtidos para que possa ser realizada interpretação das 

componentes principais, determinados por: 

 

vvpxp                                                             (4) 

 

Em que v é a matriz px1 dos autovetores. 

 

 Para normalizar os autovetores, eles são divididos pela soma dos quadrados dos 

mesmos, Q: 

 

Q

v
e               (5)                                                                   

22

2

2

1 pvvvQ                (6) 

 

Em que: 

 

e = autovetor normalizado; 

 

 

3.1.2 A extração dos fatores 

 

 Primeiramente, é importante informar que a análise fatorial realizada neste estudo é 

confirmatória, ou seja, já há um modelo específico no qual procura ser testado com uma 

determinada amostra que, neste caso, trata-se dos municípios do Rio Grande do Norte. Sendo 

assim, não é utilizado um critério específico quanto à utilização de um determinado número 

de autovalores, já que há a intenção apenas de utilizar um único e mais representativo (que 

seja o que mais explica a variância total). 

Seguindo Mingoti (2007), sendo Xpx1 um vetor aleatório de médias μ, matriz de 

covariâncias ∑pxp e matriz de correlação teórica Ppxp, e sendo Zi as variáveis originais 

padronizadas, dadas por   iiii XZ  / , em que μi é a média e ζi é o desvio padrão, a 
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matriz de covariâncias ∑pxp é igual à matriz de correlação teórica Ppxp. O modelo pode ser 

expresso da seguinte forma, em notação matricial: 

 

  111 pxmxpxmpx FLX                                                            (7) 

 

Em que: 

 

Lpxm = vetor de loadings; 

Fmx1 = vetor de m fatores comuns, não observáveis, e onde pm 1  e que precisam ser 

identificadas; 

εpx1 = vetor de erros aleatórios. 

 

 F e ε devem satisfazer as seguintes condições: 

I) F e ε são independentes; 

II) E(F)=0. Cov(F)=I, ou seja, os fatores tem variâncias iguais a 1; 

III) E(ε)=0. Cov(ε)=Ψ, onde Ψ representa a variância dos erros e é uma matriz 

diagonal, ou seja, os erros tem médias iguais a zero e são não correlacionados 

entre si. 

 

Sendo assumido o modelo de fatores ortogonal, a matriz de correlação teórica Ppxp 

pode ser dada por: 

 

 'LLPpxp                                                             (8) 

 

Assim, os loadings L,ou cargas das variáveis para determinada componente, e a 

variância dos erros Ψ podem ser estimadas por: 

 





 mmpxm eeeL ˆˆˆˆˆˆˆ

2211                                                (9) 

e 

 

 mxppxmpxppxp LLRdiag 'ˆˆˆ                                                  (10) 
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Em que diag (.) é uma matriz diagonal e pxpR  é a matriz de correlação amostral, definida por 

 

jjii

ij

ij
SS

S
R                                                               (11) 

 

Em que S é a covariância amostral, como já foi definido anteriormente em (1). 

Por fim, os escores são obtidos pelo método de Mínimos Quadrados Ponderados da 

seguinte forma: 

 

  kmxpkjk XWXLLLF  


 1
1

1 ˆ'ˆˆˆ'ˆˆ                                        (12) 

 

Em que mxpW  é a matriz de ponderação e kX  é o vetor de observações do k-ésimo elemento 

amostral. 

 A escolha do número de fatores a serem utilizados não adota um critério pré-definido
8
, 

já que, como foi mencionado anteriormente, trata-se de uma análise confirmatória e, portanto, 

apenas com a necessidade da utilização de um único fator. 

 

 

3.1.3 Cálculo de índice
9
 

 

 Com o intuito de facilitar a observação dos dados, os valores dos escores foram 

transformados em um índice que varia de 0 a 10, em que, quanto maior for o valor, mais rural 

é o município. Esse índice é calculado por: 

 

 
 

10





mM

mx
I ruralidade                                                      (13)

10
 

 

                                                           
8
 Existem vários critérios para determinar o número de fatores a serem utilizados, tais como (I) o do scree-plot, 

(II) o de Kaiser, entre outros (ver Mingoti (2007, p. 105)). 
9
 O cálculo desse índice não faz parte da análise fatorial. Ele é utilizado apenas com o intuito de facilitar a 

visualização e interpretação dos escores obtidos. 
10

 A multiplicação por dez ocorre apenas por efeito metodológico, para que sejam seguidos os passos de Ocaña-

Riola e Sánchez-Cantalejo (2005). Essa multiplicação é apenas de efeito visual, ou seja, para oferecer uma 

melhor visualização dos índices dos municípios. 
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Em que: 

 

x = escore do município observado; 

m = menor escore existente; 

M = maior escore existente. 

 

 A forma de obtenção das medidas de ajuste, com o coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin 

e o teste de esfericidade de Bartlett, e o teste de Kolmogorov-Smirnov, para verificar a 

normalidade das distribuições das variáveis, estão presentes no Apêndice A. 

 

 

3.2 Índice de desenvolvimento territorial 

 

 No cálculo do índice de desenvolvimento territorial, levam-se em conta quatro 

diferentes dimensões, compostas, cada uma, por duas variáveis. A descrição das variáveis é 

apresentada a seguir. 

 

a) Dimensão ambiental 

 Uso de práticas de queimadas e uso de agrotóxicos nos estabelecimentos 

agropecuários. Essas duas variáveis são representadas pelo percentual de 

estabelecimentos agropecuários que utilizam tais práticas com relação aos 

estabelecimentos agropecuários totais. Busca-se ter uma ideia das consequências 

trazidas ao meio ambiente pela utilização de práticas que prejudicam a qualidade 

dos solos, do ar e, consequentemente, dos produtos, em detrimento de benefícios 

econômicos, como a redução de custos e a busca por satisfazer as exigências do 

mercado. 

 

b)  Dimensão político-institucional 

 Número de Conselhos Municipais: 

 A existência de Conselhos Municipais, mesmo que existam muitas falhas e 

dificuldades, pode indicar o nível de representatividade da sociedade civil na política local. 

Silva e Marques (2009) enfatizam a importância dos conselhos, uma vez que contribuem 

favoravelmente para a realização de transformações políticas. Para o Conselho Regional de 

Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (COREDE-VRP, 2006, p. 76), os conselhos podem 
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refletir a organização popular existente nos municípios, constituindo-se em ambientes de 

discussões, entre sociedade civil e governo, acerca das políticas públicas. 

 Para Andrade (2009), os conselhos representam os sinais mais evidentes de uma 

mudança do padrão de gestão governamental para o padrão de gestão social, havendo, 

portanto, uma quebra da barreira entre Estado e sociedade civil. Segundo a autora, os 

Conselhos Municipais servem como arenas de controle social e participação do cidadão, 

sendo funções fundamentais para o processo de democratização nas políticas públicas. 

 Abramovay (2001) afirma que, apesar do reconhecimento da precariedade da 

participação social nos conselhos em muitos municípios, e da submissão dessas instituições 

aos poderes locais dominantes, é inegável que as mesmas possuem um grande potencial de 

transformação política, consistindo na mais importante inovação político-institucional do 

Brasil democrático. Para o autor, 

 

Se eles [conselhos] tendem muitas vezes a reproduzir um ambiente social avesso à 

ampla discussão dos assuntos públicos, não é menos certo de que sua simples 

existência abre caminho para a entrada na vida dos indivíduos e dos grupos 

organizados de temas até então ausentes. […] o simples fato de existirem conselhos 

abre caminho para que se amplie o círculo social em que se operam as discussões 

sobre o uso dos recursos públicos (ABRAMOVAY, 2001, p. 121). 

 

 Transferências intergovernamentais da União: 

 Nessa variável tenta-se realizar uma avaliação, em um ambiente de processo de 

descentralização administrativa, com maiores responsabilidades dos governos subnacionais, 

da dependência dos municípios com relação aos recursos da União. Segundo Finot (2005), a 

descentralização não tem adquirido resultados positivos, uma vez que a autonomia das 

localidades ainda não atingiu o nível necessário para enfrentar seus desafios rumo ao 

desenvolvimento. De acordo com esse autor: 

 

[…] Un aspecto esencial de la descentralización son las transferencias destinadas a 

compensar las diferentes capacidades para generar ingresos de las distintas 

circunscripciones político-administrativas. En la región tales transferencias son la 

principal fuente de ingresos de la mayoría de los gobiernos subnacionales – en 

particular de los municipales – y en algunos países tienen una alta ponderación en el 

gasto público […] (FINOT, 2005, p. 2) 

 

c) Dimensão econômica 

 Pluriatividade: é representada pelo percentual de estabelecimentos em que o 

produtor possui atividades agropecuárias e não agropecuárias, com relação aos 

estabelecimentos totais. Nesse caso, a proximidade com algum centro urbano faz 
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com que o trabalhador agropecuário também possua emprego fora desse setor, 

sendo um fator importante para a composição de um território e para o 

desenvolvimento territorial. 

 Produto interno bruto per capita: o PIB per capita é um indicador importante para 

indicar o nível de renda em uma população. Logicamente, uma maior renda per 

capita faz com que a população possa ter melhor qualidade de vida no ambiente 

onde vive. 

 

d) Dimensão espacial 

 Destino de viagens de pessoas e mercadorias, e destino da produção agropecuária. 

Essas variáveis se referem aos municípios a que mais se destinam as viagens e 

produção. Aqui se procura identificar os polos dinamizadores regionais, uma vez 

que centralizam as atividades e relações econômicas e sociais. A intensidade 

dessas atividades e relações depende diretamente da infraestrutura, principalmente 

no que se refere à existência de estradas que permitam as locomoções. A lógica 

aqui utilizada é de que uma maior demanda por produtos ou trabalho em um 

determinado município provoca um aumento na demanda de meios que permitam 

esse fluxo, ligando um município a outros. 

 

No Quadro 3, apresentam-se as variáveis utilizadas, as dimensões a que pertencem e a 

fonte de dados. 

 

 

Quadro 3 - Dimensões e respectivas variáveis 

Dimensão Variável Fonte Ano 

Ambiental 

Uso de queimadas nos 

estabelecimentos agropecuários. 
Censo Agropecuário - IBGE 2006 

Uso de agrotóxicos nos 

estabelecimentos agropecuários. 
Censo Agropecuário - IBGE 2006 

Político-

institucional 

Número de Conselhos Municipais. 
Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais - IBGE 
2009 

Transferências intergovernamentais 

da União. 

Secretaria do Tesouro 

Nacional 
2008 

Econômica 

Pluriatividade: estabelecimentos em 

que o produtor possui atividades 

agropecuárias e não agropecuárias, 

com relação aos estabelecimentos 

totais. 

Censo Agropecuário - IBGE 2006 
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PIB per capita. IBGE 2008 

Espacial 

Destino de viagens de pessoas e 

mercadorias. 

Regiões de Influência das 

Cidades - IBGE 
2008 

Destino da produção agropecuária. 
Regiões de Influência das 

Cidades - IBGE 
2008 

Fonte: elaboração do autor 

 

 

 O cálculo do índice de desenvolvimento dos territórios é realizado da mesma forma 

que o cálculo do IDH, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e o 

do Índice de Desenvolvimento Sustentável proposto por Sepúlveda (2008). Cada município 

terá um valor correspondente a um índice calculado para cada variável. Esse índice será 

obtido a partir da equação em (14) ou da equação em (15). Utiliza-se a equação (14) no caso 

de uma relação positiva da variável com o desenvolvimento territorial – por exemplo, quanto 

maior o número de Conselhos Municipais, maior será o nível de desenvolvimento territorial 

do município. No caso de uma relação negativa – por exemplo, quanto maior a utilização de 

práticas de queimadas, mais degradado será o meio ambiente e, portanto, menor será o nível 

de desenvolvimento territorial do município – utiliza-se a equação (15). 

 

a) Relação Positiva 

 

mM

mx
I




           (14) 

b) Relação Negativa 

 

mM

xM
I




            (15) 

 

 Em que: 

 

 I = Índice de cada variável (indicador) da dimensão para cada município analisado; 

x = Valor observado da variável relativo à região analisada; 

 m = Valor mínimo observado entre os indicadores da região; 

 M = Valor máximo observado entre os indicadores da região. 

 

 Obtém-se um índice agregado de determinada dimensão (índice de desenvolvimento 

de uma dimensão D) por: 
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Em que: 

 

DS = Índice de desenvolvimento de uma dimensão D em um município. 

Dn = Número de indicadores de uma dimensão D. 

D

iI = Indicador (variável) de uma dimensão D, que varia de 0 a 1. 

 

 Sendo DS  o índice de desenvolvimento de uma dimensão D em apenas um município, 

para sabermos o mesmo índice, porém, para todos os municípios, temos: 
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Em que: 

 

mID = Índice de Desenvolvimento dos municípios. 

mn = Número de dimensões. 

DS = Índice de desenvolvimento da dimensão D em um município. 

 

 O índice de desenvolvimento territorial é, portanto, a média dos índices de 

desenvolvimento das dimensões que, por sua vez, constituem a média dos índices obtidos em 

cada variável. 

 

 

3.3 Índice de Moran 

 

Nos estudos da econometria espacial, dois fatos são levados em conta: a dependência 

e a heterogeneidade espaciais. No primeiro, é importante levar em consideração a disposição 

geográfica dos espaços nas pesquisas; no segundo, é necessário analisar a heterogeneidade 
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espacial nas relações entre os municípios. Isso indica que, em associação à teoria regional de 

economia, a intensidade das relações entre diferentes espaços tende a ter relação inversa com 

a distância entre os mesmos (LESAGE, 1998). 

Para realização da análise espacial, calcula-se o índice global de Moran, que é 

constituído por um único valor de correlação espacial para todo o estado do Rio Grande do 

Norte; o índice local de Moran para cada município, que mostra sua correlação espacial com 

relação à sua vizinhança (municípios que fazem fronteira); e análise do diagrama de 

espalhamento de Moran, em que trata das características dos municípios e seus arredores. 

Esses índices são calculados para determinado atributo ou variável. Aqui, os Índices de 

Moran levarão em consideração o fator Ruralidade, calculado através de análise fatorial, e o 

índice de desenvolvimento territorial. Objetiva-se, com isso, a identificação de clusters de 

dependência espacial entre os municípios do estado. 

O índice de Moran também é utilizado para análise espacial de dados 

socioeconômicos na cidade de São Paulo em trabalho realizado por Neves et al. (2000), e de 

indicadores de desenvolvimento sustentável realizado por Gama e Strauch (2009). 

Neste estudo, é utilizado o software TerraView para o cálculo dos índices, a partir de 

dados geodésicos do IBGE, através do mapeamento das unidades territoriais. 

 

 

3.3.1 Índices Locais e Global de Moran 

 

O índice local de Moran se trata de um indicador local de associação espacial (local 

indicator of spatial association – LISA) e é calculado a partir de uma decomposição do 

índice global, sendo atribuído a cada município, em que revela sua correlação espacial com 

outros municípios a seu redor. O Índice Local de Moran permite dois tipos de interpretação: a 

identificação de clusters significantes formados por municípios e seus arredores, utilizando-

se, neste caso, o princípio da contiguidade, como explicado na seção anterior; e a 

identificação de outliers, que constituem os casos que destoam do padrão médio encontrado 

(ANSELIN, 1995). 

Segundo Anselin (1995), um LISA deve satisfazer as seguintes condições: 

I) Em cada observação, o LISA dá a indicação para a formação de clusters significantes de 

valores similares na vizinhança dessa observação, e pode ser formalizado do seguinte 

modo: 
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Li = f (yi , yJi)                                                           (18) 

 

Em que f é a função, e yJi são os valores observados na vizinhança Ji do município i. 

