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RESUMO 

 

A definição operacional estabelece que agricultor (a) familiar, segundo a Lei N° 

11.326, de 24 de julho de 2006, é todo aquele (a) que pratica atividades no meio rural e atende 

simultaneamente aos seguintes requisitos: não detem área maior do que quatro módulos 

fiscais; utiliza predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas 

do seu estabelecimento; tem percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento; e dirije seu estabelecimento com sua família. O que 

despertou interesse nesta investigação foi observar a existência de agricultores (as) que 

atendem aos requisitos desta definição, a exceção apenas do tamanho da área do 

estabelecimento dimensionada na forma como foi construído o módulo fiscal, entretanto não 

podem ser classificados como agricultores (as) familiares, do ponto de vista operacional. A 

não classificação operacional de um agricultor (a) na condição familiar o impossibilita de 

acessar as condições diferenciais presentes em mais de uma dezena de políticas públicas 

exclusivas a esse grupo social. Considerando a hipótese de inconformidade do atual módulo 

fiscal como unidade de medida agrária para estabelecer o dimensionamento econômico do 

imóvel rural para fins de classificação operacional do agricultor (a) familiar, este estudo 

define como objetivo geral analisar a aplicabilidade deste módulo fiscal como um dos 

parâmetros (dimensionamento da área) adotados para fins de classificação operacional do 

agricultor (a) familiar. O trabalho empírico para levantamento de dados primários foi 

realizado em Parelhas com um grupo de agricultores (as) que se encontra no estrato de área 

acima de 120 hectares até 280 hectares. Neste município o módulo fiscal é de apenas 30 

hectares, enquanto, por exemplo, em Mossoró é de 70 hectares. A adoção desse grupo de área 

decorre do fato de os agricultores (as) de Mossoró nesse estrato de área serem classificados 

como familiar, mas os de Parelhas não. Isso ocorre em razão das distorções na construção do 

módulo fiscal. No levantamento de dados secundários para os âmbitos nacional e estadual a 

fonte é o Censo Agropecuário 2006, do IBGE. Na realização desta pesquisa é utilizada a 

técnica de pesquisa denominada por Marconi e Lakatos (2010) como documentação direta 

para levantamento de dados. O levantamento de dados primários é obtido por intermédio da 

realização de entrevistas, organizadas em questionário e aplicados junto a agricultores (as) e 

produtores (as). A partir do conhecimento, interpretação e análise dos dados obtidos na 

pesquisa de campo conclui-se que metade dos agricultores (as) participantes da pesquisa pode 

ser classificado como agricultores (as) familiares, segundo os critérios da definição 

operacional, à exceção apenas do critério do módulo fiscal do município de Parelhas. Esse 



resultado corrobora a hipótese inicial deste estudo, segundo a qual é inadequada a utilização 

desse módulo fiscal como unidade de medida agrária para fins de classificação operacional 

do agricultor (a) na condição familiar. 

 

Palavras-chave: Módulo Fiscal. Classificação Operacional. Agricultura Familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The operational definition states that family farmer, according to the Law 11.326 of July 24, 

2006, is all those that are practicing activities in the rural environment and simultaneously 

meets the following requirements: does not hold area larger than four fiscal modules; 

predominantly uses labour force of his own family in the economic activities of his 

establishment; It has minimum percentage of family income arising from economic activities 

of his establishment; and manages his establishment with his family. What stirred interest in 

this investigation was to observe the existence of farmers that meet the requirements of this 

definition, excepting only the size of the dimensioned settlement area in the way the fiscal 

module was built, but that cannot be classified as family farmers, from an operational point of 

view. The operational non classification of a farmer in a family farmer condition, makes it 

impossible to him/her access the differential conditions present in more than a dozen 

exclusive public policies for this social group. Considering the unconformity hypothesis of 

the current fiscal module as agrarian unit of measurement to establish the economic 

dimension of the rural estate for family farmer operational classification purposes, this study 

establishes as a general objective to analyze the applicability of this fiscal module as one of 

the parameters (dimensioning of the area) adopted with the intent of operational classification 

of the family farmer. The empirical work to primary data collection was carried out in 

Parelhas with a group of farmers lying in the stratum of area above 120 hectares up to 280 

hectares. In this municipality the fiscal module is only 30 hectares, whereas, for example, in 

Mossoro is 70 hectares. The adoption of this area group stems from the fact that the farmers 

from Mossoro, in this stratum of area, being classified as family farmers but those from 

Parelhas not. This occurs because of the distortions in building the fiscal module. In the 

secondary data gathering for the national and state levels the source is the 2006 Agricultural 

Census, from IBGE. In the execution of this research is utilized the research technique called 

by Marconi and Lakatos (2010) as direct documentation for data collection. The collection of 

primary data is obtained through the intermediary of interviews, organized in questionnaire 

and applied with the farmers and producers. From the knowledge, interpretation and analysis 

of data obtained in the field research is concluded that half of the farmer participants can be 

classified as family farmers, according to the criteria of operational definition, excepting only 

the criterion of the fiscal module of Parelhas. This result corroborates the initial hypothesis of 

this study, according to which it is inappropriate the use of such fiscal module as agrarian unit 



of measure for purposes of operational classification of farmers in the family farmer 

condition. 

 

Keywords: Fiscal module. Operational classification. Family agriculture.  
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INTRODUÇÃO 

Na última década o Brasil vivencia um processo de constituição de uma política 

agrícola para um setor social do meio rural brasileiro denominado agricultura familiar. Dentre 

os vários programas constituídos ou reformulados nesse período se destacam o crédito 

agrícola por intermédio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

PRONAF, as tecnologias de convivência com o semiárido – cisterna, barragem subterrânea, 

poços artesianos, barreiro, sementes crioulas etc - a política nacional de assistência técnica e 

extensão rural (PNATER), a política de garantia de preços mínimos para a agricultura familiar 

(PGPA), seguro, como o garantia-safra, ações de acesso ao mercado institucional - Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

entre outros. 

O acesso às condições diferenciais presentes nessas e em outras políticas públicas 

(como a aposentadoria especial e o programa nacional de habitação rural – PNRH), exclusivas 

para o grupo social denominado agricultura familiar, é condicionado à sua classificação 

operacional como agricultor (a) familiar. Essa classificação se dá segundo o que estabelece a 

Lei N° 11.326, de 24 de julho de 2006. 

Um dos parâmetros utilizados nessa definição diz respeito ao limite de área do 

estabelecimento agropecuário – até quatro módulos fiscais, o que representa, por exemplo, 

até 120 hectares em Parelhas e até 280 hectares em Mossoró (cuja área do módulo fiscal é 

131% superior a de Parelhas).  

A importância desta dissertação é evidenciar a inconformidade da construção do atual 

módulo fiscal, como unidade de medida agrária, para expressar o limite de área do 

estabelecimento agropecuário, e, por conseguinte, a sua utilização para aferir um dos 

parâmetros (área do imóvel rural) utilizados para fins de classificação operacional do 

agricultor (a) familiar. 

Ao mesmo tempo, chamar a atenção de estudiosos, de movimentos sociais do campo, 

do sindicalismo rural e especialmente do governo federal, quanto à necessidade de abertura de 

diálogo para discutir as inconformidades na construção do módulo fiscal, bem como, quanto 

à relevância da realização de outros estudos sobre esse tema. Assim, será possível dirimir 

dúvidas, suscitar outras, como também adotar medidas que eliminem os obstáculos que 

impedem um conjunto de agricultores (as) de acessar as condições diferenciais presentes em 

algumas políticas públicas destinadas exclusivamente a esse grupo social.  
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Com relação aos aspectos metodológicos, destaca-se que a técnica de pesquisa adotada 

neste estudo, segundo Marconi e Lakatos (2010), é a documentação direta para levantamento 

de dados, cuja característica é o levantamento de dados onde o fenômeno analisado ocorre e a 

sua realização mediante pesquisa de campo. 

A pesquisa de campo é do tipo quantitativo-descritivo cuja principal finalidade é a 

análise das características de fenômenos mediante a adoção de técnicas como aplicação de 

questionário e utilização de procedimentos de amostragem. 

O levantamento de dados primários é obtido por intermédio da realização de 

entrevistas. O tipo de entrevista adotada é a estruturada, constituída de um roteiro previamente 

estabelecido organizada em questionário e aplicado junto a agricultores (as) e produtores (as) 

que atendem aos critérios previamente definidos. 

As perguntas integrantes do questionário é uma adaptação do que foi adotado pelo 

IBGE, no Censo Agropecuário de 2006. O manual do recenseador do censo de 2006, do 

IBGE, foi utilizado como referência para subsidiar as perguntas e orientar a sistematização 

das respostas. 

A amostragem é não probabilística em função de não existir um prévio cadastro ou 

uma relação de domínio público onde constam os nomes de todas as pessoas que se 

enquadram no estrato de área - acima de 120 hectares e até 280 hectares -, no município de 

Parelhas. Tanto o IBGE quanto o INCRA, contatados por ocasião do levantamento de dados, 

alegaram que essas informações são de carárter sigiloso. Esse fato inviabilizou a composição  

de uma amostragem aleatória simples, cuja característica é a igual probalidade de todos os 

integrantes da população compor a amostra (HOFFMANN, 2009, p. 114).  

A ausência de um prévio cadastro dos agricultores e produtores exigiu a busca de 

informações sobre as pessoas que possivelmente poderiam compor a amostra da pesquisa de 

campo. Para isso, foram realizadas reuniões separadamente com dirigentes do sindicato dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais de Parelhas, dirigentes da secretaria municipal de 

agricultura, técnicos do escritório local da Emater, dirigente e assessores da Cooperativa 

Agropecuária do Seridó (CAPESA), além de dirigente de escritório local privado que presta 

serviços de assessoria aos agricultores e produtores na elaboração do Imposto Territorial 

Rural (ITR) e do Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Esse processo de consulta resultou na constituição de uma relação informal de mais de 

cinquenta pessoas que possivelmente atenderiam ao perfil para compor a amostra da pesquisa 

de campo. Dessa relação, vinte e duas pessoas foram entrevistadas, pois estas efetivamente 

atendiam aos requisitos previamente estabelecidos (ser detentor ou responsável econômico 
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por estabelecimento agropecuário no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares, o 

imóvel e a sua sede estarem localizados no município de Parelhas e se dispor a participar da 

entrevista). 

Os dados secundários utilizados neste estudo têm sua origem no Censo Agropecuário 

2006, realizado pelo IBGE, além dos dados primários obtidos por intermédio da realização de 

pesquisa de campo. O espaço de análise abrange dados consolidados de âmbito nacional, 

estadual (Rio Grande do Norte) e municipal (Parelhas); já a unidade de investigação é o 

estabelecimento agropecuário. 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos além da introdução e das 

considerações finais. O primeiro capítulo é dedicado à produção de uma análise das diferentes 

contribuições aportadas por estudiosos ao debate sobre as noções de campesinato, pequena 

produção e agricultura familiar.  

Este capítulo também objetiva interpretar a formulação da noção agricultor (a) 

familiar, no Brasil, do ponto de vista da perspectiva operacional, e ainda, se dedica a 

compreender e analisar a utilização dos módulos rural e fiscal para estabelecer o 

dimensionamento econômico da unidade de produção familiar. Ao mesmo tempo, 

problematizar a construção e a utilização deste módulo fiscal como unidade de medida 

agrária para aferir um dos parâmetros (área do estabelecimento agropecuário) com fins de 

classificação operacional do agricultor (a) familiar. 

O segundo capítulo aborda aspectos gerais de Parelhas neles contidos os aspectos 

naturais e geográficos, além dos socioeconômicos. O objetivo é situar e caracterizar este 

espaço geográfico, onde é realizada a pesquisa de campo. 

O terceiro capítulo está organizado em duas seções. A primeira aborda aspectos da 

metodologia adotada na realização desta pesquisa. A segunda apresenta os resultados e as 

discussões decorrentes da interpretação e análise dos dados primários estabelecendo 

referências com os dados secundários de âmbitos nacional e estadual, obtidos por ocasião da 

realização deste estudo. Esta última seção está organizada em quatro diferentes momentos. 

O primeiro momento da segunda seção analisa a participação dos agricultores (as) e 

produtores na direção do estabelecimento agropecuário; o segundo momento caracteriza a 

mão de obra ocupada nos mesmos e da unidade familiar; o terceiro interpreta aspectos 

relacionados às suas diferentes fontes de receita; e, o último produz uma caracterização dos 

estabelecimentos agropecuários do Rio Grande do Norte, especialmente de Parelhas e 

Mossoró, à luz dos critérios de definição do módulo fiscal municipal, conforme dados do 

Censo Agropecuário 2006 (esse último momento não utiliza dados primários). 
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A análise comparativa entre Parelhas e Mossoró se faz necessária em decorrência da 

disparidade entre os módulos fiscais dos dois municípios (30 hectares do primeiro e 70 

hectares do segundo) vis a vis a atual estrutura produtiva dos dois municípios. 

Nas considerações finais são apresentadas as principais observações decorrentes dos 

resultados obtidos nesta dissertação, bem como questões que orientam possíveis estudos que 

podem ser realizados no futuro. 
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1 ASPECTOS TEÓRICOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE PRODUÇÃO 

FAMILIAR  

A primeira parte deste capítulo é dedicada à produção de uma análise preliminar das 

diferentes contribuições aportadas por estudiosos ao debate sobre as noções de campesinato, 

pequena produção e agricultura familiar. 

Objetiva-se com a segunda parte interpretar a formulação da noção agricultura (a) 

familiar, no Brasil, do ponto de vista operacional, particularmente a partir dos anos noventa. 

Para tanto, o estudo parte de uma rápida contextualização de reflexões e contribuições já 

produzidas por pesquisadores brasileiros, depois explica as influências sociais e políticas que 

houve no processo de construção da formulação operacional. Em seguida, analisa-se como a 

legislação nacional aborda essa questão, principalmente no âmbito dos Decretos presidenciais 

e Resoluções do Conselho Monetário Nacional - CMN que regulamentaram o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF e da Lei da Agricultura 

familiar, N° 11.326, de 24 de julho de 2006. Posteriormente, analisam-se alguns estudos 

produzidos por estudiosos brasileiros que explicam a formulação dessa noção.  

Objetiva-se com a terceira parte compreender e analisar a utilização dos módulos rural 

e fiscal para estabelecer o dimensionamento econômico da unidade de produção familiar. E ao 

mesmo tempo, problematizar a utilização do módulo fiscal como um dos parâmetros para fins 

de classificação operacional do agricultor (a) familiar.  

1.1 CAMPESINATO, PEQUENA PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR 

Há um conjunto de pesquisas sobre esses temas, a partir das mais diferentes matizes. 

Contudo, a análise aqui produzida interpreta como as noções de campesinato, pequena 

produção e mais recentemente agricultura familiar são abordadas nas obras de Aleksandr 

Vasilievich Chayanov, Ricardo Abramovay e Maria Nazaré Baudel Wanderley. A opção por 

obras desses autores decorre das contribuições aportadas a tais temas. Considerando que a 

construção da noção agricultura familiar é recente, não há referência direta a ela na obra de 

Chayanov. 

Chayanov analisa durante décadas o problema da modernização e tecnificação do 

campo Russo e conclui que as questões relacionadas à produção agrícola não podem ser 

compreendidas somente a partir das categorias capitalistas (renda, salário, lucro etc), pois a 
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maior parte dessa produção agrícola é realizada pelos camponeses mediante a produção 

familiar sem a presença de trabalho assalariado.  

Em razão dessa compreensão, ele e um grupo de estudiosos se dedicam a construir 

uma teoria
1
 diferente da teoria da empresa capitalista para compreender e explicar a dinâmica 

de funcionamento das unidades de exploração agrárias camponesas. 

Os estudos coordenados por Chayanov, no âmbito da Escola de Organização e 

Produção, constituem uma teoria denominada teoria da organização da unidade econômica 

campesina que se fundamenta em um conjunto de pressupostos, apresentados a seguir. 

A forma de organização do trabalho é um dos aspectos relevantes na teoria de 

Chayanov. Considerando que a unidade de exploração camponesa é ao mesmo tempo 

proprietária dos meios de produção e detentora da força de trabalho que impulsiona a 

produção, não há obtenção e apropriação de trabalho alheio, na forma de mais-valia, nesse 

tipo de relação. 

O tempo, a energia física e atenção que a força de trabalho camponesa é obrigada a 

dedicar à realização das suas atividades produtivas, tem o objetivo de viabilizar a reprodução 

biológica da unidade familiar. 

O fato de ser detentor dos meios de produção e da força de trabalho, ao mesmo tempo, 

confere à unidade camponesa possibilidades, nem sempre concretizadas, de apropriação da 

parcela referente à remuneração pela realização do trabalho, pelo capital investido e ainda a 

renda da terra. 

Considerando as relações que se estabelecem na exploração agrária camponesa, 

segundo Chayanov (1974), não é possível se falar em lucro, pois o excedente proveniente do 

processo de produção configura uma retribuição ao trabalho realizado pelo grupo familiar que 

geralmente aparece corporificado na forma de consumo de bens e serviços pela família. 

Outro pressuposto relevante na teoria de Chayanov (1974) preconiza que o trabalho do 

camponês é organizado com a finalidade de satisfação de suas necessidades. A ideia força 

dessa teoria estabelece que o tamanho da família e a composição da sua força de trabalho são 

determinantes no grau de intensidade de sua autoexploração, pois a combinação desses fatores 

influencia o consumo familiar. 

A escolha entre a intensidade do trabalho e o quanto destinar ao consumo sintetiza a 

noção de balanço trabalho-consumo, concebida por Chayanov (1974). Isso significa que o 

                                                

1 Essa tese de Chayanov sobre o campesinato foi concebida no contexto da Rússia, no início da segunda década  

do século passado. 
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grau de autoexploração se estende até o limite de satisfação das necessidades do grupo 

familiar. 

Essa teoria vai de encontro ao princípio da análise marginal, adotada na economia, 

segundo a qual a tomada de decisão dos indivíduos é motivada pelo benefício marginal que tal 

decisão proporciona, em relação ao seu custo adicional em praticá-la. 

Dada a característica sazonal da atividade agrícola, Chayanov (1974) revela o dilema 

da elevada demanda por força de trabalho concentrada no período de plantio, tratos culturais e 

colheita. Ao mesmo tempo, registra a reduzida demanda de trabalho no período de inverno ou 

entresafra. Isso implica por um lado, na necessidade de contratação de força de trabalho em 

tempo parcial, por outro, na venda dessa força de trabalho para evitar a ociosidade no período 

de reduzida demanda na unidade de exploração camponesa. 

Chayanov (1974) adota como hipótese para explicar teoricamente as particularidades 

organizativas da unidade econômica campesina que a mesma é uma unidade econômica 

familiar na qual a família recebe uma remuneração como fruto do trabalho realizado e mede 

seus esforços em relação aos resultados materiais obtidos. O autor preconiza que: 

Em outras palavras, tomamos a motivação da atividade econômica do campesino 

não como a de um empresário que como resultado dos investimentos do seu capital 

recebe a diferença entre receita bruta e os gastos gerais de sua produção, senão antes 

como a motivação do trabalhador por um peculiar sistema de salário por empreitada 

que permite determinar por si mesmo o tempo e a intensidade de seu trabalho [...] 

(CHAYANOV, 1974, p. 33). (tradução livre do espanhol). 

E ainda acrescenta: 

Por tanto, se queremos ter um simples conceito organizativo da unidade de 

exploração doméstica campesina independente do sistema econômico na qual está 

inserida, inevitavelmente deveremos basear a compreensão de sua essência 
organizativa em relação ao trabalho familiar (tradução livre do espanhol). 

(CHAYANOV, 1974, p. 34). 

A tese de Chayanov organiza o processo de compreensão da unidade de produção 

camponesa e sua centralidade está na organização da produção em torno do trabalho familiar. 

Por um lado, isso se explica em razão da prioridade conferida ao consumo familiar, o que 

provavelmente nos dias atuais poderia ser associado à noção de efetivação da segurança 

alimentar e nutricional. Por outro, pela necessidade de assegurar ocupação da mão de obra do 

grupo familiar. 

A teoria da oganização da unidade econômica campesina desenvolvida por Chayanov 

e colaboradores, no âmbito da Escola de Organização e Produção, enfatiza que a forma de 
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organização do trabalho do grupo familiar campesino organiza toda a dinâmica de 

funcionamento da exploração agrária camponesa. Embora não haja referências diretas à 

direção da exploração campesina nem ao que atualmente se designa como fontes de receitas 

para garantir a reprodução do camponês, é possível inferir da sua tese que uma das 

características intrínsecas à condição camponesa é a direção da sua exploração agrária pelo 

camponês e o seu grupo familiar.  

Ainda, a obsessão em garantir a reprodução biológica do seu núcleo familiar tem 

relação com o conceito contemporâneo de segurança alimentar e nutricional, cuja forma de 

viabilização no tempo presente se dá mediante as diferentes estratégias adotadas pelos 

agricultores (as), cuja reprodução se efetiva mediante o autoconsumo e a obtenção de 

diferentes fontes de receitas.  

Esses aspectos da tese de Chayanov (1974), de alguma forma, se constituem em 

referências que dialogam com o processo de construção de uma definição operacional para o 

que atualmente no Brasil se denomina agricultor (a) familiar.    

Na análise que produz sobre campesinato, pequena produção e agricultura familiar, 

Abramovay (1990) destaca as diferenças conceituais entre campesinato e unidade de produção 

familiar, além da pequena produção, por isso, ele define e caracteriza cada uma delas. 

Na definição sobre campesinato, Abramovay o apresenta na seguinte perspectiva: 

O campesinato não é simplesmente uma forma ocasional, transitória, fadada ao 

desaparecimento, mas, ao contrário, mais que um setor social, trata-se de um sistema 

econômico, sobre cuja existência é possível encontrar as leis da reprodução e do 
desenvolvimento (ABRAMOVAY, 1990, p. 59). 

Abramovay apresenta um conjunto de aspectos que caracterizam o campesinato, tais 

como, os seus traços mais marcantes, o seu comportamento e as transformações no modo de 

vida camponês. 

Ele destaca que seus traços fundamentais são independentes das condições sociais e 

históricas em que se insere, e reforça a ideia segundo a qual o ambiente social em que a vida 

camponesa transcorre é marcado pela cultura tradicional, pela sociedade do 

interconhecimento
2
 e o modo de vida das pequenas comunidades rurais. A vida em 

comunidade, característica dos camponeses, determina regras coletivas que regulam o uso dos 

                                                

2 Interconhecimento foi uma expressão cunhada por Mendras (1978), posteriormente utilizada por Maria Nazaré 

Wanderley Baudel entre outros autores. A expressão significa que os membros da comunidade se conhecem, 

bem como, conhecem os aspectos da personalidade dos demais integrantes da mesma. 
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fatores produtivos e de consumo. Em última instância, isso determina um modo de vida 

(ABRAMOVAY, 1990, p. 110). 

O comportamento do camponês incorpora normas reveladoras de um conjunto de 

particularidades, que não se reduzem a aspectos puramente econômicos. Por isso, esse 

comportamento deve ser compreendido em função dos vínculos sociais dados pela tradição e 

pela convivência comunitária. Não por acaso, as relações personalizadas, de dependência e 

lealdade, presentes no seu quadro social e cultural, tornam parcial a sua relação com agentes 

que atuam no mercado (ABRAMOVAY, 1990, p. 251).  

O conjunto dessas características pode ser alterado quando outra racionalidade, de 

forma permanente, adentra a aldeia camponesa. Nesse contexto, de acordo com Abramovay 

(1990), a unidade de produção familiar passa a se caracterizar pela elevada capacidade de 

integração ao mercado, pela capacidade de incorporação dos principais avanços técnicos e 

respostas às políticas governamentais de fomento ao seu desenvolvimento (ABRAMOVAY, 

1990, p. 22).  

Nessa nova configuração, o agente da unidade de produção familiar passa a ser o 

agricultor profissional, segundo Abramovay (1990). Ele transforma sua base técnica, integra-

se à estrutura de mercado nacional, transforma o círculo social em que se reproduz. O que era 

modo de vida se transforma em profissão.  

Pelo conjunto dos argumentos que integram a sua tese, Abramovay considera que há 

uma ambiguidade conceitual entre campesinato e unidade de produção familiar, e por isso, 

propõe uma diferença conceitual entre ambas.  

Conforme Abramovay (1990, p. 19-21), não é possível estabelecer uma associação 

entre a noção de unidade de produção familiar e pequena produção, agricultura de baixa 

renda, agricultura camponesa etc. Pois, embora essas diferentes designações incorporem o 

caráter familiar da propriedade, da direção, da organização e da execução do trabalho, ele 

considera que essa associação esconde o abismo social que separa as mesmas.  

Em função dessa visão, ele argumenta que a associação entre a noção de unidade de 

produção familiar e campesinato não se sustenta em decorrência dos seguintes aspectos: o 

primeiro relacionado ao dinamismo econômico, capacidade de inovação técnica e formas 

sociais inéditas da unidade de produção familiar, comparada ao campesinato, o segundo, em 

função da impossibilidade de a produção familiar ser explicada pela herança histórica 

camponesa, dado o fenômeno da sua generalização nos países capitalistas avançados. Para o 

autor, essas diferenças constituem as razões pelas quais a agricultura capitalista 

contemporânea dos países centrais se desenvolveu. 
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Na análise qu                                                                    

                                                                                       

                                                                                 , mas 

acabando com ele” ( B    V Y  1993   . 28). 

A percepção de Abramovay sobre a pequena produção
3
 se caracteriza pela reduzida 

relevância atribuída à mesma: 

[...]                                                                            

                         , q                                                      

                                                                                

                                       (ABRAMOVAY, 1997, p. 74). 

Ao analisá-la, Abramovay afirma que a pequena produção gera baixa resposta para a 

sociedade do ponto de vista econômico, seja na perspectiva de produção ou de progresso 

técnico: 

[...]                                                                               

                                                                                     

                                                                         

                    .                                                                

quantidade de agricultores profissionais têm                                       

                                                                       

                                                                                   

                             (ABRAMOVAY, 1993, p. 29). 

Wanderley contesta a visão do surgimento de um personagem novo em sua totalidade 

- agricultor (a) familiar - fruto de um conjunto de transformações que ocorre no meio rural 

sem nenhuma relação com o passado: 

                                                ”                               

                                                                               

       .       -  -                                                               

                      , gestado a partir dos interesses e das iniciativas do Estado 

(WANDERLEY, 1996, p. 08). 

Wanderley (1996, p. 03), em oposição à tese de Abramovay, preconiza que a 

agricultura familiar expressa um conceito amplo e por isso traz consigo uma diversidade de 

situações. Conforme sua formulação, não há uma dualidade agricultura camponesa versus 

agricultura familiar. Segundo a autora, a agricultura camponesa tradicional é uma das formas 

sociais de agricultura familiar, pois se organiza a partir da relação comum da propriedade, do 

                                                

3 Pequeno produtor era um termo muito utilizado nos anos setenta e oitenta, tanto nos documentos 

governamentais quanto na literatura acadêmica (WILKINSON, 1986, p.34). 
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trabalho e da famíli                                                                           

                                                                                           . 

Nazaré também destaca que a agricultura camponesa não é sinônimo de agricultura de 

subsistência. Mesmo reconhecendo que em determinadas circunstâncias, por razões históricas 

e sociais, os agricultores organizam sua produção pensando apenas no autoconsumo, sem 

considerar a perspectiva de estruturação do projeto familiar. Nesse caso, [...]                

                                                .                                     

                                               ” (WANDERLEY, 1996, p. 06). 

A forma de organização da mão de obra familiar é outro aspecto destacado por 

Wanderley (1996). A dedicação em tempo parcial ou até mesmo a não participação de parte 

do conjunto da mão de obra familiar nas atividades agrícolas da unidade camponesa não 

representa a sua desagregação. Pelo contrário, a autora identifica esse fato como um aspecto 

louvável, pois a pluriatividade e o trabalho externo [...                              

                                                                                               

                                ” (WANDERLEY, 1996, p. 06). 

[...] deve-se considerar que, tendo em vista, a precariedade e a i                

                                                                           

                      .                                                         

                                                                    

estabelecimento familiar (WANDERLEY, 1996, p. 16). 

Da mesma forma, a contratação de mão de obra externa pela agricultura familiar não a 

descaracteriza, muito menos representa uma transformação dos agricultores em empresários. Segundo 

preconiza Wanderley:  

O fato                                                                         

                                                                               

                                 .       - e isto me parece o mais importante a 
considerar - esta agr                                                          

produtivas, de gerar o trabalho assalariado [...] (WANDERLEY, 1996, p. 17). 

A autora também chama atenção quanto ao equívoco que se comete ao associar a 

agricultura camponesa à dimensão do estabelecimento: 

 ...                                                                                

                                                                                     

                                                               ureza e sim suas 

                             [...] (WANDERLEY, 1996, p. 07). 



27 

A pesquisadora ainda considera a hipótese de ocorrência de outras formas de 

agricultura familiar não camponesa nas sociedades modernas, que buscam adaptar-se a um 

novo contexto de reprodução e se transforma interna e externamente em um agente da 

agricultura moderna, sem abandonar as raízes que configuram a gênese do campesinato: 

 ...                          ”                                              

categoria social, quando                                                         

          , ao mesmo tempo, o resultado de uma continuidade. 

 ...                                                                    ”         

                      ”                      nderam a usar ao longo do tempo 

(WANDERLEY, 1996, p. 09). 

Conforme ficam evidenciadas na tese de Wanderley (1996), pequena produção e 

agricultura familiar, embora se constituam em novos personagens em momentos históricos 

diferenciados no contexto da realidade brasileira, resultam de uma continuidade do que fora 

os camponeses e outras denominações de agricultores tradicionais. 

Os aspectos relacionados a forma de organização do trabalho, as receitas geradas no 

estabelecimento e provenientes da realização de atividades fora da unidade de produção 

familiar, a forma como se dá a participação da família na direção do empreendimento, entre 

outros, constituem elementos relevantes na estratégia mais geral de efetivação da segurança 

alimentar e nutricional da unidade de produção familiar, de preservação e ampliação do 

patrimônio e construção da sua autonomia. 

A relevância e pertinência desses fatores presentes ora na dinâmica de funcionamento 

do campesinato, ora na pequena produção ou ainda na agricultura familiar se constituem 

como referência no debate sobre a formulação operacional de agricultor (a) familiar. O 

segundo momento desse capítulo analisa a utilização desses fatores como parâmetros para fins 

de classificação operacional do agricultor (a) familiar. 

1.2 A FORMULAÇÃO OPERACIONAL AGRICULTOR (A) FAMILIAR 

A formulação de uma definição operacional para agricultor (a) familiar remonta 

muitas décadas, e já foi objeto de pesquisadores americanos e europeus, além de brasileiros. 

Por exemplo, Lamarche, pesquisador francês, associa a definição de unidade de produção 

familiar, à exigência de a propriedade e o trabalho estarem ligados à família. 

A exploração familiar, tal como concebemos, corresponde a uma unidade de 

produção agrícola onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família. 

A interdependência desses três fatores no funcionamento da exploração engendra 
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necessariamente noções mais abstratas e complexas, tais como a transmissão do 

patrimônio e a reprodução da exploração (LAMARCHE, 1997, p. 15). 

A construção de uma formulação operacional para o caso brasileiro já foi realizada em 

tempos pretéritos, embora estivesse circunscrita a uma perspectiva regional. Por exemplo, ao 

definir o público participante do programa Polonordeste
4
, implantado na região Nordeste, no 

final da primeira metade da década de setenta, o governo federal estabeleceu os seguintes 

parâmetros, para classificar os pequenos produtores (WILKINSON, 1986, p. 31): área 

máxima de 200 hectares para cada estabelecimento agropecuário, posteriormente alterado 

para 50 hectares no caso de estabelecimentos agropecuários com predomínio da agricultura e 

100 hectares para pecuária; renda máxima de dois salários mínimos regionais, depois 

acrescida da orientação de renda total e não renda agrícola; e trabalho essencialmente familiar 

na unidade de produção. 