 A vizinhança Ji de cada observação, neste estudo, é formalizada através do princípio 

da contiguidade, em que leva-se em consideração os municípios que possuem fronteiras em 

comum (proximidade), obtendo-se o valor de ijw . Para tal, duas etapas são percorridas: 

a) Primeiramente, leva-se em conta a existência ou não de fronteira em comum entre os 

municípios i e j. Havendo fronteira, atribui-se o valor 1; não havendo, atribui-se o 

valor zero; 

b) Segundo, dados os valores relativos a fronteiras comuns entre cada município e todos 

os demais do estado, esses são transformados de forma que o somatório dessas 

distâncias seja igual a um. 

Além disso, o Li deve permitir a inferência de sua significância estatística, de modo que: 

 

Prob   iiiL                                                         (19) 

 

Em que δi é um valor crítico e αi é o nível de significância escolhido. 

 

II) A segunda condição é de que a soma dos LISAs deve ser proporcional ao indicador 

global de associação espacial, como é mostrado a seguir: 

 

 
i

iL                                                              (20) 

Em que Λ é o indicador global de associação espacial e γ é o fator. Consequentemente, para 

indicar a significância de todos os dados locais (global): 

 

Prob                                                           (21) 

 

O Índice Local de Moran é calculado, portanto, do seguinte modo: 
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Já o índice global de Moran para uma determinada variável é calculado por: 

 

2

1

11

i

n

i

jiij

n

j

n

i

z

zzw

I










                                                      (24) 

 

Em que 
 


yy
Z i

i


  

 

Onde 

 

n = número de municípios do Rio Grande do Norte; 

iy = valor do município i para determinada variável; 

y = média da variável no estado do Rio Grande do Norte; 

ijw = peso atribuído de acordo com a proximidade entre o município i e o município j; 

iz = vetor de variáveis normalizadas; 

 = desvio padrão. 

 

O Índice Global de Moran compreende valor que varia de -1 a +1, sendo o primeiro 

correspondente à correlação negativa entre os municípios, e o segundo à correlação positiva. 

O valor zero indica a não correlação entre os municípios, ou independência espacial.
11

 

 

 

3.3.2 Diagrama de Espalhamento de Moran 

 

                                                           
11

 Para validar o índice de Moran, é realizado o teste de pseudo-significância, estimando a significância dos 

resultados obtidos, global e locais. 
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 Outra análise a ser realizada se refere à característica para certa variável na região que 

circunda determinado município. Isso é feito a partir dos resultados obtidos do vetor das 

variáveis normalizadas ( Z ) e do vetor das médias ponderadas (Wz ) e plotados no diagrama 

de espalhamento de Moran, como o da Figura 1, sendo 

 

anormalizad

t WZWz 
                                                     (25)

 

Onde 

 

tZ = vetor transposto das variáveis normalizadas; 

anormalizadW = matriz de proximidade espacial normalizada.
 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama de Espalhamento 

de Moran 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

 O diagrama de espalhamento de Moran se divide em quatro quadrantes (Q), 

conferindo a cada um uma interpretação diferente. Quando determinado município está 

localizado no primeiro ou no segundo quadrantes (Q1 ou Q2), indica características 

semelhantes positivas ou negativas dele com os municípios ao seu redor; já o terceiro e o 

quarto quadrantes (Q3 e Q4) indicam a existência de características diferentes entre município 

e arredor. 
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4 OS INDICADORES DE RURALIDADE E DE DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 Este capítulo procura analisar os dados obtidos a partir dos municípios do Rio Grande 

do Norte em três seções: primeiramente é realizada a análise fatorial de componentes 

principais para a obtenção de uma variável indicativa de ruralidade; em segundo, as variáveis 

que compõem as dimensões abordadas de desenvolvimento territorial e o índice de 

desenvolvimento territorial; por fim, são analisados os índices de correlação espacial de 

Moran para a ruralidade e para o desenvolvimento territorial. 

 

 

4.1 Indicador de ruralidade: análise fatorial 

 

 A caracterização da ruralidade dos municípios do Rio Grande do Norte utilizada neste 

trabalho leva em consideração indicadores demográficos e sociais, representados por seis 

variáveis, como já explicitado anteriormente no capítulo 3, seção 3.1. Inicialmente, nesta 

seção 4.1 são apresentadas as variáveis indicadoras da ruralidade dos municípios desse 

estado; em seguida, apresentam-se os resultados da análise fatorial. 

 O Rio Grande do Norte é um estado que possui densidade demográfica de 59,99 

habitantes por quilômetro quadrado, segundo o censo demográfico de 2010, sendo que grande 

parte dos municípios está próxima aos 50, indicando a grande diferença existente entre esses 

e outros municípios mais povoados, como Natal (aproximadamente 4.000 hab/km²), 

Parnamirim (mais de 900 hab/km²), São Gonçalo do Amarante (aproximadamente 250 

hab/km²), entre outros. 

Com relação ao percentual de idosos, a maior participação é representada por 

municípios na faixa central do estado, abrangendo as regiões do Seridó, Serra de Santana e 

Angicos. Por outro lado, o litoral leste potiguar se caracteriza pelo baixo percentual de idosos 

com relação à população total, assim como em alguns municípios na microrregião de 

Mossoró. Quanto ao percentual de crianças, a maior participação é representada pelos 

municípios nas regiões central e oeste do estado. Na região leste, apenas Natal e Parnamirim 

possuem elevada participação dessa população com relação ao total. No entanto, os gráficos 

box plot presentes na Figura 2 mostram que há pouca variação no percentual da população 

jovem e idosa entre os municípios, além da ausência de outliers. 
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Figura 2 – Gráficos box plot do percentual da 

população jovem (de 5 a 14 anos de idade) e da 

população idosa (65 anos ou mais de idade) no Rio 

Grande do Norte 
Fonte: elaboração do autor a partir de dados do IBGE 

 

 

 Além disso, também pode-se perceber que há uma predominância da população jovem 

sobre a idosa, fazendo com que a pirâmide etária do estado tenda a ter base mais alargada que 

o topo, no entanto, com a faixa etária intermediária bastante participativa. 

Com relação à população não economicamente ativa (PNEA), há uma maior variação 

entre os municípios do estado, com casos extremos (outliers) e mediana próxima a 55% de 

habitantes não economicamente ativos. Da mesma forma, o percentual de trabalhadores 

agropecuários, com relação ao total, varia consideravelmente de acordo com o município, 

sendo a mediana próxima a 15% de trabalhadores agropecuários. No que se refere às más 

condições domiciliares, há uma grande diferença entre os municípios, sendo que a mediana é 

de quase 30% de domicílios em más condições. A Tabela 1 apresenta mais alguns dados 

estatísticos descritivos sobre esses indicadores já abordados. 

 Neste trabalho, com a análise de variáveis que caracterizam o meio rural brasileiro, 

não se busca solucionar a difícil missão de definir o divisor entre rural e urbano, mas 

estipular o grau de ruralidade dos municípios, utilizando a metodologia usada por Ocaña-

Riola e Sánchez-Cantalejo (2005) para calcular o IRAP. Isso se dá mediante a análise fatorial 
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de componentes principais, extraindo-se um único fator relevante para os 166 municípios do 

estado do Rio Grande do Norte como unidades de análise.
12

 

 Segundo Hair et al. (1998, p.76), a normalidade da distribuição dos dados é a 

suposição mais fundamental da análise multivariada, necessária para a validação dos demais 

testes estatísticos. Sendo assim, verifica-se, inicialmente, a normalidade dos dados de cada 

variável através de análise de histogramas e estatística descritiva, seguida do teste 

Kolmogorov-Smirnov. 

 A Tabela 1 mostra que apenas a variável de densidade populacional possui 

assimetria
13

 muito acentuada à direita, com valor muito superior a 1,96 (11,79). As demais 

variáveis possuem simetria aceitável. Com relação à curtose, nenhuma variável possui valor 

abaixo de -2, indicando um bom achatamento em seus histogramas.
14 

 

 

 

Tabela 1 - Estatística descritiva das variáveis 

  

Densidade 

populacional 

65 anos 

ou mais 

por 100 

hab 

5 a 14 

anos por 

100 

habitantes 

PNEA 

por 100 

PIA 

trab 

agrop 

por 100 

hab 

más 

condições 

por 100 

domicílios 

ln 

Densidade 

Máximo 3806,86 11,25 32,56 78,20 53,71 66,69 8,24 

Mínimo 4,58 4,00 19,26 32,68 0,02 2,08 1,52 

Média 68,89 8,20 25,60 54,35 17,01 27,89 3,48 

Desvio Padrão 301,85 1,39 2,63 6,72 11,55 11,79 0,87 

Curtose 145,16 -0,12 -0,50 1,21 0,80 -0,19 5,35 

Assimetria 11,79 -0,29 0,04 0,24 0,94 0,42 1,31 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

 Segundo Hair et al. (1998, p.81) e Corrar et al. (2007, p.48), em caso de assimetria à 

direita (positivamente elevada), a normalidade da distribuição pode ser obtida com o emprego 

do logaritmo natural da variável original. A variável “densidade populacional” apresenta esse 

                                                           
12

 Até o ano 2000, existiam 166 municípios no Rio Grande do Norte, passando, posteriormente, a 167 após o 

desmembramento de área do município de Várzea, gerando o município de Jundiá. Como neste trabalho, para o 

cálculo do fator ruralidade, cinco das seis variáveis são do Censo Demográfico de 2000, consideram-se 166 

municípios. Para a variável de trabalhadores agropecuários, que pertence ao Censo agropecuário de 2006, os 

valores dos municípios de Várzea e Jundiá são condensados. 
13

 Segundo Hair et. al (2005), os valores de assimetria devem estar entre +1,96 e -1,96 para que a distribuição 

seja considerada normal. 
14

 No Apêndice B encontram-se os dados originais utilizados para a análise fatorial. 
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caso, sendo necessária a sua transformação, calculando-se o seu logaritmo natural e, como 

observado na última coluna da Tabela 1, obtendo-se assim a sua normalidade. 

 A Figura 3 apresenta os histogramas e gráficos de probabilidade normal das variáveis 

de densidade populacional e seu logaritmo natural, evidenciando-se a normalidade obtida 

após a transformação da variável original. Essas evidências são observáveis pela 

característica normal da curva em (b.1) e pelo fato de os pontos estarem acompanhando a 

tendência da reta de probabilidade normal em (b.2), o que não ocorre em (a.1) e em (a.2). 

 

 

 

Figura 3 – Histogramas e gráficos de probabilidade normal da variável 

densidade populacional e de seu logaritmo natural 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

 As demais variáveis originais apresentam distribuição normal dos dados, algumas 

com leves assimetrias, no entanto ainda aceitáveis, já que estão dentro do limite de ±1,96, 

como mostram as figuras nos Apêndices C, D, E, F e G. 

 Para se comprovar a normalidade das distribuições das variáveis, os resultados do 

teste de Kolmogorov-Smirnov são apresentados na Tabela 2, que mostra a significância para 

as diferenças em relação a uma distribuição normal. 
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Tabela 2 - Teste de Kolmogorov-Smirnov 

Variável N 
Kolmogorov-

Smirnov Z 

Significância 

(bicaudal) 

Densidade populacional 166 5,3552 0,0000 

População com 65 anos ou mais por 100 

habitantes 
166 0,7252 0,6689 

População de 5 a 14 anos por 100 habitantes 166 0,6290 0,8237 

População não economicamente ativa por 100 

habitantes em idade ativa 
166 0,7271 0,6658 

Trabalhadores agropecuários por 100 

habitantes 
166 1,0939 0,1825 

Domicílios em más condições por 100 

domicílios totais 
166 0,9804 0,2916 

ln Densidade populacional 166 0,8640 0,4442 

Fonte: elaboração do autor 

 

 

 Dado as hipóteses 0H , em que a distribuição é normal, e 1H , em que a distribuição 

não é normal, para um nível de significância de 5%, não se pode rejeitar 0H  para todas as 

variáveis, inclusive a nova variável, relativa ao logaritmo da densidade populacional, uma 

vez que suas significâncias são muito superiores a 0,05. A exceção, como já havia sido 

notada, é a variável de densidade populacional, com significância de zero. Posto isso, as 

variáveis utilizadas para a análise de componentes principais de ruralidade são as seguintes: 

 

I. Logaritmo da densidade populacional; 

II. População com 65 anos ou mais de idade por 100 habitantes acima de 5 anos; 

III. População de 5 a 14 anos por 100 habitantes acima de 5 anos; 

IV. População não economicamente ativa (PNEA) por 100 habitantes em idade 

ativa (PIA); 

V. Número de trabalhadores agropecuários por 100 habitantes acima de 5 anos; 

VI. Domicílios em más condições por 100 domicílios totais. 
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A matriz de correlações, representada pela Tabela 3, mostra que as variáveis estão 

consideravelmente correlacionadas entre si, constituindo, portanto, mais um indicador de 

adequada utilização da análise multivariada. 

 

 

Tabela 3 - Correlações entre as variáveis determinantes da ruralidade  

  

65 anos 

ou mais 

por 100 

hab 

5 a 14 

anos por 

100 

habitantes 

PNEA 

por 100 

PIA 

trab 

agrop 

por 100 

hab 

más 

condições 

por 100 

domicílios 

ln Densidade 

65 anos ou mais 

por 100 hab 
1 -0,3453 0,0184 0,1593 0,0895 -0,2632 

5 a 14 anos por 

100 habitantes 
-0,3453 1 0,2039 0,1759 0,3500 -0,0031 

PNEA por 100 

PIA 
0,0184 0,2039 1 0,0126 0,1391 -0,1460 

trab agrop por 100 

hab 
0,1593 0,1759 0,0126 1 0,5790 -0,3145 

más condições por 

100 domicílios 
0,0895 0,3500 0,1391 0,5790 1 -0,3468 

ln Densidade -0,2632 -0,0031 -0,1460 -0,3145 -0,3468 1 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

 As variáveis mais correlacionadas entre si são: a quantidade de trabalhadores 

agropecuários por cem habitantes e a quantidade de domicílios em más condições por cem 

domicílios, com valor de 0,5790, mostrando as más condições de moradia de quem vive da 

agropecuária no Rio Grande do Norte. 

 Com relação ao grau de ajuste do modelo, a estatística KMO apresentou o valor 

0,594, como é mostrado na Tabela 4. Esse resultado, segundo Reis (2001), indica um grau de 

ajuste ruim, já que está entre 0,5 e 0,6, no entanto, bem próximo ao grau de ajuste 

considerável razoável pelo mesmo autor, que compreende o intervalo entre 0,6 e 0,7. Apesar 

disso, o teste de esfericidade de Bartlett mostra que os dados são adequados para o método 

utilizado, uma vez que o p-valor é 0,000, sendo, portanto, significativo a 1%. 
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Tabela 4 - Coeficiente KMO e teste de esfericidade de Bartlett 

KMO 0,594 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 

Teste qui-quadrado 167,205 

Grau de liberdade 15 

p-valor 0,000 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de dados calculados no PSPP 

 

 

 Os três primeiros autovalores explicam, aproximadamente, 75% da variância total, no 

entanto, apenas o primeiro fator será utilizado dado a interpretação mais adequada procurada 

neste trabalho, ou seja, que representa o nível de ruralidade dos municípios. O primeiro 

autovalor explica 33,79% da variância total. 