Já a construção de uma definição operacional para um grupo específico da agricultura, 

cuja forma social é designada de agricultura familiar, começa nos anos noventa. Até a 

primeira metade dessa década, a referência à agricultura familiar no Brasil era quase 

inexistente, normalmente, os termos mais utilizados eram: pequeno produtor, pequeno 

agricultor, produtor de subsistência, produtor de baixa renda entre outros
5
.  

Delgado (2010, p. 55) afirma que outra identidade so                                   

identidade social rural importante, que surge na década de 1990, é a de agricultores 

familiares, que vem substituir a de pequenos produtores                        1980”.  

Ele atribui esse fato a perda de relevância política dos assalariados rurais; a maior 

complexidade social e política dos pequenos produtores; a contestação ao modelo de 

modernização da agricultura e a intensificação das discussões e da reflexão intelectual sobre a 

permanência, o significado e importância econômica e social da agricultura familiar 

(DELGADO, 2010, p. 55). 

Abramovay afirma que a perda de relevância conceitual da forma social denominada 

pequena produção ocorre ainda nos anos oitenta: 

                                                

4 Esse programa foi constituído em 1975 e tinha como objetivo promover a modernização de áreas agropecuárias 

prioritárias, com ênfase no pequeno e médio produtor. A preocupação central era o incremento de 

produtividade em detrimento da realização da reforma agrária. Uma análise crítica desse programa pode ser 

encontrada em Wilkinson (1986). 

 
5 O uso dessas expressões até a primeira metade da década de noventa revela o predomínio de uma percepção 

econômica marginal atribuída a essa forma social (ABRAMOVAY e PIKETTY, 2005, p. 57). 
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[...] A morte de um certo campo de pesquisa pode ser com ce                

                                                                    .   

                                                                  ”         

                                     1970, tornou-se enfadonho e repetitivo ao final 

da           1980                                                              

uma categoria terminal, em fase                              (ABRAMOVAY, 
1997, p. 18). 

Sobre a emergência da agricultura familiar, Abromovay (1997, p. 17) também 

identifica su                                                                            

                                                                                         

   -                                                            1990               : d  

                                                                                    

        .” 

Do ponto de vista intelectual, a mudança é associada a alterações no método de 

pesquisa: 

                                                                               

                                                                                 

                                                                                   

         . Note-se que esta foi a maneira praticamente geral de estudar             

      B                                                 -           (1)  

           -                             20                        -             

                                                                    niverso da 

                 ” (ABRAMOVAY, 1997, p. 18). 

Do ponto de vista dos movimentos sociais, Abramovay registra que as mudanças estão 

relacionadas à modernização do discurso, da agenda e da forma de se apresentar a sociedade. 

Cita como exemplo, o fato de as conquist                                                 

                                                                                          

                                                                                          

produto, cadeias agroalim                                               . Além do 

fortalecimento do processo de organização social no meio rural: 

 ...                                                 , existe alguma coisa que se 

assemelha a uma sociedade civil em meio rural, de                       -            

             -                                                                   

                                      [...]  

                        , embora de forma incipiente, movimentos sociais que 

procura                                                                       

fortalecimento da agricultura familiar e isso, ao que                               

(ABRAMOVAY, 1997, p. 22). 
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Do ponto de vista político, Abramovay (1997, p. 23) destaca como aspe                

                                            199                                     

                                                                                                

                                                           ”                    ”          

                                                                                            

                                             .” 

Já Navarro (2010, p. 192) associa a origem da expressão agricultura familiar no Brasil 

a outros fatores. Para ele, a assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, que originou o 

Mercosul, desencadeou um conjunto de ações políticas, promovidas, especialmente, pela 

CONTAG e pelo Departamento Rural da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que 

posteriormente originou a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 

Familiar (FETRAF). 

As reações do movimento sindical rural, na forma das mais diferentes mobilizações, 

segundo Navarro (2010), decorriam, entre outros fatores, da proibição à participação de 

                                   ”                                                      

diferentes ramos produtivos nos quais se discutiam as regras de negócios, no âmbito do 

Mercosul, para os produtos agrícolas, alíquotas de importação, dentre outros.  

Foi a intensificação dessas mobilizações e a ampliação do diálogo com setores do 

governo federal, segundo o autor, que progressivamente contribuíram para a construção de 

um ambiente propício à construção da noção agricultura familiar. 

Por uma razão ou por outra, é inegável que o sindicalismo rural atuou fortemente para 

influenciar a constituição de uma agenda política que definisse novos rumos para o 

desenvolvimento rural no país. Parte dos temas constituintes dessa agenda integrou o Projeto 

Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PADRSS)
6
, concebido pela 

Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura (CONTAG). Esse 

projeto destaca a agricultura familiar como a base estruturadora do desenvolvimento rural 

sustentável e solidário, no Brasil. 

Do ponto de vista acadêmico, há uma retomada dos estudos agrários no Brasil e a 

discussão sobre agricultura familiar passa a ser realizada de forma mais permanente por 

                                                

6 O 6º Congresso Nacional Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, da CONTAG (1995), iniciou o debate e 

afirmou a necessidade de formular esse projeto alternativo, cuja aprovação ocorreu no 7° Congresso Nacional, 

(1998). O projeto tinha como pressuposto apresentar uma alternativa ao modelo de desenvolvimento agrícola 

predominante, cuja principal característica é a concentração da riqueza e a exclusão social. 
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segmentos da academia, inclusive por estudiosos das Ciências Sociais que pesquisam sobre 

agricultura e o universo rural. Conforme afirma Schneider: 

Surpreendentemente, a partir da segunda metade da década de 1990 assistiu-se a 

uma relativa retomada dos estudos agrários e rurais no Brasil que até então suscitara 

pouco interesse dos pesquisadores. Voltou-se a falar não apenas da agricultura e da 

produção agrícola, mas também do rural lato sensu... assiste-se ao crescente 

interesse dos estudiosos por novos temas, como agricultura familiar, a conformação 

do mercado de trabalho e a dinâmica populacional da população rural 

(SCHNEIDER, 2009, p. 100). 

Do ponto de vista político, a influência na construção da formulação normativa 

também decorre de iniciativas dos governos, principalmente federal, e eventualmente dos 

parlamentos, que de uma forma ou de outra estabelecem algum nível de diálogo e em alguma 

medida respondem, ao seu modo, ao conjunto das reivindicações dos movimentos sociais do 

campo. Isso se expressa na forma de políticas públicas, geralmente instituídas por intermédio 

de Leis e regulamentadas mediante Decretos e normatizadas por outros instrumentos. 

Por exemplo, no início da década 1990 o Governo Federal constitui um Grupo de 

Trabalho (GT) para discutir questões relacionadas à pequena produção, inclusive a 

classificação de pequenos produtores: 

 

[...] o Maara assinou a Portaria Ministerial no 692, de 30 de novembro de 1993, 

instalando um grupo de trabalho para analisar temas relacionados à pequena 

produção, inclusive uma classificação de pequenos produtores. Como curiosa 

ilustração das discussões realizadas no âmbito deste grupo de trabalho, mencione-se 
que a confederação propôs inicialmente o limite de 2 módulos rurais para a inclusão 

no universo de pequenos produtores, enquanto o ministério insistia em um limite de 

6 módulos; a solução salomônica foi a proposta do teto de 4 módulos, que 

posteriormente seria sacramentada legalmente (NAVARRO, 2010, p. 194). 

 

Esse e outros registros revelam a dinâmica do processo de construção de uma 

definição operacional para agricultor (a) familiar no Brasil. 

             (2010   . 19 )    ...                                                      

consagra, lentamente substituindo as demais, sobretudo a partir da consolidação do PRONAF, 

que institucionaliza tal noção e delimita objetivamente o grupo de produtores sob sua 

         ”. 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

instituído em 1996, e normatizado por intermédio do Decreto N° 3.991, de 30 de outubro de 

2001, bem como, a Lei N° 11.326, sancionada em 24 de julho de 2006, depois alterada pela 

Lei N° 12.512, de 14 de outubro de 2011, que estabelece as diretrizes para a formulação da 

Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, além da 
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constit                                                                                 

                                                                                       

                  .                                                                    ultura 

                                                  mica que ela conquista no país. 

                                           (CMN), N° 2.191, de 24 de agosto de 

1995, estabeleceu critérios para classificar os agricultores que poderiam acessar o PRONAF. 

Conforme seu artigo 2°:  

                                                                           : 

  -                                                                                  

                                                                                

                                                                 (MAARA): 

 )                                                                                 

parceiro; 

 )                                  , sendo admitido o r                        
                                                                      ; 

 )                                                                         

                                    ; (grifo nosso) 

 )          , 80% (oiten            )                                              

                                    ; 

 )                                                                . 

O Decreto N° 3.991, de 30 de outubro de 2001, que versa sobre o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), também trouxe uma definição 

operacional de agricultor (a) familiar. Essa definição se deu a partir da referência tamanho do 

imóvel, quem nele trabalha, o dirigi, renda e local de moradia: 

[...] é aquele que explora e dirige o estabelecimento rural na condição de 

proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro, comodatário ou parceleiro, que 

desenvolve atividade agrícola ou não, e ainda atende aos seguintes critérios: não 

possui área superior a quatro módulos fiscais; utiliza predominantemente mão-de-

obra familiar nas atividades que realiza no imóvel ou empreendimento; a renda 

familiar é auferida, majoritariamente, de atividades relacionadas ao imóvel ou 

empreendimento; e reside no imóvel ou próximo. (grifo do autor) 

Essas formulações incorporam um conjunto variado de aspectos que já estavam 

presentes, no todo ou em parte, em elaborações europeias e americanas, além da brasileira, 

tais como: a forma de organização do trabalho e a geração de ocupação para os membros da 

família, a observância a obtenção de renda decorrente do trabalho realizado no 

estabelecimento, o tipo de atividade realizada e a realização de trabalho com ajuda externa, 

eventual ou não. A adoção do critério de área do imóvel é uma referência que aparece 

reiteradamente na formulação brasileira, pelo menos, desde a instituição do Estatuto da Terra, 

em novembro de 1964, por intermédio da Lei Nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. 
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Segundo o que preconiza a formulação do PRONAF, 2001, não basta o agricultor 

explorar diretamente o empreendimento, é indispensável que a área do seu imóvel não seja 

superior a quatro módulo fiscais, é necessário que ele o dirija, aufira a maior parte da renda 

familiar do próprio estabelecimento e resida no estabelecimento ou próximo. 

Uma das posições críticas a essa definição normativa é formulada por Sabbato et al. 

(2010), eles destacam que a conceituação de agricultura familiar se define pela gestão familiar 

da unidade de produção e o tipo de trabalho utilizado no estabelecimento e não pela área do 

imóvel. Segundo esses autores, são as relações sociais de produção que caracterizam o 

agricultor familiar. Ainda acrescentam que a literatura internacional, ao abordar a noção de 

agricultura familiar, não enfatiza o tamanho da área, nem tampouco a renda. 

Carneiro (2009) também contesta alguns aspectos dessa formulação operacional, bem 

como, de outros aspectos presentes no debate mais geral sobre o PRONAF. Ela considera que 

essa noção retoma o paradigma dualista da pequena produção, onde o atraso é associado ao 

camponês ou pequeno agricultor pluriativo e a modernidade ao verdadeiro agricultor. 

Ao analisar o conceito de verdadeiro agricultor, inserido na concepção inicial do 

PRONAF, Carneiro (1997, p. 75) destaca que nos marcos legais dessa política, se trata de 

  ...                                                                                      

                                           .” A autora se contrapõe a essa perspectiva de 

verdadeiro agricultor e enfatiza a discussão sobre               .                   ...          

de pluriatividade vem questionar a definição de agricultor familiar que é institucionalizada 

pelo PRONAF, ao incorporar as atividades não agrícolas seja como um elemento endógeno a 

essa categoria social seja c                                                             ” 

(CARNEIRO, 2009, p. 174).  

A tese da autora é que a associação às atividades não agrícolas faz parte de uma 

estratégia do grupo familiar para buscar alternativas à exclusão proporcionada pela 

modernização da agricultura. Para ela, trata-        ...                         ada social - 

moderna - no campo.” (          2009   . 182).  

A autora destaca ainda que é fundamental reconhecer o caráter multifuncional que a 

agricultura desempenha, seja na manutenção da identidade social; do patrimônio familiar; de 

redes de solidariedade e de sociabilidade; na efetivação da segurança alimentar e nutricional 

para a própria família; e na produção para o mercado. Outros autores acrescentam o papel 

realizado na preservação da biodiversidade; dos ciclos hidrológicos; da paisagem; do 

patrimônio cultural, entre outros. 
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Retomando os aspectos da formulação operacional da unidade de produção familiar, a 

Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, alterada pela Lei Nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, 

que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais, apresenta uma definição operacional de agricultor (a) 

familiar, inclusive é a que está vigente: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei considera-se agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos 

seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais
7;(grifo nosso) 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 

Executivo;  (Redação dada pela Lei nº12.512, de 2011) 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

Essa nova definição mantém as exigências de tamanho máximo do imóvel (quatro 

módulos fiscais), de utilização de mão de obra predominantemente familiar nas atividades 

econômicas do empreendimento, e de direção do estabelecimento exercida pelo agricultor (a) 

com sua família, mas substitui a exigência de a renda ser majoritariamente proveniente de 

atividades relacionadas ao empreendimento pela necessidade de um percentual mínimo de 

renda familiar proveniente de atividades econômicas da família no estabelecimento, e elimina 

a obrigatoriedade de moradia no imóvel rural ou próximo.  

Graziano da Silva (1999, p. 217) ao analisar os critérios que caracterizam o modelo 

familiar, em diálogo com estudo FAO/INCRA: Diretrizes de política agrária e 

desenvolvimento sustentável para a reprodução familiar (FAO/INCRA, 1994), embora não 

produza uma análise especificamente a partir da formulação operacional presente nos 

Decretos, Resoluções e Leis acima destacadas, considera que o caráter empresarial ou não do 

estabelecimento agropecuário não está relacionado ao tamanho de área, mas a intensidade do 

uso de mão de obra, a possibilidade de controle externo da atividade, a disponibilidade 

tecnológica, entre outras.  

                                                

7 O módulo fiscal, conforme a Lei Nº 6.746, de 10 de dezembro de 1979, é definido como a unidade de medida 

expressa em hectares, fixada para cada município, com base nos seguintes fatores: tipo de exploração 

predominante no município; renda obtida com a exploração predominante; outras explorações existentes no 

município que, embora não predominantes, sejam significativas em função da renda ou de área utilizada; e 

conceito de propriedade familiar. O módulo corresponde à área mínima necessária para que a exploração 

seja economicamente viável. Conforme o município, um módulo pode variar de cinco a 110 hectares. 
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Abramovay (1993, p. 24) também critica a referência à área do imóvel para 

caracterização da condição familiar: [...] não é necessariamente verdadeiro que a classificação 

por área corresponda ao conteúdo social que lhe é imputado habitualmente [...]. 

Navarro e Pedroso (2011) também apresentam uma análise crítica ao uso da noção 

agricultura familiar, adotada no Brasil. Eles afirmam que várias políticas públicas, estudos e 

pesquisas acadêmicas enfatizam a agricultura familiar sem um prévio cuidado analítico. A 

crítica problematiza a não separação, por parte de alguns estudiosos, da definição dessa 

noção, no âmbito da sua institucionalização, por intermédio da Lei, e a teorização sobre os 

processos sociais correspondentes. 

Esses autores chamam atenção para o fato de a diversidade social, que constitui o 

arranjo societário nas áreas rurais, não ter se constituído enquanto referência para formulação 

conceitual da agricultura familiar. Eles argumentam que a noção de agricultura familiar, tal 

qual foi institucionalizada no país e tem sido apresentada por vários estudiosos e 

pesquisadores, do ponto de vista teórico-conceitual, é inadequada. Para reforçar essa tese, 

citam o caso americano, que utiliza critérios econômicos para definir agricultura familiar, 

enquanto no caso brasileiro, afirmam que são utilizados critérios sociais e políticos. 

Wanderley (2003) destaca a diversidade de posições no âmbito da produção de uma 

definição para a agricultura familiar e a dificuldade de atribuir valor conceitual a mesma: 

       -                                                                             

                                                                                 

B                                                  .                             
var            .                                                             

                                                                                    

                                          . 

Para outros, agricultura familiar corresponde a                                   

                                                                               

                    ”                                         .                 

                          ”                        , em curto prazo, de se 

consolidar (WANDERLEY, 2003, p. 43).  

Kageyama; Bergamasco; Oliveira (2008) destacam a necessidade de mais pesquisas e 

reflexões para melhor apreender o universo da agricultura familiar no Brasil: 

 

Tantos esforços no sentido de definir, delimitar e classificar o universo dos 
produtores familiares na agricultura indicam que implicitamente julga-se que 

alguma particularidade existe nesses comportamentos. Precisamente o que ela vem a 

ser e como pode ser apreendida ainda demanda esforços de pesquisa e reflexão [...] 

(KAGEYAMA; BERGAMACO; OLIVEIRA, 2008, p. 20). 
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As controvérsias a respeito da noção agricultura familiar demonstram que no Brasil 

não há uma definição amadurecida sobre o estatuto conceitual da mesma. Isso revela que 

ainda há um longo caminho a ser percorrido por pesquisadores, governos, movimentos 

sociais, entre outros. Por isso, são relevantes e necessárias as mais diferentes pesquisas e 

contribuições sobre o seu estatuto conceitual, bem como, sobre a sua perspectiva operacional. 

A propósito dessa questão, o relatório de pesquisa publicado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica (IPEA)
8
, em 2013, explica a abordagem da agricultura familiar na perspectiva 

operacional. 

Quando aborda a metodologia adotada na pesquisa, especialmente a respeito da 

utilização da definição de agricultura familiar, o estudo não a utiliza como um conceito 

analítico, mas como uma definição operacional que tem uma finalidade prática, como em uma 

política pública de governo ou Estado. Assim, no relatório está presente a seguinte explicação 

sobre a definição operacional: 

[...] trata-se de uma definição que tem como função orientar de maneira prática o 
foco da ação administrativa. É normativa porque tem força de regra, diretriz ou 

norma, tendo a função de criar condicionantes, obrigações e permissões referentes à 

conduta dos agentes operadores da política pública, e de justificar o enquadramento 

de membros de um determinado grupo enquanto beneficiários (IPEA, 2013, p. 19). 

Essa pesquisa também utiliza a expressão agricultura familiar como definição 

operacional, por isso esse estudo se caracteriza pela problematização quanto à inconformidade 

do módulo fiscal para aferir o limite de área do estabelecimento agropecuário (quatro 

módulos fiscais), que é um dos parâmetros adotados pelo governo federal para fins de 

classificação operacional do agricultor (a) familiar. As razões que fundamentam essa 

problematização são expostas a seguir.  

 

                                                

8
 Essa pesquisa foi coordenada pelos profesores Sérgio Schneider e Leonardo Xavier, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul - UFRGS, o tema de estudo foi a questão da pluriatividade. A pesquisa foi realizada a 

partir da análise de dados do Censo Agropecuário 2006, intitulado: Pluriatividade e Plurirrendimentos nos 

Estabelecimentos Agropecuários do Brasil e das Regiões Sul e Nordeste - Uma análise a partir do Censo 

Agropecuário 2006.  
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1.3 A INCONFORMIDADE DO MÓDULO FISCAL PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO 

OPERACIONAL DO (A) AGRICULTOR (A) FAMILIAR  

Essa última parte do primeiro capítulo inicia com uma análise sobre o módulo rural, 

considerando que o mesmo foi adotado pelo governo federal como referência na construção 

do módulo fiscal e por se tratar de uma formulação que deveria se constituir como referência 

para o dimensionamento econômico do estabelecimento agropecuário, segundo preconiza o 

Decreto Nº 55.891, de 31 de março de 1965. Essa análise adota parte do conteúdo desse 

Decreto, que inclusive regulamenta um dos capítulos do Estatuto da Terra, Lei Nº 4.504, de 

30 de novembro de 1964.  

A segunda parte desse tópico aborda e problematiza sobre a formulação e utilização do 

módulo fiscal, bem como, enfatiza a sua inconformidade para fins de classificação do 

agricultor (a) familiar.  

A associação do parâmetro área do imóvel rural à noção pequena produção, produção 

de subsistência entre outros é bastante antiga no Brasil. É a partir do Estatuto da Terra, Lei Nº 

4.504, de 30 de novembro de 1964, que no âmbito operacional é regulamentado o 

dimensionamento econômico do estabelecimento agropecuário. 

Por exemplo, na definição de propriedade familiar, o Artigo 4º, inciso II, do referido 

Estatuto preceitua: 

Propriedade Familiar, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo 

agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a 

subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada 
região e tipo de exploração, e eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiros. 

O módulo rural foi concebido para expressar a área estabelecida nos termos dessa 

definição de propriedade familiar. Uma das finalidades do módulo foi definir uma unidade de 

medida que exprimisse a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica dos 

imóveis rurais                                                          ...                 

deve refletir o tamanho da propriedade familiar, numa dada região, atendendo ao requisito 

                                                                                      ” 

(INCRA, [19--?], v.2, p.97). 

Conforme estabelece o Decreto Nº 55.891, de 31 de março de 1965, o 

dimensionamento econômico do imóvel, para cada zona de características ecológicas e 

econômicas homogêneas e para os variados tipos de exploração, que representa o módulo 

rural, deveria ser realizado em função: 
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a) da localização e da sua acessibilidade em relação aos grandes mercados; 

b) das características ecológicas das áreas em que se situam; 

c) dos tipos de exploração predominantes na respectiva zona. 

Esse dimensionamento deveria representar a área agricultável a ser considerada, em 

cada região e tipo de exploração, necessária para remunerar a mão de obra do grupo familiar e 

eventual de terceiros; o capital investido em terras, em benfeitorias e em material permanente; 

e o capital de giro, para a manutenção da atividade de exploração.  

Essa área agricultável também deveria contemplar áreas para destinação às práticas 

conservacionistas identificadas como usuais e predominantes em cada zona e tipo de 

exploração, tais como: 

a) rotações convenientes a determinadas culturas ou à exploração dos recursos florestais; 

b) as reservas florestais naturais ou plantadas; 

c) as residências e as demais construções indispensáveis; 

d) as melhorias necessárias e adequadas ao respectivo tipo de exploração. 

O dimensionamento econômico do módulo ainda deveria expressar uma área 

estabelecida nos termos da definição de propriedade familiar, presente no Estatuto da Terra, 

que fosse direta e pessoalmente explorada pelo agricultor e sua família, admitida a ajuda 

eventual de terceiros; absorvesse toda força de trabalho dos membros ativos do grupo 

familiar, na sua exploração; e garantisse a subsistência, o progresso social e econômico à 

família. 

A análise sobre o módulo discorre a respeito do processo em dois momentos, o 

primeiro, aborda como se deu a formulação para cada zona de características ecológicas e 

econômicas homogêneas, o segundo enfatiza como ocorreu o seu dimensionamento para cada 

tipo de exploração econômica predominante. 

Quanto ao aspecto da definição do módulo para cada zona de características 

ecológicas e econômicas homogêneas, designada pelo governo federal como zonas típicas de 

módulo (ZTM), houve uma simplificação no processo de formulação a partir do 

estabelecimento da  ZTM apenas segundo o potencial demográfico
9
 e núcleos urbanos.  

Conforme foi concebido pelo INCRA, o potencial demográfico representa a soma do 

potencial induzido e do potencial no ponto calculados para cada microregião homogênea do 

                                                

9
 Para conhecer a forma de definição do potencial demográfico, consultar o artigo Estudo da nova zona típica de 

módulo ZTM - 1976 (INCRA, [19--?], v. 2, p. 53).  
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país. Além das 361 microregiões homogêneas existentes à época, o Instituto considerou ainda 

as cidades de Buenos Aires, Assunção e Montevidéo como representando a influência de 

mercados externos
10

 (INCRA, [19--?], v. 2, p. 54). 

Com base numa função demoeconométrica, o INCRA utilizou as seguintes variáveis 

no cálculo do potencial demográfico para cada microregião homogênea (MRH): valor da 

produção animal e vegetal, valor da produção industrial, população total, população do maior 

núcleo urbano da MRH e o índice de renda per capita (INCRA, [19--?],  v. 2, p. 57). 

A aplicação dessa função resultou na construção das seguintes ZTM (INCRA, [19--?],  

v. 3, p.17): 

a) zona típica A, aglutina microregiões com potencial demográfico médio superior a 100 mil 

habitantes/quilômetro; 

b) zona típica B, aglutina microregiões com potencial demográfico médio entre 60 mil e 100 

mil habitantes/quilômetro; 

c) zona típica C, aglutina microregiões com potencial demográfico médio entre 30 mil e 60 

mil habitantes/quilômetro; 

d) zona típica D, aglutina as demais microregiões do país. 

As duas primeiras zonas típicas foram divididas em subgrupos, o A1, A2 e A3, B1, B2 

e B3. Os subgrupos A1 e B1 englobam áreas constituídas por núcleos urbanos com mais de 

500 mil habitantes; os subgrupos A2 e B2 englobam áreas constituídas por núcleos urbanos 

com mais de 50 mil; os subgrupos A3 e B3 englobam áreas que são contíguas a áreas com 

núcleos urbanos com mais de 50 mil habitantes, ou que são contíguas a áreas nas quais 

ocorram tais núcleos. 

A zona típica C foi dividida nos subgrupos C1 e C2, o primeiro engloba áreas que são 

contíguas a áreas com núcleos urbanos com mais de 5 mil habitantes, ou que são contíguas a 

áreas nas quais ocorram tais núcleos. O segundo engloba as demais áreas restantes, com 

potenciais entre os limites previstos para a zona típica C. 

Essas informações estão consolidadas no QUADRO 1, a seguir: 

 

                                                

10 Os documentos consultados não possibilitam identificar por quais razões o INCRA adotou a variável 

influência do mercado externo, muito menos porque atribuiu a essas cidades essa capacidade de influência 

em relação às zonas típicas. 
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QUADRO 1 – Relação das zonas típicas de módulo e suas características 

Zona Típica Características 

A aglutina microregiões com potencial demográfico médio superior a 100 mil habitantes/quilômetro 

A1 engloba áreas constituídas por núcleos urbanos com mais de 500 mil habitantes 

A2 associa áreas constituídas por núcleos urbanos com mais de 50 mil habitantes 

A3 agrega áreas que são contíguas a áreas com núcleos urbanos com mais de 50 mil habitantes, ou que são contíguas a áreas nas 

quais ocorram tais núcleos 

B aglutina microregiões com potencial demográfico médio entre 60 mil e 100 mil habitantes/quilômetro 

B1 engloba áreas constituídas por núcleos urbanos com mais de 500 mil habitantes 

B2 agrega áreas constituídas por núcleos urbanos com mais de 50 mil 

B3 engloba áreas que são contíguas a áreas com núcleos urbanos com mais de 50 mil habitantes, ou que são contíguas a áreas nas 

quais ocorram tais núcleos 

C aglutina microregiões com potencial demográfico médio entre 30 mil e 60 mil habitantes/quilômetro 

C1 associa áreas que são contíguas a áreas com núcleos urbanos com mais de 5 mil habitantes, ou que são contíguas a áreas nas 

quais ocorram tais núcleos 

C2 engloba as demais áreas restantes, com potenciais entre os limites previstos para a zona típica C 

D aglutina as demais microregiões do país 

FONTE: (INCRA, [19--?], v.3, p.17).
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A metodologia de formulação da ZTM revela que a localização e acessibilidade em 

relação aos grandes mercados e as características ecológicas das áreas em que se situam os 

imóveis rurais, não foram considerados para fins de elaboração das zonas ecológicas e 

homogêneas, designada como Zona Típica de Módulo (ZTM). 

Outras limitações dessa formulação são reveladas pelo Grupo de Regulamentação do 

Estatuto da Terra (GRET), a quem coube realizar os estudos iniciais sobre zonas típicas: 

[...] devido ao pouco tempo disponível (cerca de 6 meses) e na falta de maiores 

informações das fontes mais representativas, apresentou um trabalho de caráter 

geral, identificando as zonas fisiográficas (dimensão física adotada pelo IBGE) 

como menor unidade para efeito de zoneamento em regiões típicas. 
A zona típica de módulo é determinada por uma função demoeconométrica, que 

traduz a influência dos centros econômicos de várias ordens existentes no país sobre 

cada uma das áreas geográficas consideradas, e ainda pela ocorrência de núcleos 

populacionais urbanos de várias ordens (INCRA, [19--?], v. 2, p. 13, grifo do autor). 

A insuficiência da metodologia adotada para elaboração das zonas típicas de módulo 

também é criticada por Alberto di Sabbato: 

No que diz respeito à determinação das zonas típicas e à elaboração da tabela 

respectiva foram utilizadas, na prática, as zonas fisiográficas do IBGE, a partir das 
quais foi calculado o potencial demográfico, juntamente com a ocorrência de 

núcleos de concentração populacional. 

Ainda que o potencial demográfico, conceitual e praticamente, fosse um indicador 

adequado, não deveria ser o único a ser adotado, como, de resto, prevê a própria 

legislação sobre zoneamento (SABBATO, 1994, p. 25). 

Depois de interpretar o processo de definição da Zona Típica de Módulo (ZTM), segue 

a análise de dimensionamento do módulo a partir dos tipos de exploração de maior 

significado econômico. Nesse caso, o governo federal optou por dimensionar o módulo a 

partir de classes (explorações hortigranjeiras, lavouras permanentes e temporárias, pecuária de 

animais de médio e grande porte, e exploração de florestas naturais, posteriormente aglut inou 

animais de médio e grande porte como pecuária) e subclasses. As subclasses são 

caracterizadas pela realização de atividades intensivas (caracterizadas segundo o emprego de 

                      ”            )              (                            ização dos 

meios tecnológicos) de cada classe.  

O Decreto Nº 55.891, de 31 de março de 1965, relaciona como atividades intensivas
11

, 

no caso das explorações agrícolas, as de conservação de solo, mecanização, irrigação, 

utilização de corretivos e de agrotóxicos, e métodos adequados de rotação, de seleção de 

                                                

11
 Esses aspectos integram o Artigo14  §1°               ”    ”              º 55.891, de 31 de março de 1965. 
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plantio, de cultivo e de colheita. Na pecuária, se inclui o manejo e utilização de pastos, cultivo 

de forrageiras, mecanização, rotação e métodos de defesa sanitária animal e o de 

melhoramento de rebanho, além de inseminação artificial e desfrute. Ainda faz referência às 

tecnologias adotadas nas explorações florestais e hortifrutigranjeiro. O normativo caracteriza 

como exploração extensiva o baixo uso das tecnologias elencadas acima. 

O governo federal optou por dimensionar o módulo por tipos de exploração 

predominante, mediante o desenvolvimento e aplicação de uma fórmula algébrica expressa na 

seguinte equação: A = R/L. 
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BOX 1 – Detalhamento da fórmula de cálculo do módulo rural 

A fórmula  para cálculo do módulo rural é constituída pelos seguintes parâmetros (INCRA, 

[19--?], v. 3, p. 12-13): 

A = área do módulo em hectares 

R = renda definida para remunerar a mão de obra, o capital fixo e o capital de giro 

L = lucro líquido da produção base por hectare no tipo de exploração considerada 

Para calcular R foram estabelecidas as variáveis, 

R = F x 12 x (S x 1,4) + 0,15 x C onde, 

F = força de trabalho do conjunto familiar correspondente a quatro pessoas adultas 

(S x 1,4)  = representa o maior salário mínimo mensal local multiplicado por 40% de encargos 

sociais 

0,15 x C = significa que a remuneração do capital (fixo e de giro) corresponde a 15% 

C = (1,5 x A x V) corresponde ao capital total (fixo mais o de giro). Considerando a hipótese 

de que numa propriedade já instalada os investimentos sobre benfeitorias (A) correspondem a 

50% do valor da terra nua por hectare (V)  

Donde, substituindo pelos valores teremos: 

R = F x 12 x (S x 1,4) + 0,15 (1,5 x A x V) que desenvolvida fica: 

R = 16,8 x F x S + 0,225 x A x V, quando F = 4 temos: 

R = 67,2 x S + 0,225 x A x V 

Para calcular  L foram estabelecidas as variáveis,  

L = B - D, onde: 

B =  renda bruta, que equivale ao rendimento agrícola (r) por hectare multiplicado pelo preço 

da unidade do produto (p), logo, B = r x p 

D = as despesas diretas por hectare, segundo o tipo de exploração considerada, menos os 

custos com mao de obra. 