 As cargas das variáveis para o primeiro fator, indicador da ruralidade, são 

apresentadas na Tabela 5.
15

 

 

 

Tabela 5 - Cargas ou loadings das variáveis utilizadas 

Váriável 1X  2X  3X  
4X  5X  6X  

Carga 0,2231 0,4091 0,2987 0,7790 0,8497 -0,6262 

Fonte: elaboração do autor 

 

 

Em que: 

 

1X = População com 65 anos ou mais de idade por 100 habitantes acima de 5 anos; 

2X = População de 5 a 14 anos por 100 habitantes acima de 5 anos; 

3X = População não economicamente ativa (PNEA) por 100 habitantes em idade ativa (PIA); 

4X = Número de trabalhadores agropecuários por 100 habitantes acima de 5 anos; 

5X = Domicílios em más condições por 100 domicílios totais; 

6X = Logaritmo da densidade populacional. 

 

                                                           
15

 Na análise fatorial realizada neste estudo não houve rotação de fatores. 



58 
 

 Obtidos os escores, o índice de ruralidade foi calculado com o intuito de facilitar a 

análise dos resultados (ver Apêndice H). A Tabela 6 apresenta os dez municípios mais rurais 

e os dez menos rurais (mais urbanos) do Rio Grande do Norte. 

 

 

Tabela 6 - Os dez municípios mais rurais e os dez mais urbanos do RN  

Ranking Rurais Urbanos 

1° Pedra Preta Natal 

2° Venha-Ver Parnamirim 

3° Coronel Ezequiel São Gonçalo do Amarante 

4° Triunfo Potiguar Mossoró 

5° Cerro Corá Caicó 

6° João Dias Pau dos Ferros 

7° Sítio Novo Currais Novos 

8° Senador Elói de Souza Areia Branca 

9° Bento Fernandes Macau 

10° São Bento do Trairí Tibau do Sul 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

 A Figura 4 mostra o mapa do Rio Grande do Norte com a distribuição do índice de 

ruralidade, que tem suas classes de valores representados por cores: a azul representa menor 

nível de ruralidade e a vermelha maior nível de ruralidade. 

 

 

 

Figura 4 – Índices de ruralidade dos municípios do Rio Grande do 

Norte 
Fonte: elaboração do autor 
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 Identifica-se, na figura acima, alguns pontos isolados mais urbanos, que podem ser 

tidos como polos centralizadores. Esse é o caso da região metropolitana de Natal, que se 

estende por toda a costa leste do estado; da região do Seridó, polarizado em Caicó e Currais 

Novos; da região do Açu-Mossoró junto com a costa salineira; e da região serrana, 

dinamizada pelo município de Pau dos Ferros. Por outro lado, a maior parte do estado é 

composta por municípios predominantemente rurais, destacando-se algumas áreas, como na 

região do agreste potiguar, na Chapada do Apodi, no Mato Grande e no Alto Oeste. 

 

 

4.2 Desenvolvimento territorial: indicadores e índice de desenvolvimento 

 

 Este subcapítulo é composto por outros cinco itens, relativos às quatro dimensões de 

análise (ambiental, político-institucional, econômica e espacial) e ao índice de 

desenvolvimento territorial. 

 

 

4.2.1 Dimensão ambiental 

 

 A Figura 5 apresenta os mapas do Rio Grande do Norte segundo as variáveis 

pertencentes à dimensão ambiental.
16

 As cores mais escuras representam maiores níveis de 

degradação ambiental. 

 Com relação ao percentual de estabelecimentos agropecuários que utilizam 

agrotóxicos, em (a), percebe-se maior uso por parte dos municípios localizados nas regiões 

do Açu-Mossoró, Chapada do Apodi e Alto Oeste, com destaques para Pau dos Ferros e seu 

município vizinho, Encanto. Além desses, em Parazinho, Riachuelo, Ruy Barbosa, Januário 

Cicco e São Bento do Trairí, todos localizados no leste potiguar, mais de 70,99% dos 

estabelecimentos agropecuários utilizam agrotóxicos. Por outro lado, a grande maioria dos 

municípios litorâneos (a norte e a leste) apresenta poucos estabelecimentos que utilizam 

agrotóxicos, sendo de 0% a 17,75%. 

 

                                                           
16

 O Apêndice I apresenta os dados dos municípios do Rio Grande do Norte para todas as variáveis componentes 

das quatro dimensões utilizadas neste trabalho. 
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Figura 5 – Distribuição dos valores segundo variáveis da dimensão ambiental 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

 Já para a prática de queimadas, em (b), em grande parte do estado, menos de 17,75% 

dos estabelecimentos por município a utilizam. Por outro lado, na região do Alto Oeste, há 

um grande percentual de estabelecimentos nos municípios que utilizam tal prática, 

prejudicando a qualidade do solo, com destaque negativo para Doutor Severiano (97,90%), 

Água Nova (83,73%) e Venha Ver (80,94%) 

 

 

4.2.2 Dimensão político-institucional 

 

 A Figura 6 apresenta os mapas do Rio Grande do Norte segundo as variáveis 

pertencentes à dimensão político-institucional. As tonalidades mais escurecidas representam 

maiores níveis no número de Conselhos Municipais e nas transferências intergovernamentais 

da União (TIU). 

 Em (c) os municípios que mais se destacam se localizam na região metropolitana de 

Natal, como a própria capital (14 Conselhos Municipais), Parnamirim (10), São Gonçalo (9) e 

Ceará-Mirim (9); em Mossoró (12) e Areia Branca (12), no Açu-Mossoró; Lajes (12), na 

região central; e Janduís (9), no Sertão do Apodi, oeste potiguar. Por outro lado, Coronel João 

Pessoa (2), no Alto Oeste; Serra do Mel (2) e Carnaubais (2), no Açu-Mossoró; Lagoa de 

Velhos (0), na Borborema; e Jundiá (2) e Espírito Santo (2), no leste potiguar, possuem as 

menores quantidades de Conselhos Municipais, dificultando a atuação da sociedade civil nas 

políticas públicas locais. Cerca de 57% dos municípios do Rio Grande do Norte possuem 

entre 3 e 5 Conselhos Municipais, e aproximadamente 35% possuem entre 6 e 8, 
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concentrando-se, estes, nas regiões do Seridó, Alto Oeste, a sudeste do estado e em outros 

pontos mais isolados. 

 

 

 

Figura 6 – Distribuição dos valores segundo variáveis da dimensão político-institucional 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

 Com relação às Transferências Intergovernamentais da União (TIU), em (d), muitos 

municípios apresentam grande dependência, com destaque para Taboleiro Grande e Viçosa, 

no Alto Oeste; Pedra Preta e Jardim de Angicos, no centro-leste; e Monte das Gameleiras, no 

Agreste potiguar, todos com recursos da União representando entre 46,88% e 57,80% de seus 

PIBs. Já os que menos dependem dos recursos da União tendem a se localizar nas 

proximidades de Natal e da região do Açu-Mossoró. 

 

 

4.2.3 Dimensão econômica 

 

 A Figura 7 apresenta os mapas do Rio Grande do Norte, segundo as variáveis 

pertencentes à dimensão econômica. As cores mais escuras representam maiores níveis de 

PIB per capita e de percentual de estabelecimentos com trabalhadores pluriativos. 
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Figura 7 – Distribuição dos valores segundo variáveis da dimensão econômica 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

 O PIB per capita, em (e), mostra que há algumas tendências espaciais, em que os 

municípios de valores superiores a R$ 5.288,80 localizam-se numa faixa que se estende da 

Chapada do Apodi até praticamente todo o litoral norte do estado; em alguns municípios do 

Seridó; e nas proximidades de Natal. Já as concentrações municipais em que os PIBs per 

capita são mais baixos, até R$ 3.787,79, tendem a se localizar na região central potiguar, 

chegando ao Agreste; e no Alto Oeste, nos municípios fronteiriços. 

 Com relação à pluriatividade, em (f), não se evidencia uma tendência a grandes 

concentrações espaciais. Nos municípios de Baía Formosa, Fernando Pedroza, Guamaré, 

Parnamirim, Riachuelo, São Bento do Trairí, Taboleiro Grande e Vila Flor, em 100% dos 

estabelecimentos agropecuários, o produtor possui atividades agropecuárias e não 

agropecuárias. 

 

 

4.2.4 Dimensão espacial 

 

 A Figura 8 apresenta os mapas do Rio Grande do Norte segundo os valores originais 

das variáveis pertencentes à dimensão espacial e o gráfico de dispersão segundo os índices 

calculados de 0 a 10 para as mesmas variáveis. Essa dimensão permite identificar os polos 

dinamizadores no estado do Rio Grande do Norte, uma vez que o fluxo de produtos 

agropecuários e de transporte público rodoviário está associado à infraestrutura rodoviária 

presente nos municípios. 
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Figura 8 – Distribuição dos valores segundo variáveis da dimensão espacial e gráfico de 

dispersão dos índices 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

 Em (g) e (h), municípios como Natal, Mossoró, Pau dos Ferros e Caicó se destacam 

como polos dinamizadores, tendo em vista a demanda por produtos agropecuários e 

geradores de fluxos de transportes públicos. 

 Pelo gráfico de dispersão em (i), percebe-se a grande superioridade de Natal e 

Mossoró com relação aos demais municípios do estado, constituindo-se os municípios mais 

centralizadores de atividades, exercendo muita influência sobre outros. Na sequência, 

destacam-se os municípios de Pau dos Ferros e Caicó, já bem mais próximos dos demais. 
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4.2.5 Índice de desenvolvimento territorial 

 

 Obtidos os índices de desenvolvimento territorial, que podem variar de 0 a 10, a 

Figura 9 mostra a distribuição dos valores para o estado do Rio Grande do Norte.
17

 As cores 

mais escuras representam maiores valores para esse índice. 

 Os municípios de Natal (índice de 8,43), Parnamirim (6,05), Mossoró (6,56) e Areia 

Branca (6,09) se destacam com os melhores índices, no entanto, os dois primeiros se 

caracterizam por serem basicamente urbanos, como já foi mostrado na Figura 4. 

 

 

 

Figura 9 – Índices de desenvolvimento territorial 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

Outros municípios apresentam resultados intermediários, entre 4,63 e 5,89, como 

Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Ceará-Mirim, provavelmente influenciados 

pela dinamização proporcionada por Natal; e outros com importâncias locais, como Açu, Pau 

dos Ferros, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz; entre outros. 

 Cerca de 80% dos municípios possuem índice abaixo de 4,63, sendo os piores 

localizados no Alto Oeste, formando um grande grupo; outros situados no Agreste, como 

Bento Fernandes, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Ruy Barbosa; e outros 

espalhados mais isoladamente. 

                                                           
17

 Os Índices de Desenvolvimento Territorial estão presentes no Apêndice I. 
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4.3 Índice de Moran: análises de correlações espaciais globais e locais 

 

 Este item está dividido em dois subitens: o primeiro apresenta uma análise do índice 

de Moran para a ruralidade dos municípios do Rio Grande do Norte; e, no segundo, analisa-se 

o índice de Moran para o desenvolvimento territorial. 

 

 

4.3.1 Índice de correlação espacial de Moran para a ruralidade 

 

 O índice de Moran global para ruralidade é de 0,31, e o p-valor é menor que 0,00. 

Considerando que a hipótese nula corresponde à independência espacial ( 0:0 IH ) e a 

hipótese alternativa corresponde à dependência espacial ( 0:1 IH ), conclui-se que, de 

modo global, há correlação espacial positiva entre os municípios do Rio Grande do Norte, 

embora ela seja baixa. Isso indica que há certa tendência a municípios de características 

semelhantes estarem próximos uns dos outros (mais rurais com mais rurais, e menos rurais 

com menos rurais), como pôde ser observado na Figura 4, onde há algumas concentrações 

rurais e não rurais. Esse resultado (rejeitar 0H ) é válido uma vez que o baixo p-valor dá 

suporte para tal. 

 Os índices de Moran locais dos municípios (com níveis de significância de 10%) são 

mostrados na Figura 10. Aos municípios em branco, não se pode ter uma conclusão precisa 

com respeito à correlação espacial, já que não se pode rejeitar a hipótese nula, em que não há 

correlação espacial entre o município e seu arredor
18

. A cor amarelada em alguns municípios 

mostra onde a correlação espacial é praticamente zero. 

 

 

                                                           
18

 Aqui, considera-se 0H : não há correlação espacial, e 1H : há correlação espacial. A uma significância de 

10%, quando não se rejeita 0H , o município não é colorido. Quando se rejeita 0H , o município é colorido de 

acordo com o índice de Moran. 
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Figura 10 – Índices de Moran locais para a ruralidade a 10% de significância 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

 Alguns clusters podem ser identificados, dentre os quais alguns merecem destaque, 

como o cluster polarizado pela capital, Natal (círculo vermelho), compreendendo boa parte 

da região metropolitana e se estendendo a outros municípios do litoral sul do estado, como 

Nísia Floresta, Goianinha, Tibau do Sul, entre outros. Por ser um cluster de influência 

urbana, as dinâmicas presentes tendem a ser mais intensas, havendo, consequentemente, 

maior correlação espacial, evidenciada por elevados índices de Moran
19

. 

 Outros dois clusters merecem destaque nessa análise e estão destacados pelo círculo 

preto: um está localizado na região do Seridó e é formado pelos municípios de Acari (0,74), 

Cruzeta (0,74), São José do Seridó (0,77), Carnaúba dos Dantas (0,91), e Jardim do Seridó 

(0,66). Caracterizam-se por não serem tão urbanos quanto à região metropolitana de Natal, 

mas não tão rurais quanto a maioria dos municípios do estado. O município de Currais Novos 

também pode se relacionar com esse cluster, uma vez que pode ter correlação negativa com 

Acari. 

 Outro cluster está localizado na região Agreste do estado, compreendido por 

municípios como Caiçara do Rio do Vento, que se localiza no centro desse cluster e possui 

índice mais elevado (1,55); Jardim de Angicos (1,16); Bento Fernandes (0,85); Ruy Barbosa 

                                                           
19

 Os indices de Moran locais de todos os municípios para o fator ruralidade, assim como os valores de Z e Wz 

estão presentes no Apêndice J. 
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(0,88); e São Tomé (0,82). Além desses municípios, outros também podem ter relações, como 

é o possível caso de São Tomé com Currais Novos e/ou Santa Cruz. Esse cluster caracteriza-

se por ser predominantemente rural. 

 De acordo com a disposição espacial, o município de Currais Novos mostra certa 

concentração de influência com a maioria dos municípios que o rodeiam, possuindo índice de 

-0,71. Isso se mostra pelo fato de se correlacionar com seu arredor, mas os municípios que o 

circundam não possuem relações definidas com outros municípios
20

. Além de Currais Novos, 

outros municípios centralizam correlações em torno de si, formando pequenos agrupamentos, 

como são os casos de Santa Cruz (-0,71), no Seridó; Campo Grande (antigo Augusto Severo, 

com índice de 0,63), no Médio Oeste potiguar; Pedra Grande (0,66), na região do Mato 

Grande; entre outros. Pode-se observar também que a maior parte dos clusters é formada a 

partir de correlações positivas, indicando que os municípios tendem a influenciar outros 

municípios de características semelhantes (rural com rural, e urbano com urbano). Destaca-se 

também o fato de os municípios que formam os clusters menos rurais possuírem correlações 

maiores que os mais rurais, possuindo maiores índices de Moran e revelando maiores 

dinâmicas e sinergias, sendo, portanto, menos isolados. Isso é melhor demonstrado na Figura 

11, que mostra o gráfico box plot para os índices de Moran locais. 