Agora, ao substituir B, tem-se 

L = r x p - D 

Substituindo-se os valores de R e L na primeira equação, tem-se: 

A = 67,2 x S + 0,225 x A x V 

 r x p - D 

Donde:  

A (r x p - D) = 67,2 x S + 0,225 x A x V 

Donde: 

A (r x p - D) - 0,225 x A x V = 67,2 x S 
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Donde: 

A (r x p - D - 0,225 x V) = 67,2 x S 

Donde: 

A  =   67,2 S             …                

 r x p - (D + 0,225 V) 

A aplicação dessa fórmula e a dimensão do módulo por categoría de módulo e tipo de 

exploração econômica está descrita em publicação do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA. 

FONTE: (INCRA, [19--?], v.3, p.12-13). 

A aplicação dessa fórmula, a partir do que estabelece o Artigo 23 do Decreto N° 

55.891, de 31 de março de 1965, resulta na formulação da primeira tabela de dimensões do 

módulo rural e deve ser revista periodicamente   As dimensões dos módulos, obtidas com a 

aplicação dos critérios fixados neste Decreto, constarão de tabelas revistas periodicamente e, 

publicadas em Instrução, na forma referida no § 3º       . 14  ... ”: 
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TABELA 1 – Dimensões dos módulos por categoria e tipo de exploração (valor em hectares) - Brasil 

Categoria de Módulo Tipo de exploração 
Hortigranjeiras 

 

(1) 

Lavouras Pecuária Florestal 

 

(6) 

Imóvel inexplorado ou  

sem exploração definida  

(7)   
Permanente 

(2) 

Temporária 

(3) 

Médio Porte 

(4) 

 Grande Porte 

(5) 

A1 2 10 13 14 30 45 20 

A2 2 13 16 18 40 60 25 

A3 3 15 20 22 50 60 30 

B1 3 16 20 25 50 80 35 

B2 3 20 25 30 60 85 40 

B3 4 25 30 35 70 90 45 

C1 4 30 35 45 90 110 50 

C2 5 35 45 50 110 115 55 

D 5 40 50 55 110 120 60 

FONTE: Instrução Especial IBRA N° 01, 19 de setembro de 1965 (INCRA, [19--?], v. 1, p. 60). 
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Posteriormente houve alterações na estrutura da tabela que aglutinou em uma coluna 

as informações sobre pecuária inicialmente constantes em duas colunas (animais de médio 

porte e animais de grande porte), e também no tamanho dos módulos de pecuária (a coluna 

animais de médio porte foi excluída e o tamanho do módulo para animais de grande porte foi 

adotado para todo tipo de exploração pecuária) e imóvel inexplorado ou sem exploração 

definida, conforme apresentado a seguir: 

TABELA 2 – Dimensões dos módulos por categoria e tipo de exploração (valor em hectares) - Brasil 

Categoria 

de Módulo 

Tipo de exploração 

Hortigranjeiras 

(1) 

Lavouras Pecuária 

(4) 

Florestal 

(5) 

Imóvel inexplorado ou 

sem exploração 

definida (6)   

Permanente 

(2) 

Temporária 

(3) 

A1 2 10 13 30 45 5 

A2 2 13 16 40 60 10 

A3 3 15 20 50 60 15 

B1 3 16 20 50 80 20 

B2 3 20 25 60 85 25 

B3 4 25 30 70 90 30 

 C1 4 30 35  90 110 55 

C2 5 35 45 110 115 70 

D 5 40 50 110 120 100 

FONTE: Instrução Especial INCRA N° 05, 26 de abril de 1973, (INCRA, [19--?], v. 1, p. 97) 

Publicação do INCRA que registra o processo de cálculo da tabela original destaca 

que para fins de cálculo do módulo, por tipos de exploração, no caso de lavouras permanentes 

e temporárias, utilizaria cem diferentes lavouras de maior importância econômica. Todavia, 

não chegou a dimensionar o módulo sequer para três dezenas.  

A explicação apresentada foi a seguinte: 

 …                                           (                                       
da ação da Reforma Agrária), o custo de produção para cada uma das 100 lavouras 

afora o das atividades extrativas, florestais e agrostológicas, determinou que 

cingíssemos à seleção de apenas um grupo de: cultivos, criações e explorações 

dominantes, representativas como expressão de frequência, de área ocupada, de 

volume de produção, de valor global ou até relativo, como também as mais 

            …] (INCRA, [19--?], v. 2, p. 13-14). 

Desde a constituição do módulo rural e a publicação da primeira tabela de módulos, 

em 1965, houve algumas alterações da mesma, porém, aqui são destacadas as mudanças de 

âmbito nacional, tanto na forma como no tamanho da área. Foram realizadas cinco mudanças 
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nas zonas típicas de módulo (duas no ano de 1973, depois nos anos de 1978, 1989 e 1997), 

destacadas no quadro, abaixo. 

QUADRO 2 – Resumo das principais mudanças realizadas na tabela dimensões dos módulos por categoria e 

tipo de exploração 

Normativos publicados pelo governo 

federal e principais alterações 

Microrregião 

Homogênea Seridó 

Microrregião Homogênea Salineira 

Norte-riograndense 
Zona 

Típica 

Zoneamento 

de módulo  

  Zona Típica         Zoneamento  

           de módulo  

Instrução Especial IBRA N° 01-set. 1965 

(estabeleceu as ZTM) (INCRA, [19--?], v. 1, p.47 

a 60) 

C2 III C2 IV 

Instrução Especial INCRA N° 05-abr. 1973 

(estabeleceu novas ZTM) (INCRA, [19--?], v. 1, 

p. 73 a 106) 

C1 III C1 IV 

Instrução Especial INCRA N° 05A - jun. 1973 

(estabeleceu novas ZTM) (INCRA, [19--?], v. 1, 

p.107 a 130) 

C2 III C2 IV 

Instrução Especial INCRA N° 14 - fev. 1978 

(estabeleceu novas ZTM) (INCRA, [19--?], v. 1, 

p.131 a 145) 

B3 III B2 IV 

Portaria MIRAD N° 32 –13 de jan, 1989 (Atualiza 

as ZTM com base nos dados dos Censos 

Demográfico, Agropecuário e Econômico de 

1980) 

B3 III A2 IV 

ÍNDICES BÁSICOS 1992 

 

B3 III A2 IV 

Instrução Especial INCRA N° 50 – ago, 1997 

(estebeleceu novas ZTM) 

B3 III A2 IV 

FONTE: Elaboração pelo autor
12

 (INCRA, [19--?], v. 1). 

É curioso observar que no espaço de tempo de apenas dois meses a Instrução 

Especial INCRA N° 05 de abril de 1973 foi alterada pela Instrução Especial INCRA N° 

05A, de junho de 1973 e provocou mudanças nas categorias de módulos para as 

microregiões destacadas no Quadro 2, acima, ambas de C1 (associa áreas que são 

contíguas a áreas com núcleos urbanos com mais de 5 mil habitantes, ou que são contíguas 

a áreas nas quais ocorram tais núcleos) para C2 (engloba as demais áreas restantes, com 

                                                

12 Na formulação original foi adotada a microrregião fisiográfica do IBGE, por isso, a designação utilizada, à 

época, foi salineiras e litoral e salinas. Instrução Especial do INCRA N° 50, de 1997, trouxe a Microrregião 

Geográfica de Mossoró e a Microrregião Geográfica Seridó Oriental, onde estão inseridos os municípios de 

Mossoró e Parelhas, respectivamente.  
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potenciais entre os limites previstos para a zona típica C). Embora tenha mantido o mesmo 

zonemanento de módulo, respectivamente, III e IV. 

A sistemática de dimensionamento do módulo é bastante contestada. Borges é um 

dos críticos, inclusive à fórmula algébrica adotada pelo INCRA: 

Conquanto atraente, o conceito de módulo, para ser operacionalizado com base em 

fórmula algébrica, esbarra com dificuldades imensas, só transponíveis mediante 

simplificações arbitrárias, hipóteses não testadas estatisticamente e manipulações 

aleatórias de dados informativos. Assim, o seu aparente rigor matemático esconde 

absoluta falta de consistência e de validade para o fim desejado (BORGES, [19--?], 

v. 2, p. 71). 

Borges (INCRA, [19--?], v. 2, p. 71-72) ainda destaca que das nove variáveis que 

integram a fórmula do módulo, quatro são constantes no espaço e no tempo, quais sejam: 

quatro unidades adultas da força de trabalho, quarenta porcento de encargos sociais sobre a 

mão de obra, quinze porcento de rentabilidade do capital e a relação entre o valor da terra 

nua e o capital estabelecido em cinquenta porcento. 

A fixação do número de quatro pessoas adultas como expressão do conjunto da 

força de trabalho para uma propriedade familiar (termo utilizado à época do Estatuto da 

Terra), constante e independente do tempo, do espaço onde esteja inserida essa unidade de 

produção, bem como, do tipo de atividade predominante que ela realiza – agrícola ou não, 

pluriativa ou não. E ainda, no caso de ser agrícola, sem considerar o agroecossistema onde 

está inserida, o sistema de produção utilizado, o padrão tecnológico adotado, as estratégias 

de inserção nos circuitos de comercialização, entre outros, é um dos primeiros aspectos 

contestados nessa fórmula, pois a variabilidade da demanda de mão de obra em cada 

unidade de produção familiar é muito diversa e, isso torna inviável o prévio 

estabelecimento de um quantitativo fixo.  

Outro aspecto contestado diz respeito ao estabelecimento do percentual de quarenta 

porcento para encargos sociais de mão de obra na atividade econômica rural, pois esse 

parâmetro não guarda nenhuma coerência com a realidade. A própria definição de 

encargos sociais, e por isso mesmo, do seu percentual é muito controversa, inclusive a 

discussão sobre encargos também estabelece relação com a discussão sobre salário. 
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BOX 2 – Encargos sociais de mão de obra 

 

                                                

13 A fonte de pesquisa que subsidia essa análise é a publicação Encargos sociais no Brasil: conceito, magnitude e 

reflexos no emprego, publicada pelo DIEESE, em abril de 2006. Disponível em: 

<https://www.dieese.org.br/relatoriotecnico/2006/encargosSociais.pdf>. Acesso em: out. 2015. loc. Cit 

 

Embora não seja objeto dessa pesquisa, uma análise preliminar e superficial sobre a 

categoria salário, bem como, a definição sobre encargos sociais, é necessária para 

contextualizar diferentes visões a respeito de ambas e para subsidiar a análise crítica sobre a 

adoção desse parâmetro para fins de dimensionamento do módulo rural
13

. 

Uma das correntes de pensamento que abordam essas questões é capitaneada por      

Pastore, professor                                                                       

(USP). Ela preconiza a tese segundo a qual salário é apenas o pagamento das horas 

efetivamente trabalhadas. Para essa corrente, a base                       sociais exclui    

                                         escanso semanal remunerado, aos días           e 

             13º       , aos dias                                                            

                                                   .                                   , por 

essa vertente, como encargos sociais. A partir disso, ela conclui que os encargos sociais no 

Brasil são superiores a cem porcento da folha de pagamentos (DIEESE, 2006).  

Uma a outra corrente, constituída pelos profesores                              

                                        (   -  )                 , professor do Instituto 

de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), entre outros, defendem a tese 

segundo a qual: 

 
[…                                                                                 

                                                   . 

                                                , a saber: 

-                                                            ; 

-                    (         )                              (13º           1 3    
      );  

 -                                  (                                ). 

Para os representantes desse pensamento, todas                                       

                          .                                o bolso, seja em dinheiro 

vivo, ou na                                                 , ou na              

                                                             (o FGTS, que 

constitui           nio individual do trabalhador) (DIEESE, 2006, p. 08). 
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Continuação do BOX 2 – Encargos sociais de mão de obra 

Como preconiza o estudo, diferentes definições de salário conduzem a diferentes 

definições de encargos sociais. O primeiro grupo concebe encargos sociais como: 

Pastore e as entidades empresariais incluem no conceito de encargos sociais tudo 

o que a empresa desembolsa e que excede o custo da hora efetivamente 

trabalhada. 

                                                                                

           (             -                                           

                                                                  )            

                                                                          , 

                             ”          102         mais [...] (DIEESE, 2006, 

p. 09). 

O segundo grupo considera como encargos sociais: 

 ...                                                      -                    

socia                                                                           

                                                      ...             -         

                                                                             
feito em sua conta                                                        

                                                                         , o 

percentual de encargos sociais se reduz a 25,2% do que o trabalhador recebe. 

(DIEESE, 2006, p. 09). 

 

Diferentes visões sobre a categoria salário conduzem a diferentes visões sobre 

encargos sociais. Por isso, o estabelecimento de percentual fixo para mão de obra é muito 

complexo. 

 

Outro item da análise sobre a fórmula para cálculo do módulo se refere ao 

estabelecimento dos percentuais fixos de quinze porcento de rentabilidade do capital e a 

relação entre o valor da terra nua e o capital estipulado em cinquenta porcento. Aqui 

parece que foram estabelecidos valores relativos completamente aleatórios, pois não há 

explicação factível para tal opção. 

Análise de Alberto di Sabbato também critica a adoção desses percentuais: 

Não há nenhuma evidência de que o valor do investimento deva corresponder a 50% 

do valor da terra nua, nem que a remuneração do capital total deva ser de 15%. 

Por outro lado, as culturas adotadas para o cálculo da área do módulo rural, bem 

como as fontes de consulta utilizadas, abrangeram um universo relativamente 

pequeno, denotando uma relativa escassez de informações atualizadas e confiáveis 

(SABBATO, 1994, p. 25). 

Borges ([19--?], v. 2, p. 73) apresenta outros argumentos para contestar a fórmula 

do módulo rural: 



51 

                                                                       ...           

o valor da terra nua para cultivo de eucalipto no Estado de São Paulo foi estimado em Cr$ 

50.000,00/hectare
14

, na composição de custo para exploração da seringueira, no Estado do 

Amazonas, o valor da terra nua foi estimado em Cr$ 200.000,00/hectare. 

Segundo o INCRA, ([19--?], v. 3, p. 108), o valor da terra nua para a microregião 

do Seridó foi o mesmo praticado para a microregião Chapada do Apodi, Cr$ 10.000,00, 

ambas no Estado do Rio Grande do Norte. Considerando a substancial diferença 

edafoclimática
15

 que caracteriza as duas microregiões, desde sempre, é muito difícil 

sustentar que não havia, já naquela época, diferenças em relação ao preço da terra nua 

praticado nas duas microregiões. 

Não por acaso, Borges ([19--?], v. 2, p. 73) ainda apresenta a seguinte consideração 

                                                    erra foram estipulados sem base em 

                                                                         ”. 

Publicação do próprio INCRA reconhece as limitações no cálculo do módulo rural 

para agricultura e pecuária, em decorrência da deficiência de dados estatísticos: 

Temos o ensejo de apresentar os vários módulos, referentes à culturas temporárias e 
permanentes, bem como à pecuária de corte e leiteira. À bem da verdade, devemos 

esclarecer que o presente trabalho, no tocante ao cálculo do módulo de algumas 

culturas como sejam: juta, sisal, horticultura, floricultura e banana, bem como à 

pecuária de corte, sofreram, em parte, uma série de limitações pela deficiência de 

dados estatísticos que se nos apresentaram para essas culturas específicas, muitas 

vêzes incompletos (INCRA, [19--?], v. 3, p. 25). 

Outro aspecto objeto de contestação em relação ao dimensionamento do módulo, a 

partir dos tipos de exploração de maior significado econômico, diz respeito a ausência de 

qualquer referência quanto às áreas que deveriam ser destinadas às práticas 

conservacionistas identificadas como usuais e predominantes em cada zona e tipo de 

exploração, conforme determina o Decreto N° 55.891, de 31 de março de 1965. 

Além das várias limitações e fragilidades já evidenciadas nessa análise, chama 

atenção o fato de o governo federal não haver atualizado a tabela de dimensões dos 

                                                

14 Cr$ é o símbolo padrão monetário adotado no Brasil para expressar a moeda cruzeiro vigente no país nos 

períodos de 1942 a 1967, de 1970 a 1986 e de 1990 a 1993. 

 
15 Condições edafoclimáticas estabelecem relações com o clima, o relevo, a temperatura, a umidade do ar, a 

radiação, o tipo de solo, o vento e a precipitação pluvial. Todos esses fatores exercem influência na forma de 

uso da terra, nos organismos do reino vegetal, inclusive podem estimular ou se constituir em obstáculos ao 

desenvolvimento das plantas e atédos animais.  
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módulos por categoria e tipo de exploração, há aproximadamente duas décadas, conforme 

já evidenciados no Quadro 2, na página 47.  

O Decreto N° 55.891, de 31 de março de 1965, artigo 23, já determinava essa 

                                                                                          

Decreto, constarão de tabelas revistas periodicamente e, publicadas em Instrução, na forma 

referida no § 3 do Art. 14. 

Outro aspecto que não pode passar despercebido é o fato de o governo federal, em 

relação ao dimensionamento do módulo, nunca haver adotado os parâmetros de localização 

e dos meios de acesso do imóvel em relação aos grandes mercados, e principalmente não 

estabelecer nenhuma variável que contemple as características ecológicas das áreas em que 

se situam os imóveis rurais. 

Pela dimensão continental do Brasil, a sua diversidade e complexidade, não é difícil 

supor a influência que o aspecto de localização e meios de acesso do imóvel aos grandes 

mercados exerceria no dimensionamento do módulo. A propósito, para evidenciar a 

importância estratégica desse aspecto de localização do imóvel em relação aos grandes 

mercados, Chayanov (1974, p. 73) considera a localização vantajosa da exploração em 

relação ao mercado como um dos principais fatores que influenciam a produtividade e a 

remuneração do trabalho do camponês. Ainda, a inclusão da variável ambiental no 

dimensionamento econômico do módulo rural certamente, exerceria influência 

preponderante no seu dimensionamento. 

A análise produzida sobre módulo rural revela o seu processo de constituição e 

dimensionamento, as suas limitações e fragilidades. Essa interpretação é necessária dada a 

referência que o mesmo estabelece na constituição do módulo fiscal. 

A partir dessa discussão nos deteremos a analisar o módulo fiscal, pois trata-se de 

aspecto fundamental na observação do parâmetro de área do imóvel rural para fins de 

classificação operacional do agricultor (a) familiar, conforme exigência estabelecida pela 

Lei N° 11.326, de 24 de julho de 2006.   

A origem do módulo fiscal é de  natureza tributária e fiscal, pois ele foi concebido 

com o propósito de simplificar o cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR). Nessa lógica, 

ao número de módulos fiscais do imóvel foi associado um percentual de tributação cuja 

progressão é diretamente proporcional ao tamanho do imóvel, expresso no módulo fiscal 

do município. 

Publicação do INCRA ([19--?], v. 2, p. 101) revela que o objetivo do anteprojeto de 

Lei que instituiu o módulo fiscal era corrigir as distorções existentes na tributação do 
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imposto territorial rural (ITR), tais quais: a complexidade no seu cálculo, a baixa 

incidência do imposto em relação aos imóveis rurais com insignificante nível de utilização 

econômica entre outras. 

As novas regras do ITR substituíram a forma de cálculo anterior, cujo valor básico 

do imposto era determinado em função do percentual de (0,2%) dois décimos do valor da 

terra nua declarado pelo proprietário e não impugnado pelo órgão competente e um 

percentual do módulo rural vigente (Artigo 50 do Estatuto da Terra, posteriormente 

alterado pela Lei N° 6.746, de 10 de dezembro de 1979). 

O conceito de módulo fiscal incorpora critérios do módulo rural e estabelece que o 

mesmo seja fixado por Município. Segundo o Decreto N° 84.865, de 06 de maio de 1980:  

Art. 4º- O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será fixado pelo 

INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os seguintes fatores: 

a) o tipo de exploração predominante no Município: 

I - hortifrutigranjeira; 

II - cultura permanente; 

III - cultura temporária; 

IV - pecuária; 

V - florestal; 

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante; 

c) outras explorações existentes no Município que, embora não predominantes, 
sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada; 

 )                                    ”                 . 4º                  N° 
4.504, de 30 de novembro de 1964. 

§1º - Na determinação do módulo fiscal de cada Município, o INCRA  aplicará 

metodologia, aprovada pelo Ministro da Agricultura, que considere os fatores 

estabelecidos neste artigo, utilizando-se dos dados constantes do Sistema Nacional 

de Cadastro Rural. 

§2º O módulo fiscal fixado na forma deste artigo, será revisto sempre que 

ocorrerem mudanças na estrutura produtiva, utilizando-se os dados atualizados do 

Sistema Nacional de Cadastro Rural. (grifo do autor). 

A Instrução Especial INCRA, N° 19, de 28 de maio de 1980, conforme Artigo 1.º, 

parágrafos 2.º e 3.º, preceitua que o módulo fiscal será calculado conforme prevê o artigo 4°, 

citado acima, e ainda, que a exploração predominante é aquela que ocorrer no maior número 

          .                                          ”    ”     ”                         

atendidos mediante a utilização do módulo médio por tipo de exploração (hortigranjeira, 

lavoura permanente, lavoura temporária, pecuária, florestal e imóveis inexplorados) previsto 

na Tabela III da Instrução Especial INCRA, N° 5A, de 6 de junho de 1973, calculado para 

cada imóvel com base nos dados atuais do Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais - 

SNCR. Isso significa que a zona típica de módulo (ZTM) e a caracterização do tipo de 

exploração predominante, adotada para o módulo rural, se constituíram em referência para 

cálculo do módulo fiscal municipal (INCRA, [19--?], v. 1, p. 155). Esta Instrução Especial 
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INCRA, N° 19, ainda destaca que a fixação final do módulo fiscal do Município considerará 

a existência de condições geográficas específicas que limitem o uso racional e sistemático da 

terra, como ocorre, por exemplo, em regiões da Caatinga. 

A Tabela de dimensões do módulo fiscal de cada Município constitui o anexo da 

Instrução Especial do INCRA N° 20, de 28 de maio de 1980, e foi calculada no ano da sua 

publicação, tendo por base os dados integrantes do recadastramento de imóveis rurais, 

realizado pelo INCRA, em 1978, segundo os seguintes critérios
16

 (INCRA, [19--?], v. 2, p. 

98): 

a) calculou-se o módulo médio de cada imóvel, com base nas informações do 

recadastramento de 1978; 

b) definiu-se a distribuição dos imóveis por classe de módulo médio, segundo o número de 

imóveis e segundo a área dos imóveis; 

c) calculou-se a mediana do número de imóveis e da área (valor do módulo médio, em que a 

distribuição é dividida pela metade); 

d) a partir das duas medianas determinou-se o módulo médio na distribuição, que 

correspondesse à menor distância entre as duas medianas. 

O módulo médio de cada imóvel é calculado conforme a regra presente no manual de 

cálculo do ITR, adotada para cálculo do módulo médio do módulo rural. Ela consiste no 

cálculo do produto modular por tipo de exploração, cujo produto é resultado da multiplicação 

da área do imóvel utilizada por cada tipo de exploração vezes o módulo rural desta exploração 

para a zona típica onde está inserido o imóvel. Obtem-se o módulo médio do imóvel 

dividindo o somatório do produto modular pelo somatório da área explorada do imóvel 

(SABBATO, 1994, p. 09).  

É importante registrar que o governo federal não considerou para fins de cálculo do 

módulo fiscal municipal a existência de condições geográficas específicas que limitem o 

regular e adequado uso do estabelecimento agropecuário nem tampouco as limitações e 

restrições de ordem ambiental, conforme prevê a Instrução Especial INCRA, N° 19, de 28 de 

maio de 1980: 

§ 3.º - A fixação final do Módulo Fiscal do Município levará em conta, ainda, a 

existência de condições geográficas específicas que limitem o uso permanente e 
racional da terra: 

a) Regiões com terras anualmente alagáveis; 

b) Regiões com terras de cerrados pobres ou caatingas; 

                                                

16 O texto das alíneas "a" até "d" foi transcrito (INCRA, [19--?], v. 2, p. 98). 
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c) Regiões com cobertura de mata natural de interesse para a preservação ou 

conservação. (grifo do autor) 

Portanto, não é sem propósito que Alberto di Sabbato faz críticas a essa construção do 

módulo fiscal, expressa da seguinte forma: 

O conceito de módulo fiscal é derivado do de módulo rural. 

A legislação que o criou teve por objetivo central a simplificação do ITR. Dessa 

forma, é também simplificado o conceito de módulo fiscal em relação ao de módulo 

rural. 

Passa-se a ter um módulo fiscal para cada município, em vez de módulos rurais 

por zonas típicas e por tipos de exploração. 
A obtenção do número de módulos fiscais do imóvel rural é igualmente 

                                             -se a sua área aproveitável total pelo 
módulo fiscal do município (SABBATO, 1994, p. 21, grifo do autor). 

Além disso, a tabela de dimensão do módulo rural está defasada há quase duas 

décadas, conforme o Quadro 2, página 47, enquanto a tabela de módulo fiscal dos Municípios 

nunca foi atualizada. Ela foi calculada em 1980 com dados do recadastramento de 1978, 

embora já houvesse previsão de atualização do módulo fiscal, conforme estabeleceu o artigo 

4°             ° 84.86      06            1980   §2º   módulo fiscal fixado na forma deste 

artigo, será revisto sempre que ocorrerem mudanças na estrutura produtiva, utilizando-se os 

                                                       ”. Estranhamente, a atual tabela de 

módulo fiscal dos Municípios ainda não captou as mudanças que ocorreram na estrutura 

produtiva, nos mais diferentes Municípios brasileiros, em que pese o decurso de  prazo de 

quase quatro décadas, desde a sua publicação. 

Ao analisar a metodologia de construção do módulo fiscal Alberto di Sabbato 

reafirma suas críticas: 

[...] desde a sua criação, a metodologia adotada teve por base os valores existentes 

para o módulo rural, incorporando a sistemática de cálculo deste. É importante 

mencionar que, neste caso, o tipo de exploração predominante no município, único 

fator que não está referido ao módulo rural, foi estabelecido a partir daquele que 

ocorrer no maior número de imóveis, desprezando variáveis mais significativas 

como área e valor da produção.                                                                             

Dessa forma, pode-se afirmar que, fundamentalmente, a metodologia original, 

adotada em 1965, predomina até o presente na determinação dos valores que 

dizem respeito não só ao módulo rural como também ao módulo fiscal.                  

Por fim, no que diz respeito às suas finalidades, verifica-se que tanto o módulo rural 
quanto o fiscal perderam muitas das suas atribuições originais (SABBATO, 1994, p. 

26, grifo do autor). 

Atualmente, o módulo fiscal é utilizado para estabelecer a fração mínima de 

parcelamento, seja enquanto dimensão máxima de imóvel a ser adquirido por estrangeiros, ou 



56 

como referência para o dimensionamento econômico do imóvel rural, adotado para fins de 

classificação do agricultor (a) na condição familiar (até quatro módulos fiscais). 

Considerando a hipótese de inconformidade deste módulo fiscal como unidade de 

medida agrária para estabelecer o dimensionamento econômico do imóvel rural para fins de 

classificação operacional do agricultor (a) familiar, este estudo define como objetivo geral 

analisar a aplicabilidade deste módulo fiscal como um dos parâmetros (dimensionamento da 

área) adotados para fins de classificação operacional do agricultor (a) familiar.  

A efetivação deste objetivo se realiza desde a problematização teórica sobre o módulo 

fiscal passando pelo estudo empírico em Parelhas, a apresentação dos resultados e discussões, 

até as considerações finais. Para tanto, além de estudos bibliográficos são realizadas 

entrevistas no âmbito da pesquisa de campo para conhecer, interpretar e analisar o perfil das 

pessoas que dirigem os estabelecimentos agropecuários, a forma de ocupação da mão de obra 

no mesmo e da unidade familiar e a composição das receitas da unidade familiar dos 

estabelecimentos participantes da pesquisa.   

Os aspectos da participação dos agricultores (as) e produtores na direção dos 

estabelecimentos agropecuários, formas de organizaçao do trabalho e a composição das 

diferentes formas de receita da unidade familiar são analisados porque eles integram os 

parâmetros adotados pelo governo federal para fins de classificação operacional do agricultor 

(a) familiar, conforme estabelece a Lei N° 11.326, de 24 de julho de 2006.  

Esta pesquisa não adota o critério que estabelece o limite de quatro módulos fiscais de 

Parelhas (até 120 hectares). Os participantes deste estudo integram um estrato de área do 

estabelecimento que fica acima de quatro módulos fiscais de Parelhas (120 hectares) e vai até 

o limite de quatro módulos fiscais de Mossoró
17

 (280 hectares), ou seja, trata-se de estrato de 

área de imóvel rural em que os agricultores (as) desse estrato no município de Mossoró 

possivelmente seriam classificados como familiares, mas em Parelhas não seriam. 

A adoção deste estrato de área tem o propóstio de revelar que há um grupo de 

agricultores familiares excluídos desta condição, em decorrência de inconformidades no 

módulo fiscal, como é o exemplo do município de Parelhas (onde um módulo fiscal 

corresponde a 30 hectares) comparativamente a Mossoró (onde um módulo fiscal corresponde 

a 70 hectares), em que pese a atual estrutura produtiva de ambos. 

                                                

17 O município de Mossoró é adotado como referência pelo fato de apresentar o maior módulo fiscal municipal, 

juntamente com alguns outros municípios, e estrutura produtiva dos estabelecimentos agropecuários superior 

a de Parelhas. 
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Neste estudo ainda é produzida uma caracterização dos estabelecimentos do ponto de 

vista de produção agropecuária no âmbito do Rio Grande do Norte, especialmente, Parelhas e 

Mossoró, a partir dos critérios adotados para fins de dimensionamento do módulo fiscal 

municipal, quais sejam: o tipo de exploração econômica predominante no Município; a renda 

obtida no tipo de exploração predominante e outras explorações existentes no Município que, 

embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou área utilizada.  

Essa análise é importante para revelar a estrutura produtiva que predomina nos 

estabelecimentos agropecuários de Mossoró (módulo fiscal de 70 hectares) 

comparativamente a Parelhas (módulo fiscal de 30 hectares). Ao mesmo tempo, para jogar 

mais luz sobre algumas inconformidades proporcionadas pelo módulo fiscal municipal. 

A análise dos dados primários coletados em pesquisa de campo realizada em Parelhas, 

que subsidia os resultados e discussões desta dissertação, é apresentada no capítulo três deste 

estudo e estabelece referências com as características de agricultores (as) familiares contidas 

nos dados secundários (nacional e estadual) do Censo Agropecuário, de 2006, do IBGE. A 

escolha do Estado do Rio Grande do Norte como recorte territorial para a realização desta 

pesquisa, decorre da vivência, formação acadêmica e experiência profissional do seu autor 

nesse espaço geográfico. A escolha de Parelhas decorre do fato desse município apresentar 

um dos mais baixos módulos fiscais por Município, no âmbito estadual - depois dos 

Municípios integrantes da região metropolitana de Natal e da faixa litorânea e do agreste -, 

mesmo estando localizado em um dos quatro núcleos de desertificação existentes no 

semiárido brasileiro (Gilbués, no Piauí, Irauçuba, no Ceará, Cabrobó, em Pernambuco e 

Seridó, no Rio Grande do Norte). Outra razão provém do fato de o autor dessa pesquisa ser 

natural desta cidade (Parelhas), o que se constitui em um dos fatores de viabilidade na 

realização desse estudo. 
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2 ASPECTOS GERAIS DE PARELHAS/RN 

2.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS E NATURAIS  

O Rio Grande do Norte está localizado na região Nordeste do Brasil, o              

    3.0   3                 3 41                                               0 62     

       rio nacional. Está organizado em sete zonas fisiográficas (Costeira Oriental, Interior da 

Costa, Costeira do Norte, Oriental Seridoense, Serras Centrais, Centro-Sul Ocidental e Baixo 

Apodi - Açu) (IDEMA, [2011?], p. 6 -11; FELIPE, et al., 2006, p. 75). 