 

 

                                                           
20

 A correlação da maioria dos municípios ao redor de Currais Novos, como São Vicente, Lagoa Nova, Cerro 

Corá e Campo Redondo, não foi significativa e, por isso, não são coloridos no mapa da Figura 8. 
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Figura 11 – Gráfico box plot dos índices de Moran locais para a 

ruralidade 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

 Nesse gráfico, interessa mostrar os outliers, que são os valores extremos, nas áreas de 

baixas frequências, identificados pelos pontos e asteriscos, que indicam as correlações mais 

fortes, podendo ser negativas ou positivas. Percebe-se que as mais fortes, representadas pelos 

asteriscos, possuem valores positivos e são compostas, em todos os casos, por municípios da 

região metropolitana de Natal, mostrando o poder que um centro urbano pode exercer, 

provocando a urbanização de suas áreas vizinhas. 

Já os outliers representados por pontos, identificam os municípios com índices de 

Moran locais de coeficientes numéricos mais elevados que o padrão do estado, e com baixas 

frequências. Isso indica que eles não possuem grandes correlações com suas vizinhanças 

como nos casos da grande Natal, no entanto, estão acima do padrão médio, como é o caso de 

Nísia Floresta, Santa Cruz, Currais Novos, entre outros. 

 O diagrama de espalhamento de Moran, na Figura 12, permite a visualização da 

dependência espacial entre os municípios e seus vizinhos
21

. 

 

                                                           
21

 O diagrama de espalhamento de Moran é feito com o intuito de comparar os valores normalizados dos 

municípios (Z) com a média dos seus vizinhos de fronteira (Wz). 
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Figura 12 – Diagrama de espalhamento de Moran para a 

ruralidade 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

Os pontos marcados em vermelho representam os municípios que fazem parte do 

cluster localizado no litoral leste do estado do Rio Grande do Norte. Percebe-se que seus 

pontos são os que mais se afastam da origem (0;0) e com valores negativos, tanto para o eixo 

dos valores normalizados (Z) como para o eixo das médias dos vizinhos (Wz), indicando uma 

relação de dependência entre municípios pouco rurais e arredores também pouco rurais. A 

mesma relação pode ser observada pelos pontos destacados em azul, que representam os 

municípios integrantes do cluster localizado no Seridó, porém de forma menos intensa, dado 

o fato de serem mais rurais que os anteriormente explicitados. Já os pontos destacados em 

verde representam o cluster localizado na região Agreste do estado, evidenciando a relação 

de dependência entre municípios muito rurais e seus arredores também muito rurais, uma vez 

que se localizam nos lados positivos dos eixos Z e Wz. 

 A Figura 13 reproduz o diagrama de espalhamento de Moran no mapa do Rio Grande 

do Norte, segundo a ruralidade dos municípios e dos municípios que os cercam. Para sua 

construção, toma-se apenas os clusters válidos a 10% de significância. Os municípios em 

branco não obtiveram resultados significantes a 10%. 
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Figura 13 – Municípios e arredores segundo a ruralidade 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

 Percebe-se, na figura acima, que os clusters, em geral, são formados por municípios 

com características semelhantes aos demais em seus arredores. Os localizados no Agreste, 

Chapada do Apodi e Alto Oeste caracterizam-se pela grande presença da ruralidade nos 

municípios e em seus arredores. Por outro lado, os clusters localizados no litoral leste e no 

Seridó caracterizam-se pela pouca ruralidade em seus municípios e arredores. Há também a 

existência de pequenos clusters centralizados por municípios com características distintas dos 

demais que os cercam, como é o caso de Tibau, São José do Campestre, Currais Novos, Santa 

Cruz, entre outros. 

 

 

4.3.2 Índice de correlação espacial de Moran para o desenvolvimento territorial 

 

 O índice de Moran global obtido é de 0,3064, sendo o p-valor menor que 0,00, 

indicando que há, de um modo global, correlação positiva entre os municípios, embora baixa. 

Através desse resultado, espera-se encontrar apenas algumas aglomerações de municípios 

com características semelhantes, na maioria das vezes, ou seja, municípios com índices de 

desenvolvimento territorial parecidos. A Figura 14 mostra os municípios do Rio Grande do 

Norte segundo seus índices de Moran locais, a 10% de significância. Os municípios em 

branco apresentaram dados não significantes a 10%. 
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Figura 14 – Índices de Moran Locais para os índices de desenvolvimento 

territorial a 10% de significância 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

 Observa-se, na figura acima, a existência de três clusters que merecem destaque: um 

compreendendo vários municípios da região metropolitana de Natal e outros litorâneos ao 

sul, como Arês, Senador Georgino Avelino e Tibau do Sul; outro formado por municípios da 

região do Açu-Mossoró, como Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca e o próprio município 

de Mossoró; e outro formado por municípios do Alto Oeste, como Água Nova, Encanto, 

Riacho de Santana, Pau dos Ferros, entre outros. 

 Levando-se em conta os clusters mais rurais, no Açu-Mossoró as maiores correlações 

positivas com municípios vizinhos são apresentadas por Areia Branca (3,58) e Grossos 

(2,47). Por outro lado, os municípios de Tibau (-2,21) e Baraúna (-1,32) possuem correlações 

espaciais negativas com suas vizinhanças. Isso se dá pelo fato de eles possuírem baixos 

índices de desenvolvimento territorial (3,27 e 3,32, respectivamente) e fazerem fronteira 

principalmente com o município de Mossoró, que possui característica oposta (IDT de 6,56). 

 Outro cluster predominantemente rural, no Alto Oeste, é formado por mais de dez 

municípios, onde a maior correlação espacial é apresentada por Água Nova (2,33). Dois 

municípios apresentam correlações espaciais negativas: Pau dos Ferros (-0,77) e Luís Gomes 
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(-0,94), indicando que possuem características distintas de suas vizinhanças, embora não 

sejam tão acentuadas, dados os baixos coeficientes numéricos de seus índices de Moran. 

 O gráfico box plot presente na Figura 15 mostra a característica da distribuição dos 

índices de Moran locais para os índices de desenvolvimento territorial dos municípios do Rio 

Grande do Norte. 

 

 

 

Figura 15 – Gráfico box plot dos índices de Moran locais para os 

índices de desenvolvimento territorial 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

 Nessa figura acima, o gráfico box plot mostra que há uma grande quantidade de 

municípios onde o índice de Moran local está muito próximo a zero, havendo, portanto, 

correlações muito baixas. No entanto, ficam evidentes os outliers, que formam clusters mais 

consolidados. Os outliers mais fortes são representados, predominantemente, por municípios 

da região metropolitana de Natal e possuem valores positivos. Também são considerados 

fortes alguns representados por municípios da região do Açu-Mossoró, como Tibau e 

Baraúna, dada a influência exercida pelo município de Mossoró. Outros outliers, porém 

menos intensos que os anteriores, merecem destaque, compreendendo municípios do Alto 

Oeste, como Pau dos Ferros, Encanto, Luís Gomes e Paraná. 
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 A Figura 16 mostra o gráfico de dispersão Wz por Z dos índices de desenvolvimento 

territorial
22

 com o intuito de especificar mais ainda as características dos municípios do Rio 

Grande do Norte. 

 

 

 

Figura 16 – Diagrama de espalhamento de Moran para os índices de 

desenvolvimento territorial 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

 Os municípios pertencentes ao cluster das proximidades de Natal se mostram mais 

desenvolvidos e com características semelhantes, uma vez que ocupam posições mais 

extremas e no primeiro quadrante (Q1). Os municípios de Pau dos Ferros e Luís Gomes 

localizam-se no terceiro quadrante, indicando características diferentes de suas vizinhanças, 

no entanto, não tão marcantes, uma vez que não estão em posições extremas (ou perto delas). 

O fato de o município de Tibau ter elevado coeficiente numérico em Wz e baixo em Z indica 

que ele possui baixo índice de desenvolvimento territorial e vizinhança de elevado índice 

(nesse caso, sua vizinhança é composta por Mossoró e Areia Branca). O município de Água 

Nova, pertencente ao cluster no Alto Oeste, localiza-se numa posição relativamente extrema 

no segundo quadrante, indicando possuir baixo índice de desenvolvimento territorial e 

vizinhança com semelhante característica.  

                                                           
22

 Os valores de Wz e Z, bem como os indices de Moran locais de todos os municípios para o índice de 

desenvolvimento territorial estão presentes no Apêndice L. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho foram discutidos a ruralidade e o desenvolvimento territorial, 

aplicando e analisando dados dos municípios do estado do Rio Grande do Norte. 

Para a ruralidade, empregou-se a metodologia aplicada por Ocaña-Riola e Sánchez-

Cantalejo (2005), utilizando a estatística multivariada por meio da análise fatorial de 

componentes principais. Com isso, identificaram-se os espaços no estado conforme sua 

ruralidade. Apesar de o meio rural estar se modificando, tendendo a se associar ao meio 

urbano e, em consequência disso, diversificando e modernizando-se, ele ainda é um ambiente 

onde o atraso e a pobreza, principalmente na região Nordeste do Brasil, são marcantes. Por 

isso, essas características, ainda predominantes, são levadas em consideração para identificar 

esses espaços rurais. 

Para o desenvolvimento territorial, utilizaram-se quatro dimensões de análise, sendo 

elas a ambiental, a político-institucional, a econômica e a espacial. Uma possível dimensão 

social já foi refletida no índice de ruralidade. A forma de calcular o índice de 

desenvolvimento territorial seguiu os passos dados no cálculo do IDH e do Índice de 

Desenvolvimento Sustentável aplicado por Sepúlveda (2005 e 2008). 

Em seguida, foram calculados os índices de correlação espacial de Moran, globais e 

locais, tanto para a ruralidade como para o desenvolvimento territorial, identificando clusters 

e outliers pelo estado do Rio Grande do Norte. 

Com relação à ruralidade, a maior parte dos municípios mostrou-se 

predominantemente rural, indicando seus atrasos e isolamentos. Por outro lado, alguns 

aglomerados de municípios menos rurais foram identificados na região metropolitana de 

Natal e redondeza, no Seridó, no Açu-Mossoró e no Alto Oeste. No que se refere ao índice de 

correlação de Moran, embora globalmente tenha obtido valor considerável, apenas poucos 

clusters foram identificados localmente. Isso se deu pelo fato de haver uma grande diferença 

entre os outliers, representados pelos municípios urbanos da região metropolitana da capital 

potiguar, e os demais municípios. No entanto, alguns clusters mais rurais puderam ser 

identificados, embora menos intensos, principalmente nas regiões do Seridó e do Agreste. 

Já com relação ao desenvolvimento territorial, os melhores resultados foram obtidos 

pelos municípios de Natal, Mossoró, Areia Branca e Parnamirim. Aqui, merece destaque a 

dimensão espacial, que identifica os municípios mais influentes, constituindo-se em possíveis 

polos centralizadores e dinamizadores regionais. Essas áreas de influências foram obtidas a 

partir do fluxo de transporte público e de produtos agropecuários de uma cidade a outra, 
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sendo possível ter uma ideia sobre setores interligados, como infraestrutura viária e demanda 

de produtos e trabalho. Nesse caso, os municípios destacados como polos dinamizadores (ou 

potenciais a isso) foram, principalmente, Natal e Mossoró, seguidos a distância por Pau dos 

Ferros e Caicó. Os índices de Moran locais identificaram a existência de três grandes clusters, 

sendo um mais consolidado presente na região metropolitana de Natal e proximidades, outro 

no Açu-Mossoró e outro, mais fraco, formado por muitos municípios do Alto Oeste. 

A partir desses resultados obtidos, conclui-se que, de acordo com o aporte teórico, as 

relações entre áreas rurais e urbanas são importantes para a dinamização da economia 

regional e, consequentemente, para a consolidação de territórios. A existência de 

agrupamentos predominantemente rurais se mostra muito mais “frouxa” e pouco consolidada, 

uma vez que não possui a centelha que permita a largada para o desenvolvimento, como a 

longa distância para um centro urbano e seu mercado consumidor e capital, e a pobre malha 

viária para o transporte, o que torna as viagens mais longas. 

Dados esses problemas, já esperados, e, para a realização de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento territorial e a consolidação dos territórios, mostra-se 

visivelmente importante a necessidade de uma visão espacial associada às análises 

econômicas para se ter, pelo menos, uma visão geral dos problemas regionais mais evidentes, 

fazendo com que a metodologia aplicada neste trabalho seja pertinente. Com o intuito de 

promover o desenvolvimento econômico municipal, é necessária a busca por uma interação 

maior do meio rural com o meio urbano, vendo o desenvolvimento cada vez mais sob a ótica 

regional. 

Algumas medidas locais são importantes para serem tomadas com o intuito de 

potencializar o desenvolvimento: com relação à questão ambiental, a região do Alto Oeste do 

estado do Rio Grande do Norte precisa reduzir o uso de queimadas na limpeza dos solos, e 

também o uso de agrotóxicos que, apesar de proporcionarem maior produtividade, podem 

provocar a degradação dos solos; já com relação à questão espacial, necessita-se uma 

melhoria na malha viária, bem como sua ampliação e diversificação. Tais medidas 

potencializam o crescimento econômico regional, podendo ocasionar a redução da 

dependência dos municípios com relação a recursos vindos de fora e o aumento da renda per 

capita. Além disso, a eficiência das políticas públicas em determinada região tem relação 

direta com a participação de suas próprias comunidades, devendo haver, portanto, fatos 

simultâneos para promover o desenvolvimento local, como descentralização do poder e a 

associação entre o rural e o urbano também para a formação do chamado “capital social”. 
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No entanto, o presente estudo carece de alguns pontos importantes: em primeiro, 

verifica-se a generalidade dos problemas locais, vistos com muito pouca profundidade, uma 

vez que não se trata de um trabalho com pesquisa de campo, necessária para entender a real 

necessidade das comunidades mais carentes, foco principal dos programas de 

desenvolvimento rural; em segundo, as variáveis utilizadas podem não ser suficientes para 

explicar um fenômeno tão complexo quanto o da ruralidade; e, por último, a identificação de 

clusters por meio da correlação espacial é limitada para o entendimento profundo das 

relações espaciais entre os municípios, carecendo de informações mais detalhadas para a 

realização direta de políticas para o desenvolvimento. 

Os resultados deste estudo permitiram a identificação de clusters que, por sua vez, já 

subentendem regiões com economias mais consolidadas e maiores interações sociais entre os 

municípios correspondentes. Isso indica que, nas regiões mais pobres, existem poucos 

clusters, sendo impossível a identificação prévia de um território. Sendo assim, torna-se 

necessária a realização de políticas públicas que induzam a formação desses territórios, como 

procura-se fazer no MDA e outros, e em uma ação integrada com projetos de infraestrutura 

que permita o escoamento da produção rural para centros urbanos e a locomoção de seus 

habitantes. 
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APÊNDICE A – Medidas de ajuste do modelo e teste de normalidade 

 

 

A) Medidas de ajuste do modelo 

 

 Para conferir se o modelo de análise fatorial está ajustado, dois testes serão realizados: 

o de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o de esfericidade de Bartlett para a matriz de correlação. 

 

 Teste de Kaiser-Meyer-Olkin 

 

 Para que um modelo esteja ajustado, sugere-se que a matriz de correlação inversa seja 

próxima da matriz diagonal. A equação para o teste KMO é dada por: 
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                                                         (26) 

 

Onde ijR  é a correlação amostral entre as variáveis iX  e jX , e ijQ  é a correlação parcial das 

mesmas variáveis. Quanto mais próximo de um for o valor de KMO, mais ajustado estará o 

modelo, ou seja, quanto mais próximo a zero for o valor de ijQ . Isso indica que a matriz de 

correlação inversa está próxima da matriz diagonal. 