A população
18

 do Rio Grande do Norte, em 2010, era 3.168.027, sendo 2.464.991 

(78%) viventes na área urbana e 703.036 (22%) habitantes na rural (365.560 homens e 

337.476 mulheres). Enquanto a proporção da população urbana brasileira (84%) é maior que a 

nordestina (73%), a proporção da população rural é menor (16% e 27%), respectivamente 

(SPINELLI, 2014, p. 15-17; IDEMA, [2011?], p. 136). 

O Rio Grande do Norte é constituído por 167 Municípios. Parelhas é um dentre esses, e 

constituído como tal em 1926, decorrente do desmembramento de Jardim do Seridó. O Município 

integra o território rural Seridó e a microregião do Seridó Oriental. Ele ocupa uma área de 513,05 km², 

equivalente a 0,97% da superfície estadual, distante 232 km da capital. 

O Município limita-se ao norte com Carnaúba dos Dantas, ao sul com Equdor, ao leste 

com o Estado da Paraíba e a oeste com Jardim do Seridó e Santana do Seridó, conforme o 

Mapa 01, na próxima página. 

                                                

18
 As informações são obtidas em Spinelli (2014) e IDEMA [2011?], conforme os Censos Demográficos de 

1970, 2000 e 2010.  
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MAPA 1 – Mapa político do Seridó Oriental 

 

FONTE: IBGE. Mapa adaptado por GARCIA, Robson S (2007) Apud BEZERRA JÚNIOR; 

SILVA (2007). 

No período de uma década (2000 a 2010), segundo os censos demográficos do IBGE, 

a população do Município passou de 19.319 para 20.347 habitantes. Isso representou um 

crescimento relativo de apenas 5,3%, enquanto o percentual de crescimento da população 

estadual e nacional foi de 14,1% e 12,3%, respectivamente. No mesmo período da série 

histórica, a população urbana passou de 15.606 habitantes para 17.077, enquanto a rural 

reduziu de 3.713 para 3.270 habitantes. A população urbana cresceu 9,4% enquanto a rural 

reduziu 12%. Segundo os critérios adotados pelo IBGE, a população urbana representa 83% 

do total e apenas 17% é rural (IBGE, 2000; IBGE, 2010). 

Entretanto, a migração rural urbana ocorreu em Parelhas com mais intensidade no 

período de 1970 a 1990 do século passado. Nesse período, de duas décadas, a população total 

aumentou de 12.469 para 17.575 habitantes, crescimento de aproximadamente 41%.  

Os fenômenos da industrialização urbana e da modernização conservadora da 

agricultura
19

 exerceram influência preponderante no processo de migração do campo para a 

cidade, no Brasil e no Rio Grande do Norte, com reflexos em Parelhas. Embora a atividade 

industrial e a agricultura intensiva em capital fossem praticamente inexistentes em Parelhas, o 

primeiro fenômeno contribui no processo de desenvolvimento da fibra sintética utilizada na 

fabricação de tecidos, em escala global. Associados a esse aspecto, a ocorrência da praga do 

                                                

19 O primeiro a partir da década de cinquenta e o segundo a partir da década de sessenta, ambos no século 

passado. 
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bicudo e a alta produtividade no cultivo do algodão herbáceo – fatos relacionados à 

modernização conservadora da agricultura - alcançada por Estados da região Sudeste, como 

São Paulo e depois do Centro Oeste, contribuíram sobremaneira para o declínio do sistema de 

produção pecuária-algodão-culturas alimentares, na região Nordeste do Brasil. A combinação 

desses fatores influenciam na intensificação do êxodo rural urbano no Muncípio de Parelhas.  

Em Parelhas o ecossistema que prevalece é a Caatinga
20

, constituído p             

                                 
21

 (arbustiva) e Caatinga Subdesértica do Seridó
22

. As 

espécies vegetais mais encontradas são pereiro, faveleiro, facheiro, macambira, mandacaru, 

xique-xique e jurema-preta (IDEMA, 2008, p. 08).  

Os solos do Município se caracterizam pela baixa fertilidade natural e apresentam 

reduzida profundidade e recorrência dos afloramentos rochosos. A sua utilização para fins 

agrícolas é bastante reduzida, principalmente em razão das limitações de disponibilidade 

hídrica, de espessura, pedregosidade e rochosidade do mesmo. A sua aptidão agrícola é 

regular e restrita para pastagem natural.  

Geralmente predomina um tipo de manejo do agroecossistema que se caracteriza pelo 

reduzido nível de cuidado e proteção dos recursos naturais da caatinga – solo, água, flora e 

fauna. Essa tradição de reduzido comprometimento com a conservação e recuperação dos 

recursos naturais atravessa séculos – da introdução da pecuária passando pelo algodão, da 

mineração à exploração da argila e lenha para produção da telha. Não é por acaso que 

Parelhas integra um dos quatro núcleos de desertificação existentes no semiárido brasileiro. 

Embora algumas tecnologias de convivência com o semiárido (cisternas de placa, enxurrada e 

calçadão, tanque de pedra, barragens submersas, manejo da caatinga, entre outras), tenham 

sido implantadas no Município na última década, elas são minoritárias. Também ainda é 

incipiente em Parelhas a realização de um tipo de agricultura mais adequada à realidade 

socioambiental da agricultura familiar do semiárido, pautada pelos princípios da agroecologia 

– uso sustentável dos recursos naturais (água, solo e biodiversidade), recuperação dos solos, 

manejo sustentável da caatinga, produção e preservação de sementes nativas, entre outros. 

                                                

20 Caatinga é uma palavra de origem indígena utilizada com significado de "mato branco" (tupi) ou seridó 

(cariri), associada à aparência da vegetação no período seco. Popularmente essa vegetação é associada a 

expressões como carrasco, sertão entre outros (FELIPE et al., 2006, p. 42). 
 
21 Essa formação vegetal é resistente a períodos de estiagens prolongadas. Geralmente trata-se de uma vegetação  

seca, rala e de baixo porte (Ibid., p. 45).   

 
22 Estudo do órgão ambiental estadual, IDEMA, caracteriza essa formação vegetal como a mais seca no âmbito 

estadual, com pr                                                , ralas e de xerofitismo mais acentuado 

(IDEMA, 2008, p. 08). 
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O clima de Parelhas, conforme o Mapa 3, é classificado co mo semiárido rigoroso. Sua 

principal característica é a ocorrência de poucas chuvas, sua distribuição temporal ocorre de 

forma irregular e é concentrada no período de fevereiro a abril. A pluviosidade média anual 

chega a 400 mm e a evapotranspiração não gera excedente hídrico (BEZERRA JÚNIOR E 

SILVA, 2007, p.84). 

 

MAPA 2 – Mapa do clima do Seridó Oriental 

 

FONTE: (BEZERRA JÚNIOR; SILVA, 2007, p.84). 

Toda a área territorial do Município está situada no Semiárido
23

. Os fatores que 

caracterizam as regiões semiáridas têm sua origem nos aspectos de natureza climática, hídrica 

e fitogeográfica, tais quais: baixa umidade, irregularidade e escassez de chuvas. Nos espaços 

onde ele ocorre a carência hídrica se estende por longos períodos e as médias pluviométricas, 

geralmente, variam de 268 a 800 mm. Os solos apresentam problemas físicos e geoquímicos, 

geralmente são rasos, com regular afloramento rochoso, apresentam baixa capacidade de 

retenção de umidade e baixo teor de matéria orgânica. Nesse sentido, os estudos da Embrapa 

revelam que apenas 16% da área do semiárido brasileiro apresentam bom potencial agrícola e 

44% apresentam potencial agrícola limitado (EMBRAPA, 1993;  B’ ÁBER, 1999). 

A quase totalidade da atividade agropecuária do semiárido depende da ocorrência 

anual de chuvas, por isso, as secas recorrentes desarticulam a produção de alimentos e 

consomem a poupança constituída pelos rebanhos, que representam importante fonte de 

alimentos e meio de troca em situações de extrema necessidade. 

                                                

23 Andrade (1990) utiliza o termo Poligno das Secas, instituído em 1936, por regulamentação do executivo 

federal. Mas, esse espaço também já foi designado como Sertão e Nordeste das Secas. 
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Historicamente, as áreas semiáridas são muito afetadas pela ocorrência de secas. 

Trata-se de um fenômeno natural cl                                                            

            .                                                                  

            -                                                                            

                  , durante tempo suficiente para que a falta de precipitação provoque grave 

                         . Há outros fatores que agravam a sua ocorrência no semiárido, entre 

os quais, a irregularidade na distribuição temporal das chuvas e a elevada evaporação 

(DUARTE, 2002, p. 21). 

No período de 2012 a 2015, o Rio Grande do Norte e particularmente o Município de 

Parelhas foram muito afetados pela seca. Há registros que a destacam como a maior seca 

desde 1911, quando a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte – 

EMPARN iniciou o monitoramento sobre dados pluviométricos. A precipitação pluviométirca 

média no âmbito estadual é de 700 mm, contudo no período de 2012 a 2015 a média anual foi 

respectivamente: 300 mm, 600 mm, 500 mm e 400 mm. Isso revela um déficit hídrico 

considerável para o período, o que compromete sobremaneira a realização de atividades 

agropecuárias e principalmente a disponibilidade de água para consumo humano (G1/RN, 

2015). 

Atualmente, dos 167 municípios potiguares, há 17 em colapso no sistema de 

abastecimento de água e outros 74 já adotam o sistema de rodízio no abastecimento, ou seja, 

91 Municípios já comprometeram total ou parcialmente o abastecimento de água para 

consumo humano. A atual reservação hídrica disponível no maior reservatório de Parelhas – 

barragem Boqueirão – não é tão dramática, pois é suficiente para abastecer a população local 

e do vizinho Município de Carnaúba dos Dantas até fevereiro de 2018 (ARAÚJO, 2016). 

Esse cenário de reservação hídrica no âmbito estadual ainda poderá ser agravado caso 

se confirme previsões preliminares de que a seca se estenderá pelo ano de 2016: […] o 

próximo ano poderá ter chuvas abaixo da média em razão do fenômeno meteorológico El Niño. 

                            2016                                                .” (Mairton 

Fança, secretário estadual de meio ambiente e recursos hídricos (SEMARH). Posição 

semelhante é manifestada pelo engenheiro Paulo Varella Neto, diretor em Gestão da Agência 

Nacional das Águas (ANA), para quem a situação do semiárido potiguar é grave e 2016 pode 

ser o pior ano em referência ao nível dos reservatórios do RN (FRANÇA, 2015). 

A II reunião anual de climatologistas do Nordeste, que ocorreu em Parnamirim, nos dias 

18 e 19 de fevereiro deste ano, com o objetivo de analisar a previsão climática para a região 

Norte do Nordeste brasileiro, para o período de março a maio de 2016, concluiu que em 
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decorrência da persistência do fenômeno El Niño no Oceano Pacífico, o período correspondente 

à quadra chuvosa no sertão será marcado pela ocorrência de chuvas abaixo do normal. Em 

outras palavras, o quinto ano seguido de seca no semiárido tende a ser uma realidade. 

As chuvas ocorridas no primeiro trimestre de 2016 no âmbito estadual não alteram 

sobremaneira as previsões inciais para este ano, muito embora nas regiões Serido Oriental e 

Seridó Ocidental tenham ocorrido chuvas suficientes para reabastecer grandes reservatórios e 

ampliar pelo menos a capacidade de abastecimento humano e animal. O Instituto de Gestão das 

Águas do Rio Grande do Norte - IGARN informa que a barragem Boqueirão, de Parelhas, após 

as chuvas que ocorreram no primeiro trimestre deste ano, passa a dispor de capacidade de 

abastecimento até fevereiro de 2018. Também houve elevação do volume de água nos 

reservatórios situados em Jardim do Seridó, Equador, Currais Novos e Caicó, embora em 

proproção muito inferior ao que ocorrera em Parelhas. Todavia, a ausência regular de chuvas no 

Estado do Rio Grande do Norte tende a confirmar um quinto ano seguido de seca. 

A combinação de secas recorrentes e prolongadas, e o uso inadequado dos recursos 

naturais - solo, vegetação e água -, em áreas com elevada susceptibilidade climática à 

desertificação
24

, especialmente, nas zonas áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, podem 

aumentar a possibilidade de ocorrência da desertificação (FELIPE; CARVALHO; ROCHA, 

2006, p.55). 

Estudo do IBAMA, divulgado em 1982, Apud Ferreira et al. [199?] já alertava para o 

fato de o Rio Grande do Norte apresentar maior grau de susceptibilidade climática à 

desertificação, dentre todos os Estados da região Nordeste. O aspecto mais preocupante era 

que o grau mais grave e grau grave de susceptibilidade já atingiam 66% de sua área. 

Áreas em processo de desertificação, geralmente, já se encontram afetadas por vários 

problemas: ambiental (erosão, salinização e perda de biodiversidade etc), social 

(desagregação de grupos sociais em decorrência da migração) e econômico (queda na 

produtividade e produção, redução da renda e da capacidade de consumo, diminuição da 

geração de ocupação entre outros), muitas vezes, de difícil reversão (CARVALHO Apud 

FELIPE et al., 2006, p. 55-57). 

Conforme assinalam Pereira e Carvalho (2010, p. 04): […] a semi-aridez, a 

desertificação e as secas constituem fenômenos naturais associados, cujos efeitos são 

                                                

24
                                                                                                         

            -            -                                                                         ticas e as 

atividades humanas (MMA, [200?], p. 07). 
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potenciados pela ação do homem, sendo a desertificação o limite máximo de esgotamento do 

amb                       .” 

Parelhas juntamente com Currais Novos, Acari, Cruzeta, Carnaúba dos Dantas e 

Equador integram o grupo de Municípios potiguares que constituem o núcleo de 

desertificação no âmbito estadual. Estudos realizados pelo Ministério do Meio Ambiente - 

MMA, ainda na década de 1990 do século passado, nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande 

do Norte e Pernambuco já revelavam as principais causas geradoras da desertificação:  

 

 ...                                                                 

                                                                         

                        (       )                              

         (      )                                 .                   
                                                              

                                                                    

                 (MMA, 2005, p. 17). 

A ocorrência desses fenômenos provoca desestruturação da economia agropecuária 

regional e local, além de grandes prejuízos socioeconômicos. Os danos afetam todas as 

classes sociais, mas é inegável que os grupos sociais mais pobres, especialmente, aqueles 

localizados no meio rural, constituem a parcela da população mais vulnerável e afetada. 

2.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

Como uma pequena cidade do interior potiguar, Parelhas também é influenciada pelos 

aspectos políticos, sociais e econômicos que ocorrem no âmbito estadual e nacional. A 

mudança social que o país vivenciou na última década - saída do mapa da fome das Nações 

Unidas (ONU), expressiva redução da pobreza (mobilidade social de mais de 20 milhões de 

pessoas), entre outros - decorrente de um embrionário processo de crescimento com 

distribuição de renda, alterou a realidade social potiguar e também de Parelhas. 

A análise do quadro social é produzida a partir da noção de exclusão social adotada 

por Pochmann et al. (2004). Essa opção decorre do fato dessa categoria ser multidimensional, 

e por isso mesmo, mais ampla que a noção de pobreza e desigualdade, ainda, pelo fato de os 

autores terem produzido estudos com dados relativamente recentes, dos Censos Demográficos 

de 2000 e 2010, do IBGE, que possibilitam uma análise de sua evolução no período. 

A exclusão social geralmente leva ao isolamento de determinados grupos, ela pode 

atingir tanto pobres quanto não pobres e restringir a participação na vida política, econômica, 

social, cultural e civil. A chave de leitura desse quadro é o Índice de Exclusão Social - IES 
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formulado por Porchmann et al. (2004). Eles utilizam vários indicadores na composição desse 

índice (pobreza, emprego, desigualdade, alfabetização, anos de estudo, concentração de 

jovens e violência). O mesmo varia de 0 a 1, quanto mais próximo a um menor o grau de 

exclusão social. 

Os indicadores de pobreza, emprego e desigualdade aglutinam o eixo denominado 

padrão de vida digno, já os indicadores alfabetização e anos de estudo organizam o eixo do 

conhecimento e, os indicadores de concentração juvenil e violência articulam o eixo risco 

juvenil. O conjunto destes indicadores resulta na constituição do Índice de Exclusão Social. 