 

 

 Teste de esfericidade de Bartlett 

 

 Para que o modelo esteja ajustado, é necessário que haja correlação entre as variáveis. 

O teste de esfericidade de Bartlett verifica se a matriz de correlação populacional está 

próxima à matriz identidade, em que não há correlação entre as variáveis. O teste considera 

as hipóteses 0H  para a matriz de correlação ser igual à matriz identidade, e 1H  para a matriz 

de correlação ser diferente da matriz identidade. Para que o teste comprove o ajuste do 

modelo, deve ser rejeitada a hipótese nula 0H . O teste é definido por: 
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Onde: 

ln (.) = logaritmo neperiano; 

î  = autovalores da matriz de correlação amostral pxpR , para i = 1, 2, 3,…, p; 

n = número de observações; 

p = número de variáveis. 

 

 Se o valor observado de T for maior ou igual ao valor tabelado da distribuição qui-

quadrado para determinado nível de significância – que será escolhido como sendo de 5% –, 

rejeitar-se-á a hipótese nula 0H . O grau de liberdade é definido por: 
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B) Teste de normalidade 

 

Para verificação da normalidade das distribuições das variáveis, além de análises de 

curtose, assimetria e visual de histogramas, será realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov 

(K-S). 

 

 Teste de Kolmogorov-Smirnov 

 

As hipóteses são 0H , para uma distribuição normal de média   e variância 2 ; e 

1H  para uma distribuição não normal. A estatística D é dada por: 

 

   xFXFD n
x

n 0sup                                                   (29) 

 

Onde: 

 

 XFn  = função de distribuição da amostra da variável X; 
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 XF0  = função de distribuição esperada, ou seja, normal, da variável X e é dada por: 

 

   ii XXPXF 0                                                     (30) 

 

Onde P é probabilidade. 

 

 Se tabeladoi DXXP  )(1  , a um nível de significância de 5% a ser utilizado, rejeita-

se a hipótese de distribuição normal 0H . 
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APÊNDICE B – Variáveis originais utilizadas para obtenção do fator ruralidade 

Município Densidade 

População 

com mais 

de ou 65 

anos em 

2000 por 

100 hab. 

População 

de 5 a 14 

anos por 

100 hab. 

PNEA/ 

100 

PIA 

Trabalha-

dores 

agrop./ 

100 totais 

Más 

condições 

domiciliares/ 

100 

domicílios 

Acari 16,79 9,81 21,63 44,82 9,80 9,91 

Açu 33,99 7,02 24,17 51,88 3,79 18,79 

Afonso Bezerra 16,94 9,29 24,10 55,85 18,96 24,60 

Água Nova 46,78 7,84 28,26 57,67 17,86 34,93 

Alexandria 32,93 9,52 22,12 58,79 21,13 38,75 

Almino Afonso 36,87 8,31 24,77 60,14 14,45 34,37 

Alto do Rodrigues 45,02 6,96 22,61 50,28 15,88 16,31 

Angicos 14,26 9,49 24,70 54,04 3,95 19,49 

Antônio Martins 25,18 8,78 23,38 53,90 20,35 48,23 

Apodi 19,34 7,24 23,79 54,98 26,69 33,46 

Areia Branca 57,12 7,89 21,18 55,82 3,71 13,37 

Arês 89,28 6,99 26,89 55,51 14,54 19,73 

Augusto Severo 9,02 8,82 25,06 57,35 18,91 43,37 

Baía Formosa 28,35 5,40 26,17 62,68 29,51 8,67 

Baraúna 20,07 5,52 26,08 47,79 18,08 25,42 

Barcelona 23,58 10,25 25,48 50,81 22,82 33,08 

Bento Fernandes 13,77 7,40 29,44 78,20 30,98 28,54 

Bodó 9,71 7,15 27,06 45,36 16,83 44,00 

Bom Jesus 62,45 9,66 26,64 52,52 12,73 14,89 

Brejinho 156,78 8,81 26,78 51,55 8,24 19,35 

Caiçara do Norte 27,65 7,25 27,39 48,33 3,29 25,36 

Caiçara do Rio do Vento 9,85 8,74 26,07 58,42 50,70 19,90 

Caicó 42,36 8,00 20,67 44,55 3,98 8,46 

Campo Redondo 38,85 10,83 24,40 53,99 32,41 34,57 

Canguaretama 95,39 6,49 29,03 62,30 2,94 22,58 

Caraúbas 15,61 9,22 23,32 57,29 26,20 32,91 

Carnaúba dos Dantas 24,24 8,72 21,88 42,71 12,68 16,56 

Carnaubais 13,88 8,23 23,92 62,23 15,99 37,15 

Ceará-Mirim 74,40 6,88 26,80 55,85 5,02 19,91 

Cerro Corá 24,79 8,77 26,18 49,30 53,71 40,56 

Coronel Ezequiel 25,88 9,78 26,27 48,30 42,23 54,74 

Coronel João Pessoa 35,11 8,97 28,08 45,33 21,66 29,09 

Cruzeta 25,16 9,06 22,67 45,95 13,54 15,48 

Currais Novos 42,85 8,55 21,70 49,93 4,33 10,19 

Doutor Severiano 54,67 7,50 27,15 52,58 22,07 34,90 

Encanto 34,47 9,20 25,84 53,59 15,09 30,75 

Equador 19,21 9,35 26,20 48,84 21,12 27,97 

Espírito Santo 65,69 8,48 27,96 58,00 4,16 28,77 

Extremoz 136,86 5,63 26,06 55,03 2,33 25,92 

Felipe Guerra 18,96 8,25 21,24 61,29 34,58 33,78 
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Município Densidade 

População 

com mais 

de ou 65 

anos em 

2000 por 

100 hab. 

População 

de 5 a 14 

anos por 

100 hab. 

PNEA/ 

100 

PIA 

Trabalha-

dores 

agrop./ 

100 totais 

Más 

condições 

domiciliares/ 

100 

domicílios 

Fernando Pedroza 7,47 9,92 26,32 54,73 4,72 17,59 

Florânia 16,33 10,35 23,52 52,57 12,05 22,68 

Francisco Dantas 15,14 7,31 24,70 51,71 32,12 35,45 

Frutuoso Gomes 65,93 8,25 25,26 57,34 14,20 22,06 

Galinhos 4,58 5,42 29,91 52,44 10,85 34,66 

Goianinha 80,96 6,15 27,00 62,55 3,39 18,49 

Governador Dix-Sept Rosado 9,37 7,77 24,35 58,05 29,09 47,02 

Grossos 58,79 7,25 23,31 60,48 2,98 20,38 

Guamaré 27,79 6,10 26,71 60,97 6,21 14,00 

Ielmo Marinho 29,52 7,95 27,28 58,70 30,98 50,23 

Ipanguaçu 28,52 7,04 25,35 61,10 19,83 35,73 

Ipueira 13,67 9,88 20,68 32,68 8,09 30,48 

Itajá 27,32 5,83 25,96 54,72 2,00 22,46 

Itaú 36,01 7,89 24,09 55,63 7,97 13,46 

Jaçanã 126,07 10,85 25,68 43,13 17,94 35,54 

Jandaíra 12,41 8,01 27,77 57,46 10,82 21,98 

Janduís 16,75 8,65 24,07 61,89 16,17 29,60 

Januário Cicco 36,22 9,05 27,41 46,71 27,99 42,30 

Japi 29,30 7,51 30,25 54,50 15,36 49,75 

Jardim de Angicos 9,39 8,80 25,23 70,30 19,68 42,27 

Jardim de Piranhas 32,76 7,74 23,06 46,54 5,53 21,09 

Jardim do Seridó 30,10 10,52 19,26 51,30 11,77 15,01 

João Câmara 35,97 7,84 27,65 52,98 8,22 20,95 

João Dias 26,66 9,87 28,41 61,54 25,66 51,62 

José da Penha 45,51 9,64 23,35 56,13 26,80 31,67 

Jucurutu 16,91 9,49 22,38 54,50 12,86 23,30 

Lagoa d'Anta 46,54 7,36 30,73 58,71 24,17 30,39 

Lagoa de Pedras 47,36 8,18 28,27 72,90 27,44 33,34 

Lagoa de Velhos 20,90 7,93 28,67 51,34 13,34 25,44 

Lagoa Nova 60,89 7,82 28,25 50,14 51,11 34,70 

Lagoa Salgada 75,61 8,17 28,11 66,77 26,24 27,46 

Lajes 12,55 10,23 25,19 57,18 9,38 16,55 

Lajes Pintadas 31,48 10,32 26,86 66,77 17,59 38,54 

Lucrécia 94,71 8,09 24,78 56,21 13,54 14,53 

Luís Gomes 49,64 8,14 26,92 59,03 13,02 37,74 

Macaíba 95,50 7,03 25,50 50,16 5,46 18,72 

Macau 29,60 8,14 21,10 52,48 1,65 12,14 

Major Sales 83,61 8,68 24,02 64,03 9,95 17,47 

Marcelino Vieira 21,94 8,57 25,62 52,72 16,94 38,49 

Martins 41,78 10,66 23,06 51,82 13,18 27,52 

Maxaranguape 53,42 6,02 29,08 60,55 5,32 18,89 
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Município Densidade 

População 

com mais 

de ou 65 

anos em 

2000 por 

100 hab. 

População 

de 5 a 14 

anos por 

100 hab. 

PNEA/ 

100 

PIA 

Trabalha-

dores 

agrop./ 

100 totais 

Más 

condições 

domiciliares/ 

100 

domicílios 

Messias Targino 24,66 7,60 23,27 57,87 7,63 38,92 

Montanhas 127,46 9,25 27,08 52,37 6,72 18,97 

Monte Alegre 83,24 7,92 27,71 61,67 15,54 27,97 

Monte das Gameleiras 31,20 7,62 29,04 48,07 34,65 50,87 

Mossoró 92,20 5,92 22,81 49,00 2,21 8,68 

Natal 3806,86 6,04 21,18 45,33 0,04 2,08 

Nísia Floresta 54,67 6,14 26,26 52,37 4,99 22,64 

Nova Cruz 108,49 8,62 26,88 54,79 4,72 26,56 

Olho-d'Água do Borges 28,61 10,60 21,79 57,19 19,61 35,64 

Ouro Branco 16,91 10,95 20,92 63,47 25,67 21,08 

Paraná 40,55 7,03 26,94 64,42 18,85 43,28 

Paraú 9,01 9,91 24,28 54,48 8,88 23,40 

Parazinho 13,61 7,92 29,29 55,85 11,09 30,97 

Parelhas 34,04 9,74 24,54 48,53 6,28 16,86 

Parnamirim 926,11 4,00 23,67 44,45 0,02 4,16 

Passa e Fica 177,18 9,03 27,11 55,01 18,51 26,90 

Passagem 58,13 10,39 23,78 55,25 12,13 27,19 

Patu 31,71 8,71 22,36 55,46 8,50 37,19 

Pau dos Ferros 86,44 7,56 23,07 44,64 5,39 12,36 

Pedra Grande 15,87 7,57 30,85 52,59 12,82 36,88 

Pedra Preta 8,60 7,57 30,76 74,32 24,22 52,59 

Pedro Avelino 7,48 9,22 27,17 53,43 26,32 24,38 

Pedro Velho 62,21 9,06 27,14 57,01 30,96 23,78 

Pendências 24,67 9,02 23,20 53,63 4,46 12,58 

Pilões 33,39 8,51 22,53 63,71 10,13 21,60 

Poço Branco 46,66 8,11 28,86 57,30 7,54 21,37 

Portalegre 55,87 9,27 24,36 53,58 35,87 38,69 

Porto do Mangue 11,19 6,48 26,40 52,67 24,71 48,17 

Presidente Juscelino 36,83 7,72 28,41 52,14 16,09 29,02 

Pureza 11,95 8,31 28,70 56,70 26,59 25,02 

Rafael Fernandes 49,38 9,09 23,79 53,65 16,47 34,81 

Rafael Godeiro 27,01 9,99 21,24 60,44 28,36 30,35 

Riacho da Cruz 19,14 8,05 26,12 56,25 12,99 16,42 

Riacho de Santana 29,87 9,09 25,27 54,21 33,92 35,10 

Riachuelo 19,17 8,17 29,19 60,35 6,35 21,54 

Rio do Fogo 53,10 6,50 27,19 57,67 3,93 20,22 

Rodolfo Fernandes 25,99 7,93 22,49 49,55 11,80 17,75 

Ruy Barbosa 26,05 8,39 27,46 42,35 33,04 43,96 

Santa Cruz 44,62 8,06 26,54 57,08 3,56 18,75 

Santa Maria 15,33 7,85 26,78 61,51 14,49 24,08 

Santana do Matos 10,39 9,38 22,95 57,93 19,01 44,64 
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Município Densidade 

População 

com mais 

de ou 65 

anos em 

2000 por 

100 hab. 

População 

de 5 a 14 

anos por 

100 hab. 

PNEA/ 

100 

PIA 

Trabalha-

dores 

agrop./ 

100 totais 

Más 

condições 

domiciliares/ 

100 

domicílios 

Santana do Seridó 11,61 8,96 25,00 58,98 16,81 22,83 

Santo Antônio 59,54 8,70 26,00 54,66 13,53 23,17 

São Bento do Norte 10,36 6,95 28,39 49,43 31,33 43,39 

São Bento do Trairí 15,02 8,62 29,23 62,35 23,06 43,55 

São Fernando 7,33 8,50 21,52 56,32 15,43 29,06 

São Francisco do Oeste 42,00 8,26 23,38 44,14 10,79 16,28 

São Gonçalo do Amarante 243,23 5,08 25,66 48,18 1,53 13,33 

São João do Sabugi 19,02 9,57 22,27 52,80 15,81 17,76 

São José de Mipibu 104,59 7,01 26,45 54,96 4,00 18,72 

São José do Campestre 31,15 9,59 26,91 51,28 10,69 19,69 

São José do Seridó 19,86 8,05 23,67 38,00 20,73 15,47 

São Miguel 104,54 8,69 25,97 49,93 32,06 27,95 

São Miguel do Gostoso 19,23 6,58 32,56 42,03 19,26 34,89 

São Paulo do Potengi 51,64 9,62 25,51 51,73 6,35 18,14 

São Pedro 31,19 8,70 24,86 54,12 20,07 25,84 

São Rafael 15,98 10,74 22,04 59,34 17,91 25,18 

São Tomé 11,26 11,25 25,89 45,69 31,92 35,44 

São Vicente 25,68 10,02 20,94 48,56 27,19 31,25 

Senador Elói de Souza 26,49 8,67 28,96 59,94 44,31 33,15 

Senador Georgino Avelino 109,92 6,10 27,38 53,64 5,46 14,57 

Serra de São Bento 54,50 8,70 30,26 41,02 37,92 48,06 

Serra do Mel 11,89 5,99 24,77 45,76 48,89 33,49 

Serra Negra do Norte 12,24 9,05 21,70 51,96 11,49 26,54 

Serrinha 32,77 8,18 27,07 57,69 16,87 45,93 

Serrinha dos Pintos 32,30 8,93 22,92 54,72 21,84 39,38 

Severiano Melo 61,46 5,25 26,61 46,33 15,34 37,67 

Sítio Novo 18,69 8,55 30,53 50,96 27,33 50,56 

Taboleiro Grande 14,84 7,55 24,00 53,79 20,27 28,72 

Taipu 28,73 7,69 28,52 64,35 13,49 34,34 

Tangará 30,04 8,22 26,89 56,47 12,86 21,85 

Tenente Ananias 36,55 8,15 23,55 60,26 16,99 45,57 

Tenente Laurentino Cruz 52,84 6,28 26,34 44,98 24,87 41,25 

Tibau 17,72 6,46 23,49 44,57 51,49 14,32 

Tibau do Sul 67,03 6,74 24,81 48,02 2,82 19,11 

Timbaúba dos Batistas 14,82 9,71 21,26 49,21 8,92 11,06 

Touros 29,08 6,13 29,38 56,09 17,76 26,43 

Triunfo Potiguar 12,14 7,88 27,14 68,27 30,53 46,95 

Umarizal 46,86 8,79 23,65 50,92 9,84 19,76 

Upanema 11,22 7,31 25,69 56,06 20,18 42,50 

Várzea 110,16 10,08 25,73 56,18 18,47 21,75 

Venha-Ver 41,75 5,02 31,07 47,61 43,15 66,69 

Vera Cruz 82,12 8,63 26,81 48,16 16,85 22,02 

Viçosa 35,75 6,94 26,13 57,31 2,21 9,47 

Vila Flor 45,45 6,51 30,89 62,40 1,19 8,81 

Fonte: elaboração do autor a partir de dados do IBGE 
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APÊNDICE C – Histograma e gráfico de probabilidade normal da população de 65 anos ou 

mais de idade por 100 habitantes totais 

 
Fonte: elaboração do autor 
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APÊNDICE D – Histograma e gráfico de probabilidade normal da população de 5 a 14 anos 

de idade por 100 habitantes totais 

 
Fonte: elaboração do autor 
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APÊNDICE E – Histograma e gráfico de probabilidade normal da população não 

economicamente ativa por 100 habitantes totais 

 
Fonte: elaboração do autor 
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APÊNDICE F – Histograma e gráfico de probabilidade normal de trabalhadores 

agropecuários por 100 habitantes totais 

 
Fonte: elaboração do autor 
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APÊNDICE G – Histograma e gráfico de probabilidade normal de domicílios em más 

condições por 100 domicílios totais 

 
Fonte: elaboração do autor 
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APÊNDICE H – Ranking dos municípios do Rio Grande do Norte segundo o índice 

de ruralidade 

Ranking Município Ruralidade   Ranking Município Ruralidade 

1º Pedra Preta 10,0000 

 
43 º Caraúbas 7,3477 

2 º Venha-Ver 9,6927 

 
44 º São Miguel de Touros 7,2341 

3 º Coronel Ezequiel 9,2737 

 
45 º Carnaubais 7,2316 

4 º Triunfo Potiguar 9,2029 

 
46 º Lagoa d'Anta 7,1997 

5 º Cerro Corá 8,9997 

 
47 º Barcelona 7,1117 

6 º João Dias 8,9361 

 
48 º Taipu 7,0970 

7 º Sítio Novo 8,8875 

 
49 º Tenente Ananias 7,0917 

8 º Senador Elói de Souza 8,7411 

 
50 º Parazinho 7,0255 

9 º Bento Fernandes 8,6777 

 
51 º Marcelino Vieira 7,0176 

10 º São Bento do Trairí 8,6328 

 
52 º Apodi 7,0090 

11 º Monte das Gameleiras 8,6021 

 
53 º Rafael Godeiro 6,9582 

12 º Ielmo Marinho 8,5997 

 
54 º Ipanguaçu 6,9339 

13 º Gov. Dix-Sept Rosado 8,5605 

 
55 º Lagoa Salgada 6,9324 

14 º São Bento do Norte 8,5065 

 
56 º Alexandria 6,9305 

15 º Caiçara do Rio do Vento 8,4878 

 
57 º Serrinha dos Pintos 6,8958 

16 º Jardim de Angicos 8,4581 

 
58 º Água Nova 6,8405 

17 º Serra de São Bento 8,3395 

 
59 º Olho d'Água do Borges 6,7915 

18 º Porto do Mangue 8,1922 

 
60 º Tibau 6,7884 

19 º Lagoa Nova 8,1816 

 
61 º Janduís 6,7656 

20 º São Tomé 8,1463 

 
62 º Equador 6,7514 

21 º Serra do Mel 8,1050 

 
63 º Ouro Branco 6,7411 

22 º Augusto Severo 8,0291 

 
64 º Pedro Velho 6,7363 

23 º Ruy Barbosa 7,9292 

 
65 º José da Penha 6,7191 

24 º Japi 7,9062 

 
66 º Santana do Seridó 6,6728 

25 º Santana do Matos 7,8601 

 
67 º São Fernando 6,6373 

26 º Lagoa de Pedras 7,8322 

 
68 º Luís Gomes 6,6303 

27 º Upanema 7,7645 

 
69 º Santa Maria 6,6288 

28 º Lajes Pintadas 7,7185 

 
70 º Tenente Laurentino Cruz 6,6265 

29 º Riacho de Santana 7,6306 

 
71 º Doutor Severiano 6,6158 

30 º Pedro Avelino 7,6221 

 
72 º Taboleiro Grande 6,5693 

31 º Januário Cicco 7,6100 

 
73 º Coronel João Pessoa 6,5613 

32 º Pureza 7,5942 

 
74 º São Rafael 6,5611 

33 º Francisco Dantas 7,5559 

 
75 º São Vicente 6,5275 

34 º Bodó 7,5261 

 
76 º Afonso Bezerra 6,4970 

35 º Serrinha 7,5126 

 
77 º Touros 6,4851 

36 º Felipe Guerra 7,4959 

 
78 º Almino Afonso 6,4796 

37 º Galinhos 7,4800 

 
79 º Jandaíra 6,4344 

38 º Campo Redondo 7,4763 

 
80 º Encanto 6,3609 

39 º Portalegre 7,4730 

 
81 º Lagoa de Velhos 6,3555 

40 º Antônio Martins 7,4692 

 
82 º Presidente Juscelino 6,3540 

41 º Paraná 7,4214 

 
83 º Paraú 6,3012 

42 º Pedra Grande 7,4004   84 º São Miguel 6,2988 
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Ranking Município Ruralidade   Ranking Município Ruralidade 

85 º Messias Targino 6,2494 

 
127 º Itajá 4,9500 

86 º São Pedro 6,2389 

 
128 º Cruzeta 4,9116 

87 º Riachuelo 6,2207 

 
129 º Major Sales 4,9061 

88 º Rafael Fernandes 6,1978 

 
130 º São Paulo do Potengi 4,8968 

89 º Fernando Pedroza 6,1151 

 
131 º Rodolfo Fernandes 4,8913 

90 º Monte Alegre 6,0770 

 
132 º Rio do Fogo 4,8893 

91 º Patu 6,0012 

 
133 º Umarizal 4,8678 

92 º Lajes 5,9980 

 
134 º Parelhas 4,8401 

93 º Florânia 5,9870 

 
135 º Vila Flor 4,8014 

94 º Serra Negra do Norte 5,9309 

 
136 º Timbaúba dos Batistas 4,7393 

95 º Tangará 5,9185 

 
137 º Nísia Floresta 4,7197 

96 º Baraúna 5,8811 

 
138 º Carnaúba dos Dantas 4,6958 

97 º Jaçanã 5,8727 

 
139 º Ceará-Mirim 4,6741 

98 º Jucurutu 5,8656 

 
140 º Itaú 4,6639 

99 º Baía Formosa 5,8595 

 
141 º Jardim do Seridó 4,6446 

100 º Severiano Melo 5,7782 

 
142 º Alto do Rodrigues 4,6322 

101 º Martins 5,7492 

 
143 º Goianinha 4,6257 

102 º Riacho da Cruz 5,7479 

 
144 º Montanhas 4,6199 

103 º Passagem 5,6608 

 
145 º Pendências 4,6046 

104 º São José do Campestre 5,6539 

 
146 º Lucrécia 4,6032 

105 º Espírito Santo 5,6239 

 
147 º Jardim de Piranhas 4,5568 

106 º Poço Branco 5,6152 

 
148 º Acari 4,5524 

107 º Passa e Fica 5,5802 

 
149 º Açu 4,5449 

108 º São João do Sabugi 5,5769 

 
150 º Grossos 4,5076 

109 º Jundiá 5,5598 

 
151 º Brejinho 4,4823 

110 º Várzea 5,5598 

 
152 º São Francisco do Oeste 4,4437 

111 º Angicos 5,5387 

 
153 º Viçosa 4,3211 

112 º Santo Antônio 5,5306 

 
154 º São José de Mipibu 4,3028 

113 º Pilões 5,4551 

 
155 º Extremoz 4,2488 

114 º João Câmara 5,4408 

 
156 º Macaíba 4,1486 

115 º Frutuoso Gomes 5,3915 

 
157 º Sen. Georgino Avelino 4,0678 

116 º Vera Cruz 5,3217 

 
158 º Tibau do Sul 4,0348 

117 º Caiçara do Norte 5,3092 

 
159 º Macau 3,9164 

118 º Ipueira 5,2160 

 
160 º Areia Branca 3,8197 

119 º Maxaranguape 5,1554 

 
161 º Currais Novos 3,7766 

120 º São José do Seridó 5,1442 

 
162 º Pau dos Ferros 3,4141 

121 º Bom Jesus 5,1145 

 
163 º Caicó 3,2804 

122 º Arês 5,0815 

 
164 º Mossoró 2,9135 

123 º Guamaré 5,0290 

 
165 º São Gonç. do Amarante 2,8055 

124 º Canguaretama 5,0242 

 
166 º Parnamirim 0,9343 

125 º Nova Cruz 5,0171 

 
167 º Natal 0,0000 

126 º Santa Cruz 4,9806         

Fonte: elaboração do autor 
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APÊNDICE I – Dados originais componentes do IDT e IDT 

Município 

Uso de 

queima-

das nos 

estab. 

agrop. 

Uso de 

agrotó-

xicos 

nos 

estab. 

agrop. 

Número 

de 

conse-

lhos 

muni-

cipais 

TIU 
Pluriati-

vidade 

PIB 

per 

capita 

(mil 

reais) 

Destino 

dos trans-

portes 

públicos 

rodov. 

Destino 

da 

produção 

agropec. 

IDT 

Acari 0,00 19,83 6 15,11 57,69 4,76 3 2 4,39 

Açu 0,39 45,99 7 8,55 74,36 5,92 25 14 4,98 

Afonso Bezerra 0,38 36,31 4 22,58 56,76 3,34 1 3 3,77 

Água Nova 83,73 50,00 4 43,64 79,17 4,17 0 0 2,33 

Alexandria 22,27 53,71 8 18,06 58,00 3,92 5 5 3,81 

Almino Afonso 0,30 43,49 4 26,85 63,16 4,05 2 2 3,67 

Alto do Rodrigues 0,19 46,25 3 5,55 76,22 18,46 3 0 4,39 

Angicos 3,91 30,17 4 16,97 84,85 4,28 2 6 4,47 

Antônio Martins 36,27 26,42 6 23,62 66,67 3,96 1 2 3,75 

Apodi 6,31 53,36 4 8,11 42,48 7,06 6 8 3,74 

Areia Branca 0,00 1,13 12 4,46 88,37 19,40 1 2 6,09 

Arês 0,42 7,98 8 7,63 50,82 8,86 1 9 4,96 

Augusto Severo 2,86 15,26 4 17,38 33,48 3,82 2 7 3,87 

Baía Formosa 7,69 30,77 7 6,31 100,00 11,43 0 11 5,34 

Baraúna 0,25 64,97 6 11,49 30,13 4,65 0 0 3,32 

Barcelona 1,45 27,17 4 31,59 70,00 4,18 1 0 3,84 

Bento Fernandes 45,42 29,53 4 23,10 57,69 4,63 1 0 3,25 

Bodó 0,00 8,47 5 46,18 78,95 4,97 0 0 4,03 

Bom Jesus 2,19 26,88 4 16,12 43,59 4,30 1 1 3,79 

Brejinho 0,22 39,74 6 17,74 42,20 4,19 2 12 3,97 

Caiçara do Norte 0,00 0,00 4 18,05 96,10 4,64 1 1 5,00 

Caiç. do Rio do Vento 23,38 32,79 4 38,44 51,12 4,46 1 1 3,04 

Caicó 0,86 38,16 7 7,84 77,13 6,36 27 23 5,35 

Campo Redondo 17,09 31,56 4 19,70 60,26 3,72 1 0 3,69 

Canguaretama 0,00 11,18 8 12,72 57,45 4,13 0 3 4,72 

Caraúbas 0,26 48,33 5 9,37 58,14 8,24 17 11 4,38 

Carnaúba dos Dantas 0,63 40,25 6 19,19 79,08 4,20 0 1 4,29 

Carnaubais 0,19 42,99 2 12,12 75,96 6,73 1 0 4,03 

Ceará-Mirim 0,17 16,61 9 10,61 71,22 4,31 14 9 5,26 

Cerro Corá 29,17 60,31 4 22,38 56,08 3,75 2 0 3,01 

Coronel Ezequiel 5,35 7,97 4 26,44 43,80 3,96 1 0 3,76 

Coronel João Pessoa 56,71 30,49 2 30,31 84,38 3,74 0 0 3,16 

Cruzeta 0,28 63,36 4 13,60 47,00 5,27 1 1 3,42 

Currais Novos 0,70 15,30 4 7,82 88,75 5,62 19 12 5,29 

Doutor Severiano 97,90 16,34 3 24,16 80,00 3,67 0 0 2,99 

Encanto 16,54 72,84 4 26,19 66,67 4,09 2 0 3,09 

Equador 22,70 25,77 4 20,41 84,13 4,53 1 2 4,12 

Espírito Santo 5,88 17,65 2 19,02 33,33 3,13 0 0 3,41 

Extremoz 0,00 11,15 8 3,25 94,35 16,44 0 0 5,63 

Felipe Guerra 29,98 51,91 4 - 32,24 11,08 0 0 2,35 

Fernando Pedroza 1,89 0,00 4 45,20 100,00 3,89 0 0 4,38 
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Município 

Uso de 

queima-

das nos 

estab. 

agrop. 

Uso de 

agrotó-

xicos 

nos 

estab. 

agrop. 

Número 

de 

conse-

lhos 

muni-

cipais 

TIU 
Pluriati-

vidade 

PIB 

per 

capita 

(mil 

reais) 

Destino 

dos trans-

portes 

públicos 

rodov. 

Destino 

da 

produção 

agropec. 

IDT 

Florânia 6,99 42,49 7 16,33 55,00 4,13 2 1 3,96 

Francisco Dantas 24,76 61,65 4 36,30 60,00 4,64 1 0 2,80 

Frutuoso Gomes 42,79 52,25 6 25,45 84,21 4,25 0 0 3,50 

Galinhos 0,00 36,84 4 16,89 71,43 16,12 0 0 4,22 

Goianinha 0,00 32,97 7 18,31 71,88 5,23 8 6 4,58 

Gov. Dix-Sept Ros. 0,36 46,48 4 8,83 60,42 10,23 1 0 4,03 

Grossos 0,00 6,67 8 7,22 88,64 11,77 0 0 5,45 

Guamaré 0,00 0,58 4 - 100,00 105,29 0 1 5,73 

Ielmo Marinho 0,00 12,22 6 27,46 34,67 4,72 0 0 3,77 

Ipanguaçu 0,32 66,25 6 14,68 58,46 4,07 2 1 3,71 

Ipueira 0,00 5,66 4 45,89 80,90 5,29 1 1 4,05 

Itajá 0,00 4,27 8 21,39 33,33 4,11 0 0 4,17 

Itaú 0,71 43,97 6 24,19 66,67 3,90 2 0 3,92 

Jaçanã 0,17 18,44 5 22,75 60,90 3,36 1 1 4,14 

Jandaíra 0,00 58,60 4 26,74 75,16 3,42 2 3 3,67 

Janduís 0,85 38,89 9 26,09 77,78 3,93 0 3 4,43 

Januário Cicco 26,26 72,65 6 18,42 68,83 4,01 2 3 3,41 

Japi 2,54 22,32 4 27,55 75,76 3,63 0 0 4,07 

Jardim de Angicos 0,00 33,04 4 50,19 70,00 4,44 0 0 3,35 

Jardim de Piranhas 1,36 44,80 3 16,61 91,49 4,18 0 1 4,21 

Jardim do Seridó 0,38 44,65 5 12,79 77,10 4,74 3 3 4,33 

João Câmara 29,94 11,77 8 13,53 58,25 3,93 15 16 4,72 

João Dias 15,27 46,95 4 40,74 91,43 4,23 0 0 3,52 

José da Penha 35,97 54,13 4 23,14 53,46 4,22 0 0 2,94 

Jucurutu 0,25 11,07 8 15,41 93,82 4,48 1 5 5,30 

Jundiá 0,00 4,18 2 35,58 97,22 4,07 0 0 4,35 

Lagoa d'Anta 28,50 62,67 4 24,01 35,32 3,94 0 3 2,66 

Lagoa de Pedras 0,00 11,72 3 25,53 25,82 3,13 0 3 3,45 

Lagoa de Velhos 15,71 32,86 0 35,77 83,33 5,16 0 0 3,35 

Lagoa Nova 13,51 38,43 8 19,64 22,94 3,42 1 0 3,39 

Lagoa Salgada 0,17 8,09 4 21,26 56,42 3,83 0 2 4,17 

Lajes 27,22 48,25 12 19,64 63,87 3,73 4 5 4,23 

Lajes Pintadas 3,35 21,39 5 31,13 75,76 4,04 0 0 4,08 

Lucrécia 36,11 52,78 6 34,66 96,43 4,31 0 0 3,57 

Luís Gomes 19,95 15,22 7 19,02 87,91 3,52 1 1 4,63 

Macaíba 0,54 32,68 4 6,00 81,46 9,31 1 6 4,73 

Macau 0,00 3,23 8 6,86 63,64 16,68 12 3 5,34 

Major Sales 4,76 64,76 8 35,32 73,68 4,30 0 0 3,60 

Marcelino Vieira 39,33 40,17 6 18,72 52,45 4,13 3 0 3,38 

Martins 48,82 10,78 4 20,16 92,16 3,59 1 1 4,10 

Maxaranguape 0,00 20,97 6 15,19 55,56 4,46 0 0 4,26 
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Município 

Uso de 

queima-

das nos 

estab. 

agrop. 

Uso de 

agrotó-

xicos 

nos 

estab. 

agrop. 

Número 

de 

conse-

lhos 

muni-

cipais 

TIU 
Pluriati-

vidade 

PIB 

per 

capita 

(mil 

reais) 

Destino 

dos trans-

portes 

públicos 

rodov. 

Destino 

da 

produção 

agropec. 

IDT 

Messias Targino 0,00 54,93 5 30,03 90,00 4,85 0 1 3,94 

Montanhas 0,23 4,51 4 18,61 56,70 3,35 1 0 4,25 

Monte Alegre 1,08 15,27 6 14,78 72,40 3,78 8 0 4,68 

Monte das Gameleiras 53,02 20,13 4 49,01 69,01 4,34 0 1 2,88 

Mossoró 1,35 39,61 12 4,52 65,66 12,52 42 58 6,56 

Natal 0,00 15,09 14 3,68 88,24 10,85 131 64 8,43 

Nísia Floresta 0,75 17,66 8 11,90 48,69 4,52 0 0 4,44 

Nova Cruz 3,75 48,31 5 11,36 68,82 4,14 15 12 4,42 

Olho-d'Água do Borges 0,00 16,53 8 32,53 34,88 3,79 1 0 3,77 

Ouro Branco 0,00 65,89 6 21,52 80,65 4,79 0 1 3,92 

Paraná 53,09 66,26 4 33,92 67,65 4,09 0 0 2,53 

Paraú 3,41 29,55 3 - 64,29 3,63 0 0 3,25 

Parazinho 0,00 76,92 4 31,94 31,82 3,59 1 2 2,57 

Parelhas 8,42 29,37 7 13,78 81,02 4,67 3 6 4,72 

Parnamirim 0,00 9,09 10 4,80 100,00 9,26 19 3 6,05 

Passa e Fica 0,38 59,55 8 18,44 55,42 4,00 2 5 3,93 

Passagem 0,00 11,40 4 43,68 91,67 4,46 0 0 4,15 

Patu 17,37 54,90 5 14,17 78,57 3,88 6 6 4,04 

Pau dos Ferros 0,84 76,00 6 10,86 74,76 5,86 36 26 4,76 

Pedra Grande 0,00 13,64 4 30,40 63,41 4,43 0 0 3,97 

Pedra Preta 0,00 24,14 6 46,96 84,21 4,26 0 1 3,97 

Pedro Avelino 0,32 20,48 4 22,62 89,22 3,50 0 6 4,57 

Pedro Velho 0,11 41,50 7 19,61 27,44 3,60 1 1 3,52 

Pendências 1,58 10,44 6 9,37 98,44 10,47 2 1 5,33 

Pilões 0,68 42,57 4 36,03 81,25 4,47 0 0 3,71 

Poço Branco 0,78 5,04 4 19,42 85,71 3,55 0 0 4,68 

Portalegre 47,40 4,48 7 23,06 51,16 3,63 3 0 3,75 

Porto do Mangue 22,75 16,40 4 5,65 85,06 33,98 1 0 4,93 

Presidente Juscelino 0,00 37,27 7 20,13 41,67 3,76 5 0 3,82 

Pureza 13,13 18,20 4 17,31 66,67 4,34 1 0 4,10 

Rafael Fernandes 25,00 44,84 5 26,86 69,12 4,39 2 1 3,51 

Rafael Godeiro 0,00 39,72 6 35,60 87,93 4,64 0 7 4,20 

Riacho da Cruz 36,67 55,56 3 44,32 70,45 4,15 1 0 2,62 

Riacho de Santana 50,35 47,20 4 29,94 55,10 4,20 0 0 2,72 

Riachuelo 1,09 72,68 6 20,89 100,00 3,81 1 0 4,11 

Rio do Fogo 0,61 57,58 4 17,41 87,50 3,78 0 0 4,02 

Rodolfo Fernandes 8,27 48,12 8 35,00 70,00 4,01 0 1 3,75 

Ruy Barbosa 36,29 82,70 4 37,62 46,62 3,99 0 0 2,09 

Santa Cruz 0,00 22,14 6 12,59 89,39 4,08 9 11 5,15 

Santa Maria 1,43 9,52 4 26,15 76,92 4,38 1 0 4,33 
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Município 

Uso de 

queima-

das nos 

estab. 

agrop. 

Uso de 

agrotó-

xicos 

nos 

estab. 

agrop. 

Número 

de 

conse-

lhos 

muni-

cipais 

TIU 
Pluriati-

vidade 

PIB 

per 

capita 

(mil 

reais) 

Destino 

dos trans-

portes 

públicos 

rodov. 

Destino 

da 

produção 

agropec. 

IDT 

Santana do Matos 20,07 27,74 4 18,98 44,20 3,71 0 0 3,45 

Santana do Seridó 0,00 20,25 5 39,90 88,89 4,67 0 0 4,16 

Santo Antônio 27,28 50,10 5 15,20 35,42 3,72 6 10 3,33 

São Bento do Norte 0,00 4,04 4 23,98 77,02 6,12 0 0 4,49 

São Bento do Trairí 0,00 88,74 4 36,05 100,00 3,92 1 0 3,38 

São Fernando 0,00 16,24 4 19,62 89,80 8,01 0 0 4,65 

São Francisco do Oeste 14,47 64,15 4 30,63 86,67 4,60 0 0 3,44 

São Gonç. do Amar. 1,14 23,71 9 6,79 88,15 8,27 1 0 5,26 

São João do Sabugi 0,00 20,25 4 21,04 92,45 4,45 1 2 4,61 

São José de Mipibu 0,50 35,77 6 11,18 69,77 5,16 2 7 4,54 

São José do Campestre 0,00 35,33 5 18,85 64,04 3,79 2 6 4,15 

São José do Seridó 0,00 46,56 4 17,94 64,29 6,59 0 1 3,85 

São Miguel 63,33 33,59 6 14,52 50,44 3,68 2 4 3,30 

São Miguel do Gostoso 0,33 12,29 5 13,49 51,72 4,33 2 0 4,29 

São Paulo do Potengi 6,44 7,99 5 17,12 72,13 4,22 6 15 4,85 

São Pedro 8,53 13,25 4 22,19 68,97 3,94 5 1 4,20 

São Rafael 2,55 54,56 4 16,70 60,33 4,25 0 1 3,64 

São Tomé 1,66 49,96 7 20,43 85,88 3,40 1 2 4,33 

São Vicente 0,95 35,87 5 20,87 56,90 3,83 0 0 3,84 

Senador Elói de Souza 0,23 1,69 4 26,09 72,39 3,60 1 0 4,38 

Sen. Georgino Avelino 0,00 2,63 8 28,73 91,07 4,91 0 0 4,97 

Serra de São Bento 15,27 8,65 5 34,42 61,84 2,98 1 2 3,84 

Serra do Mel 0,48 14,52 2 17,85 71,18 6,32 0 2 4,25 

Serra Negra do Norte 0,23 17,39 4 18,69 83,87 4,41 0 0 4,51 

Serrinha 0,58 49,57 6 17,23 78,33 5,10 0 3 4,24 

Serrinha dos Pintos 69,84 38,80 4 32,20 84,62 3,81 0 0 3,02 

Severiano Melo 2,39 12,26 4 25,65 44,44 4,48 0 0 3,76 

Sítio Novo 1,66 2,29 6 27,92 80,00 3,69 0 1 4,62 

Taboleiro Grande 10,00 64,00 6 47,42 100,00 4,87 0 1 3,54 

Taipu 0,23 14,81 6 13,79 92,50 4,93 2 1 5,02 

Tangará 2,86 33,21 4 14,26 65,52 4,14 8 3 4,19 

Tenente Ananias 69,23 36,49 5 17,52 83,07 3,74 0 0 3,46 

Ten. Laurentino Cruz 4,01 5,34 8 26,95 51,39 3,95 1 0 4,28 

Tibau 1,22 43,90 4 - 60,00 10,07 0 0 3,27 

Tibau do Sul 0,00 4,11 6 12,22 97,14 5,70 0 0 5,26 

Timbaúba dos Batistas 0,00 48,15 3 44,58 77,50 4,78 0 0 3,30 

Touros 4,96 13,93 5 11,43 48,44 4,74 2 0 4,20 

Triunfo Potiguar 0,35 50,52 4 40,14 62,77 4,12 0 0 3,21 

Umarizal 22,40 59,47 6 16,29 74,19 4,55 2 9 3,91 

Upanema 20,02 37,96 4 14,36 87,13 5,77 0 0 4,14 

Várzea 19,38 23,79 5 28,63 69,57 3,56 0 0 3,80 

Venha-Ver 80,94 56,19 5 36,94 77,02 4,20 0 0 2,49 

Vera Cruz 2,40 17,20 6 19,20 60,57 3,79 2 2 4,33 

Viçosa 0,00 40,00 4 57,79 88,46 4,89 0 0 3,38 

Vila Flor 0,00 50,00 3 38,55 100,00 4,77 0 0 3,78 

Fonte: elaboração do autor 
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APÊNDICE J – Médias ponderadas (Wz), valores normalizados (Z) e índices locais de 

Moran dos municípios do Rio Grande do Norte para a ruralidade 

Município Z Wz Moran   Município Z Wz Moran 

Acari -1,650 -1,136 0,740 

 

Francisco Dantas 1,353 -0,443 -0,237 

Açu -1,657 -0,043 0,028 

 

Frutuoso Gomes -0,811 -0,127 0,041 

Afonso Bezerra 0,295 -0,803 -0,093 

 

Galinhos 1,278 -0,104 -0,052 

Água Nova 0,638 0,485 0,122 

 

Goianinha -1,577 -1,068 0,665 

Alexandria 0,728 0,992 0,285 

 

Gov. Dix-Sept Rosado 2,358 0,200 0,186 

Almino Afonso 0,277 0,116 0,013 

 

Grossos -1,695 -1,695 1,133 

Alto do Rodrigues -1,570 -0,483 0,299 

 

Guamaré -1,173 0,161 -0,074 

Angicos -0,664 0,366 -0,096 

 

Ielmo Marinho 2,397 -0,467 -0,441 

Antônio Martins 1,267 0,050 0,025 

 

Ipanguaçu 0,732 -0,820 -0,237 

Apodi 0,807 0,036 0,011 

 

Ipueira -0,986 -0,626 0,243 

Areia Branca -2,383 -0,273 0,256 

 

Itajá -1,252 0,085 -0,042 

Arês -1,121 -1,640 0,725 

 

Itaú -1,538 -0,203 0,123 

Augusto Severo 1,827 0,869 0,626 

 

Jaçanã -0,330 3,071 -0,399 

Baía Formosa -0,343 -1,178 0,159 

 

Jandaíra 0,232 0,727 0,067 

Baraúna -0,321 -0,465 0,059 

 

Janduís 0,563 0,704 0,157 

Barcelona 0,909 0,571 0,205 

 

Januário Cicco 1,408 0,151 0,084 

Bento Fernandes 2,475 0,866 0,846 

 

Japi 1,704 0,555 0,373 

Bodó 1,324 2,145 1,120 

 

Jardim de Angicos 2,256 1,304 1,161 

Bom Jesus -1,088 0,482 -0,207 

 

Jardim de Piranhas -1,646 -0,409 0,266 

Brejinho -1,720 -0,375 0,255 

 

Jardim do Seridó -1,558 -1,070 0,658 

Caiçara do Norte -0,893 1,159 -0,408 

 

João Câmara -0,762 1,334 -0,401 

Caiçara do Rio do Vento 2,285 1,716 1,547 

 

João Dias 2,734 0,757 0,817 

Caicó -2,922 -0,585 0,674 

 

José da Penha 0,517 0,581 0,118 

Campo Redondo 1,274 0,577 0,290 

 

Jucurutu -0,337 0,094 -0,012 

Canguaretama -1,178 -0,922 0,429 

 

Jundiá -0,643 -0,918 0,233 

Caraúbas 1,145 0,829 0,375 

 

Lagoa d'Anta 0,997 0,070 0,028 

Carnaúba dos Dantas -1,507 -1,523 0,905 

 

Lagoa de Pedras 1,630 0,155 0,100 

Carnaubais 1,029 -0,536 -0,218 

 

Lagoa de Velhos 0,153 0,783 0,047 

Ceará-Mirim -1,528 -0,286 0,172 

 

Lagoa Nova 1,979 0,736 0,574 

Cerro Corá 2,797 0,598 0,660 

 

Lagoa Salgada 0,730 0,508 0,146 

Coronel Ezequiel 3,071 0,538 0,652 

 

Lajes -0,204 1,564 -0,126 

Coronel João Pessoa 0,359 1,040 0,147 

 

Lajes Pintadas 1,516 0,665 0,398 

Cruzeta -1,291 -1,461 0,744 

 

Lucrécia -1,599 -0,580 0,366 

Currais Novos -2,426 1,112 -1,064 

 

Luís Gomes 0,428 0,953 0,161 

Doutor Severiano 0,413 0,127 0,021 

 

Macaíba -2,054 -1,655 1,341 

Encanto 0,159 -0,214 -0,013 

 

Macau -2,286 0,327 -0,295 

Equador 0,549 -0,446 -0,097 

 

Major Sales -1,296 0,721 -0,369 

Espírito Santo -0,579 -0,964 0,220 

 

Marcelino Vieira 0,815 0,161 0,052 

Extremoz -1,954 -3,709 2,859 

 

Martins -0,453 -0,342 0,061 

Felipe Guerra 1,293 1,437 0,733 

 

Maxaranguape -1,047 -0,139 0,057 

Fernando Pedroza -0,087 0,897 -0,031 

 

Messias Targino 0,047 0,730 0,014 

Florânia -0,215 -0,542 0,046   Montanhas -1,582 -0,326 0,203 
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Município Z Wz Moran   Município Z Wz Moran 

Monte Alegre -0,125 -0,464 0,023 

 

São Bento do Trairí 2,430 1,184 1,136 

Monte das Gameleiras 2,400 1,098 1,039 

 

São Fernando 0,435 -1,592 -0,273 

Mossoró -3,289 0,044 -0,057 

 

São Frco. do Oeste -1,759 -0,595 0,413 

Natal -6,202 -3,168 7,752 

 

São Gonç. do Amarante -3,397 -1,868 2,504 

Nísia Floresta -1,483 -2,606 1,524 

 

São João do Sabugi -0,626 -1,393 0,344 

Nova Cruz -1,185 -0,367 0,171 

 

São José de Mipibu -1,900 -1,545 1,158 

Olho d'Água do Borges 0,589 0,234 0,054 

 

São José do Campestre -0,548 0,864 -0,187 

Ouro Branco 0,539 -1,336 -0,284 

 

São José do Seridó -1,058 -1,855 0,774 

Paraná 1,219 0,134 0,065 

 

São Miguel 0,096 1,105 0,042 

Paraú 0,099 0,879 0,034 

 

São Miguel de Touros 1,032 0,768 0,313 

Parazinho 0,823 0,485 0,157 

 

São Paulo do Potengi -1,306 0,680 -0,350 

Parelhas -1,362 -0,739 0,397 

 

São Pedro 0,036 0,153 0,002 

Parnamirim -5,268 -2,910 6,047 

 

São Rafael 0,359 -0,397 -0,056 

Passa e Fica -0,622 0,650 -0,160 

 

São Tomé 1,944 0,934 0,716 

Passagem -0,542 -0,919 0,196 

 

São Vicente 0,325 -0,038 -0,005 

Patu -0,201 0,563 -0,045 

 

Sen. Elói de Souza 2,539 -0,107 -0,108 

Pau dos Ferros -2,788 0,361 -0,397 

 

Sen. Georgino Avelino -2,135 -1,590 1,339 

Pedra Grande 1,198 1,386 0,655 

 

Serra de São Bento 2,137 0,557 0,469 

Pedra Preta 3,798 0,761 1,141 

 

Serra do Mel 1,903 -0,862 -0,647 

Pedro Avelino 1,420 -0,360 -0,202 

 

Serra Negra do Norte -0,272 -1,664 0,178 

Pedro Velho 0,534 -1,124 -0,237 

 

Serrinha 1,310 0,563 0,291 

Pendências -1,598 -0,633 0,399 

 

Serrinha dos Pintos 0,693 0,130 0,036 

Pilões -0,747 0,937 -0,276 

 

Severiano Melo -0,424 -0,681 0,114 

Poço Branco -0,587 1,279 -0,296 

 

Sítio Novo 2,685 0,275 0,292 

Portalegre 1,271 -0,063 -0,031 

 

Taboleiro Grande 0,367 -0,406 -0,059 

Porto do Mangue 1,990 -0,434 -0,341 

 

Taipu 0,895 0,517 0,182 

Presidente Juscelino 0,152 1,300 0,078 

 

Tangará -0,284 0,619 -0,069 

Pureza 1,392 -0,580 -0,318 

 

Tenente Ananias 0,889 0,820 0,288 

Rafael Fernandes -0,005 0,050 0,000 

 

Tenente Laurentino Cruz 0,424 0,589 0,099 

Rafael Godeiro 0,756 -0,167 -0,050 

 

Tibau 0,586 -2,492 -0,576 

Riacho da Cruz -0,455 -0,385 0,069 

 

Tibau do Sul -2,168 -1,482 1,268 

Riacho de Santana 1,428 0,459 0,258 

 

Timbaúba dos Batistas -1,463 -1,101 0,636 

Riachuelo 0,018 1,086 0,008 

 

Touros 0,283 0,234 0,026 

Rio do Fogo -1,313 0,209 -0,108 

 

Triunfo Potiguar 3,001 0,530 0,627 

Rodolfo Fernandes -1,311 -0,510 0,264 

 

Umarizal -1,335 -0,090 0,048 

Ruy Barbosa 1,727 1,289 0,878 

 

Upanema 1,562 0,080 0,050 

Santa Cruz -1,222 1,470 -0,709 

 

Várzea -0,643 -0,514 0,130 

Santa Maria 0,426 0,724 0,122 

 

Venha-Ver 3,490 0,294 0,405 

Santana do Matos 1,658 0,371 0,242 

 

Vera Cruz -0,881 -0,388 0,135 

Santana do Seridó 0,470 -0,458 -0,085 

 

Viçosa -1,881 -0,243 0,180 

Santo Antônio -0,672 -0,088 0,023 

 

Vila Flor -1,401 -1,673 0,925 

São Bento do Norte 2,304 0,376 0,342           

Fonte: elaboração do autor 
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APÊNDICE L – Médias ponderadas (Wz), valores normalizados (Z) e índices locais de 

Moran dos municípios do Rio Grande do Norte para o índice de desenvolvimento territorial 

Município Z Wz Moran   Município Z Wz Moran 

Acari 0,325 0,150 0,070 
 

Galinhos 0,160 0,681 0,156 

Açu 0,920 0,230 0,303 
 

Goianinha 0,518 0,339 0,251 

Afonso Bezerra -0,294 0,624 -0,262 
 

Gov. Dix-Sept Rosado -0,037 0,019 -0,001 

Água Nova -1,728 -0,942 2,332 
 

Grossos 1,390 1,243 2,473 

Alexandria -0,253 -0,498 0,180 
 

Guamaré 1,663 0,388 0,924 

Almino Afonso -0,389 -0,279 0,155 
 

Ielmo Marinho -0,292 0,529 -0,221 

Alto do Rodrigues 0,331 0,467 0,221 
 

Ipanguaçu -0,348 0,286 -0,143 

Angicos 0,412 -0,022 -0,013 
 

Ipueira -0,015 0,546 -0,012 

Antônio Martins -0,309 -0,343 0,152 
 

Itajá 0,108 -0,010 -0,002 

Apodi -0,319 -0,453 0,207 
 

Itaú -0,146 -0,581 0,121 

Areia Branca 2,026 1,234 3,577 
 

Jaçanã 0,074 -0,308 -0,033 

Arês 0,893 0,472 0,603 
 

Jandaíra -0,389 0,199 -0,111 

Augusto Severo -0,194 0,031 -0,009 
 

Janduís 0,368 -0,005 -0,003 

Baía Formosa 1,279 0,660 1,207 
 

Januário Cicco -0,648 0,062 -0,058 

Baraúna -0,747 1,231 -1,317 
 

Japi 0,005 -0,112 -0,001 

Barcelona -0,219 0,009 -0,003 
 

Jardim de Angicos -0,715 -0,248 0,254 

Bento Fernandes -0,813 0,066 -0,077 
 

Jardim de Piranhas 0,147 0,378 0,079 

Bodó -0,037 -0,777 0,041 
 

Jardim do Seridó 0,269 0,319 0,123 

Bom Jesus -0,277 0,118 -0,047 
 

João Câmara 0,658 -0,339 -0,319 

Brejinho -0,091 0,020 -0,003 
 

João Dias -0,545 -0,317 0,247 

Caiçara do Norte 0,942 -0,324 -0,437 
 

José da Penha -1,123 -0,675 1,085 

Caiç. do Rio do Vento -1,018 -0,444 0,647 
 

Jucurutu 1,239 -0,006 -0,010 

Caicó 1,286 0,122 0,225 
 

Jundiá 0,284 0,029 0,012 

Campo Redondo -0,371 0,460 -0,245 
 

Lagoa d'Anta -1,407 -0,076 0,153 

Canguaretama 0,660 0,253 0,239 
 

Lagoa de Pedras -0,613 -0,094 0,082 

Caraúbas 0,322 -0,254 -0,117 
 

Lagoa de Velhos -0,715 0,221 -0,226 

Carnaúba dos Dantas 0,228 0,417 0,136 
 

Lagoa Nova -0,673 -0,138 0,133 

Carnaubais -0,030 0,807 -0,034 
 

Lagoa Salgada 0,108 -0,095 -0,015 

Ceará-Mirim 1,195 0,611 1,045 
 

Lajes 0,165 -0,236 -0,056 

Cerro Corá -1,050 0,095 -0,143 
 

Lajes Pintadas 0,020 0,329 0,010 

Coronel Ezequiel -0,308 0,026 -0,012 
 

Lucrécia -0,493 -0,265 0,187 

Coronel João Pessoa -0,902 -0,968 1,250 
 

Luís Gomes 0,571 -1,155 -0,945 

Cruzeta -0,641 0,324 -0,297 
 

Macaíba 0,667 0,801 0,765 

Currais Novos 1,231 -0,288 -0,507 
 

Macau 1,274 0,663 1,210 

Doutor Severiano -1,070 -0,871 1,334 
 

Major Sales -0,467 -0,694 0,464 

Encanto -0,977 -0,721 1,007 
 

Marcelino Vieira -0,678 -0,480 0,466 

Equador 0,059 0,379 0,032 
 

Martins 0,041 -0,509 -0,030 

Espírito Santo -0,649 0,297 -0,276 
 

Maxaranguape 0,201 0,537 0,155 

Extremoz 1,567 2,253 5,056 
 

Messias Targino -0,124 0,050 -0,009 

Felipe Guerra -1,712 -0,011 0,027 
 

Montanhas 0,188 -0,092 -0,025 

Fernando Pedroza 0,320 -0,271 -0,124 
 

Monte Alegre 0,618 0,071 0,063 

Florânia -0,102 0,227 -0,033 
 

Monte das Gameleiras -1,181 -0,040 0,068 

Francisco Dantas -1,266 -0,362 0,657 
 

Mossoró 2,498 0,377 1,347 

Frutuoso Gomes -0,559 -0,288 0,230   Natal 4,370 1,353 8,464 
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Município Z Wz Moran   Município Z Wz Moran 

Nísia Floresta 0,382 1,065 0,582 
 

São Frco. do Oeste -0,618 -0,353 0,312 

Nova Cruz 0,355 -0,505 -0,257 
 

São Gonç. do Amarante 1,193 1,502 2,565 

Olho-d'Água do Borges -0,289 -0,008 0,003 
 

São João do Sabugi 0,546 0,573 0,448 

Ouro Branco -0,146 0,551 -0,115 
 

São José de Mipibu 0,473 0,487 0,330 

Paraná -1,531 -0,406 0,890 
 

São José do Campestre 0,092 -0,309 -0,041 

Paraú -0,808 0,237 -0,274 
 

São José do Seridó -0,214 0,309 -0,095 

Parazinho -1,497 0,273 -0,584 
 

São Miguel -0,765 -1,130 1,238 

Parelhas 0,658 0,196 0,185 
 

São Miguel de Touros 0,224 -0,484 -0,155 

Parnamirim 1,983 1,473 4,183 
 

São Paulo do Potengi 0,784 -0,027 -0,030 

Passa e Fica -0,134 -0,423 0,081 
 

São Pedro 0,140 0,244 0,049 

Passagem 0,090 -0,201 -0,026 
 

São Rafael -0,423 0,414 -0,251 

Patu -0,024 0,004 0,000 
 

São Tomé 0,268 -0,157 -0,060 

Pau dos Ferros 0,694 -0,778 -0,774 
 

São Vicente -0,226 0,064 -0,021 

Pedra Grande -0,095 -0,281 0,038 
 

Sen. Elói de Souza 0,313 -0,159 -0,071 

Pedra Preta -0,090 -0,260 0,033 
 

Sen. Georgino Avelino 0,909 0,824 1,072 

Pedro Avelino 0,507 0,427 0,310 
 

Serra de São Bento -0,218 -0,658 0,205 

Pedro Velho -0,539 0,134 -0,103 
 

Serra do Mel 0,183 1,255 0,329 

Pendências 1,270 0,320 0,583 
 

Serra Negra do Norte 0,449 0,304 0,195 

Pilões -0,351 -0,414 0,208 
 

Serrinha 0,180 -0,661 -0,171 

Poço Branco 0,618 0,109 0,097 
 

Serrinha dos Pintos -1,047 -0,231 0,346 

Portalegre -0,316 -0,820 0,371 
 

Severiano Melo -0,305 -0,259 0,113 

Porto do Mangue 0,864 0,863 1,068 
 

Sítio Novo 0,558 0,052 0,042 

Presidente Juscelino -0,238 -0,073 0,025 
 

Taboleiro Grande -0,526 -0,684 0,514 

Pureza 0,034 0,533 0,026 
 

Taipu 0,961 0,157 0,216 

Rafael Fernandes -0,553 -0,805 0,638 
 

Tangará 0,128 0,020 0,004 

Rafael Godeiro 0,133 -0,214 -0,041 
 

Tenente Ananias -0,607 -0,896 0,778 

Riacho da Cruz -1,442 -0,357 0,737 
 

Ten. Laurentino Cruz 0,215 -0,313 -0,096 

Riacho de Santana -1,338 -0,735 1,409 
 

Tibau -0,795 1,944 -2,211 

Riachuelo 0,051 -0,495 -0,036 
 

Tibau do Sul 1,196 0,539 0,923 

Rio do Fogo -0,042 0,125 -0,008 
 

Timbaúba dos Batistas -0,763 0,617 -0,674 

Rodolfo Fernandes -0,314 -0,383 0,172 
 

Touros 0,141 -0,124 -0,025 

Ruy Barbosa -1,975 -0,229 0,649 
 

Triunfo Potiguar -0,857 0,079 -0,097 

Santa Cruz 1,089 -0,051 -0,080 
 

Umarizal -0,154 -0,347 0,076 

Santa Maria 0,270 -0,026 -0,010 
 

Upanema 0,075 0,450 0,048 

Santana do Matos -0,609 -0,004 0,004 
 

Várzea -0,267 -0,198 0,076 

Santana do Seridó 0,099 0,210 0,030 
 

Venha-Ver -1,571 -0,365 0,821 

Santo Antônio -0,730 -0,208 0,217 
 

Vera Cruz 0,263 0,244 0,092 

São Bento do Norte 0,428 -0,217 -0,133 
 

Viçosa -0,683 -0,468 0,457 

São Bento do Trairí -0,686 0,262 -0,258 
 

Vila Flor -0,286 0,928 -0,380 

São Fernando 0,586 0,477 0,401           

Fonte: elaboração do autor 

 

 

 