A partir da metodologia adotada por Porchmann et al. (2004) é possível identificar que 

mudanças sociais ocorridas no Brasil e no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2010, 

também alteram o quadro de exclusão social que atinge Parelhas. A Tabela 3, abaixo, revela 

as mudanças sociais que ocorrem neste período, a partir da análise de dados dos dois censos 

demográficos, segundo os estudos organizados por Pochmann et al. 

TABELA 3 – Evolução de indicadores sociais de Parelhas no período de 2000 a 2010 

CENSO 

DEMOGRÁFICO 

Índice de 

Emprego 

Índice de 

Pobreza 

Índice de 

Desigualdade 

Índice de 

alfabetização 

Índice de 

anos de estudo 

Índice de 

concentração  

jovens 

  Índice de 

  violência 

 Índice de  

 Exclusão  Social 

2000 0,094 0,285 0,035 0,741 0,373 0,606 0,979 0,405 

2010 0,398 0,531 0,677 0,650 0,426 0,571 0,949 0,598 

FONTE: POCHMANN et al., 2010 e POCHMANN et al., 2014. Elaboração pelo autor. 

No primeiro eixo (padrão de vida digno), observa-se que a mudança mais expressiva 

ocorre no índice de desigualdade (medido por uma proxi da desigualdade) que melhora 

1.834% (passa de 0,035 para 0,677), seguido do índice de emprego (medido pela taxa de 

emprego formal sobre a população economicamente ativa – PEA), que aumenta em 323% 

(passa de 0,094 para 0,398), depois do indicador de pobreza (medido pela pobreza dos chefes 

de família no município), cujo índice melhora 86% (passa de 0,285 para 0,531). 

No segundo eixo (do conhecimento), o índice de anos de estudo (medido pelo número 

médio de anos de estudo do chefe do domicílio) eleva 14%, passa de 0,373 para 0,426, 

todavia, o índice de alfabetização (medido pela taxa de alfabetização de pessoas acima de 

cinco anos) cai 12%, vai de 0,741 para 0,65. 

No terceiro eixo (risco juvenil), o índice de concentração de jovens (medido pela 

porcentagem de jovens na população) cai 6%, passa de 0,606 para 0,571, e o índice de 
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violência (medido pelo número de homicídios por 100 mil habitantes) reduz 3%, passa de 

0,979 para 0,949. 

Em que pese alguns aspectos negativos que integram o panorama acima, no conjunto, 

o índice de exclusão social de Parelhas melhora em 47,6% (0,405 para 0,598). A análise 

social do Município permite inferir que Parelhas passa de um índice de exclusão social grave 

(0,405) para um índice de exclusão social moderado (0,598) - numa escala que varia de 0,0 

(grave) a 1,0 (baixo).  

No âmbito nacional, Parelhas passa da posição 3.171, em 2000, para a posição 2.518, 

em 2010. No âmbito estadual, o Município é o décimo quinto melhor posicionado em relação 

ao índice de exclusão social. 

Do ponto de vista de qualidade de vida, isso representa melhoria para uma parcela 

expressiva da população. Embora, ainda exista uma parte da população que vive em condição 

de elevada pobreza. As oportunidades de emprego formal para esse grupo ainda estão muito 

distante das suas necessidades, e os níveis de alfabetização e escolaridade ainda são baixos. 

Embora a exclusão social ainda persista em Parelhas, a sua expressiva redução, na 

última década, pode ser atribuída ao conjunto
25

 da política social instituída no âmbito federal, 

à ampliação no número de empregos formais no mercado de trabalho, à política de 

valorização real do salário mínimo; em síntese, ao embrionário processo de crescimento 

econômico com distribuição de renda. 

Mesmo considerando que ainda há muitos problemas sociais a serem superados em 

Parelhas, é inegável que os avanços e conquistas verificados nos âmbitos nacional e estadual 

também influenciam na alteração do quadro social do Município e contribuem na melhoria da 

qualidade de vida da sua população.  

 Aspectos econômicos  

Do ponto de vista dos aspectos econômicos, registra-se que a economia do Município 

de Parelhas inicialmente se estrutura em torno da pecuária, depois do algodão e culturas 

                                                

25                                                           .                                                

(2013)           633.932                                 3 0                                 R$ 70,00. Ainda, 

aproximadamente, 360 mil famílias eram beneficiárias do programa, Bolsa Família, em setembro de 2013. No 

período de 2001 a 2009, cairam a pobreza absoluta (53,6% para 34,3%) e extrema (25,4% para 10,3%). Já o 

percentual de empregados com carteira assinada subiu de 38% (2001) para 51,7% (2012). Enquanto a 

valorização real do salário mínimo, no período de 2004 a 2015, chegou a 72%, em todo o país (SPINELLI, 

2014, p. 47; 88; DIEESE, 2014, p. 04). 
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alimentares, posteriormente passa a introduzir a atividade minerária e na sequência a 

fabricação de telha cerâmica, que utiliza argila como matéria prima. 

A pecuária é considerada a primeira atividade fundadora da economia do território que 

atualmente pertence a Parelhas (esse território pertenceu a Acari e depois a Jardim do Seridó): 

No Final do século XVIII, todo território parelhense já encontrava-se desbravado e 

dividido em fazendas com seus gados presos em currais de pau a pique. Certo e 

seguro é afirmar que a pecuária foi o elemento que estimulou o povoamento do 

mencionado território, numa visível consolidação do chamado ciclo do gado ou do 
couro (SANTOS, 2011). 

No início do século XIX o cultivo do algodão arbóreo, popularmente denominado 

algodão mocó
26

 passa a ser introduzido na região Seridó, inclusive no território que hoje 

integra o Município de Parelhas. As áreas destinadas à pecuária extensiva também passam a 

ser utilizadas de forma consorciada com o algodão e culturas alimentares.  

Esse novo sistema proporciona a produção e comercialização do algodão em caroço 

(principal fonte de renda monetária), a produção de alimentos (principalmente feijão, milho e 

mandioca) para consumo humano e a destinação de massa verde (caules, folhas, ramas e 

cascas) para os animais. 

  No início dos anos setenta do século XX essa atividade começa a enfrentar 

dificuldades em função da competitividade proporcionada pelo desenvolvimento e expansão 

do uso da fibra sintética na fabricação de roupas em escala global, pela elevação de 

produtividade do algodão produzido no sudeste brasileiro, além da abertura comercial 

promovida a partir do governo Collor.  

A modernização do processo produtivo da indústria têxtil possibilita substituir a 

associação do algodão de fibra longa com o de fibra curta para fabricação de tecidos pelo uso 

da fibra sintética com o algodão fibra curta. Com isso, o algodão mocó deixara de ser 

indispensável ao processo produtivo da indústria textil nacional e internacional (DANTAS; 

MORAIS, 2001).  

Outro aspecto que contribui para aumentar a crise do algodão é a baixa produtividade 

alcançada pelo algodão mocó, quando comparado com as variedades cultivadas nos Estados 

                                                

26 Esse tipo de algodão tinha vida produtiva que geralmente perdurava por vinte anos e se desenvolvia bem em 

condições de precipitação que variava de 200 a 250 mm anuais, como no Seridó. O custo de produção era 

muito baixo, o insumo utilizado era a semente fornecida pelas usinas de beneficiamento da sua fibra 

(algodoeiras) e os tratos culturais eram simples. A característica de produção de fibra longa conferida a esse 

tipo de algodão (mocó), considerada uma das melhores do mundo, proprocionava grande demanda pela 

indústria têxtil nacional e internacional. 
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do Sudeste (200 a 300 quilos por hectare em Parelhas, enquanto São Paulo chegava a 1.500 

quilos).  

No início da segunda metade da década de 1980 a inserção do bicudo no Seridó agra a 

situação e inviabiliza o cultivo do algodão mocó em Parelhas e o próprio sistema de produção 

pecuária-algodão-culturas alimentares, como ocorrera outrora. 

O desmoronamento desse sistema de produção também inviabiliza o funcionamento 

das usinas de algodão (denominadas algodoeiras), por conseguinte gera muito desemprego e 

amplia o êxodo rural. 

A atividade mineral de exploração de pegmatitos
27

 desponta na década de 1940, no 

Seridó, e particularmente em Parelhas, com a exploração dos minérios berilo, lítio e tântalo. 

Ela é estimulada em função da indústria bélica utilizá-los como matéria prima na fabricação 

de armamento. Essa iniciativa é proveniente da cooperação do governo brasileiro com países 

integrantes das forças aliadas durante a II Guerra Mundial. O fim do conflito reduz a demanda 

mineral, mas influencia a constituição de uma cultura de exploração de minério no Município 

e no Seridó (MDIC, 2009, p. 04) 

Na década de setenta do século passado a atividade mineral realizada em Parelhas e no 

Seridó alcança bom desempenho, mas na década seguinte entra em crise: 

No início da década de 80 a mineração começou a enfrentar sérios 

problemas, devido à elevação dos custos de produção, à queda do 

preço do minério no mercado internacional, em virtude da 

concorrência com a China que exportava grandes quantidades do 

produto e também a falta de uma política interna para o setor mineral 

(ADESE-GTZ, 2008). 

Nos últimos quinze anos há uma retomada da atividade mineral com exploração de 

pedras preciosas (turmalina), feldspato e granito. Embora ainda seja realizada de forma 

artesanal, na grande maioria dos casos. A novidade nesse período recente é a instalação de 

empresas em Parelhas
28

 que realizam a exploração com razoável grau de profissionalismo na 

sua gestão.  

                                                

27                                                                                                  
dimensões, em geral acima de vários centímetros. Em geral são corpos tabulares (dique) compostos por 

feldspato, mica e quartzo. Apesar de ser um assunto controverso, a opinião mais aceita entre os geólogos, 

atribui origem ígnea a estas rochas. Os pegmatitos são importantes fontes de minerais raros como turmalina, 

topázio, berilo, crisoberilo, granadas, tantalita e                         .”                

<http://www.dicionario.pro.br/index.php/Pegmatito>. Acesso em: 17 de jan. 2016. 

 
28 Nas últimas décadas houve a implantação de duas empresas para realizar a exploração mineral em Parelhas, a 

Armil Mineração do Nordeste Ltda, em 1996, sucedida pela Casa Grande Mineração, no ano de 2012, e a Thor 

Mineração, inaugurada no ano de 2015.  

http://www.dicionario.pro.br/index.php/Pegmatito
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Também no final do século passado, muitos empreendedores provenientes do Estado 

de Minas Gerais se instalam em Parelhas para realizar a exploração de pedras preciosas, 

especialmente turmalina. 

A atividade de fabricação de telha no município começa com as olarias artesanais, na 

década de setenta. No final da década seguinte (1989) há três cerâmicas em funcionamento, 

vinte anos depois já eram 29 e atualmente há mais de quarenta (informação verbal prestada 

por ceramistas). Embora gere bastante ocupação direta e indireta, a atividade é considerada 

causadora de significativos danos ambientais e uma das atividades responsáveis pela dinâmica 

de desertificação no Município e em parte do Seridó Oriental. Isso ocorre em função do 

elevado uso de lenha proveniente da caatinga como fonte energética e da utilização de argila 

dos açudes como matéria prima para fabricação de telha. Conforme estudo realizado pela 

ADESE-GTZ: 

A dinâmica socioeconômica que se estabeleceu no território 

seridoense, sobretudo, após a queda da cotonicultura e da mineração 

considerados até as décadas de 70 e 80 do século XX, como os pilares 

econômicos da região, implicaram num acelerado processo de 
desgaste dos recursos naturais. 

Com o surgimento ou o crescimento de atividades econômicas já 

existentes nessa região, esses empreendimentos passaram a enxergar 

nos recursos naturais uma fonte de riquezas, que poderia vir a gerar 

emprego e renda para grande parte da mão-de-obra desempregada. 

Então nesse meio tempo, se estabeleceram alguns segmentos 

produtivos como: cerâmicas, caieiras, queijeiras [...] mineração, 

indústrias de torrefação, têxtil, de margarina e de sabão, além de 

outras. Com isso desencadeou-se um processo de exploração do meio 

ambiente e em especial da vegetação nativa de forma descontrolada 

(ADESE-GTZ, 2008, p. 01). 

As relações de trabalho predominantes nessas atividades econômicas geralmente eram 

muito degradantes. Na pecuária, vaqueiros podiam cultivar pequenos roçados, tinham direito 

a um bezerro a cada quatro nascidos (conhecida como relação de quarteação), além de 

                               (                               ).                  ” 

correspondia a parte da remuneração da sua força de trabalho. Na atividade algodoeira, além 

do morador da fazenda, os proprietários estabeleciam relações de parceria e arrendamento 

com agricultores. Esses implantavam seus roçados consorciados com algodão, realizavam os 

tratos culturais, e após a colheita das culturas alimentares, deixavam a fazenda. 

Posteriormente, o gado era solto para comer o restolho dessas culturas, e da rama do algodão. 

Nas atividades mineral e ceramista também há registros de trabalho precário, embora tenha 

ocorrido algumas mudanças nas últimas décadas, mediante a formalização de parte da mão de 

obra por intermédio de contratos trabalhistas (FELIPE; CARVALHO, 2002, p. 18-25).   
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A pecuária extensiva e o cultivo do algodão instauram progressivamente em Parelhas a 

grande propriedade como forma de organização da produção. Isso resulta numa estrutura 

agrária muito concentrada e marcada por um número reduzido de grandes fazendas e pela 

expressiva ocorrência de minifúndio. 

 A Estrutura Fundiária 

Conforme o Censo Agropecuário 2006 há no Brasil 5.175.636 estabelecimentos 

agropecuários, sendo 4.366.267 (84%) estabelecimentos classificados como familiares e 

809.369 não familiares (16%). No Rio Grande do Norte existem 83.053 estabelecimentos 

agropecuários, sendo 71.210 (86%) familiares e 11.843 (14%) não familiares. Já em Parelhas 

são 463 estabelecimentos, sendo 355 (77%) familiares e 108 (23%) não familiares. 

A presença expressiva do número de estabelecimentos agropecuários da agricultura 

familiar nos âmbitos nacional, estadual e municipal não guarda relação com a sua participação 

na área total, pois do ponto de vista relativo eles representam apenas 24%, 33% e 26%, 

respectivamente. Entretanto, os estabelecimentos não familiares ocupam 76%, 67% e 74% 

respectivamente da área dos estabelecimentos agropecuários nos níveis nacional, estadual e 

municipal, conforme o Gráfico 1, a seguir.  
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GRÁFICO 1 – Participação relativa no número e área dos estabelecimentos da agricultura familiar e não 

familiar – Brasil 

 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006). Elaboração pelo autor. 

 

O quadro da estrutura fundiária ainda revela uma forte presença de minifúndios em 

todo o país. Não por acaso, um dos objetivos do Estatuto da Terra (Lei Nº 4.504, de 30 de 

novembro de 1964) é extinguir o minifúndio no Brasil. No seu artigo 4º, inciso IV, ele é 

definido como o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade familiar, ou 

seja, não garante a absorção da força de trabalho da família, muito menos a sua subsistência e 

o progresso social e econômico. 

Conforme a Tabela 4, a seguir, nos âmbitos nacional, estadual e municipal, a presença 

do minifúndio corresponde, respectivamente, a 74%, 82% e 58% de todos os estabelecimentos 

agropecuários, enquanto a área por eles ocupada é inexpressiva: 12%, 21% e 9%, 

respectivamente. 

Sendo assim, a cada quatro estabelecimentos agropecuários existentes no Brasil, três 

(75%) não alcançam essa condição, no Rio Grande do Norte, a cada cinco estabelecimentos 

quatro (80%) não oferecem condições de proporcionar progresso social e econômico. Em 

outras palavras, são considerados inviáveis para assegurar a reprodução da família. 

Considerando os equívocos presentes na metodologia de cálculo dos módulos rural e 

fiscal, é provável que esse quadro seja ainda mais dramático do que esses dados revelam. 

Comparativamente ao que se observa a nível nacional e estadual, a presença relativa 

de estabelecimentos agropecuários classificados como minifúndio, em Parelhas é menor, bem 

como, menor ainda é a área ocupada. Essa baixa presença relativa, provavelmente, não 
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decorre de uma melhor distribuição da terra, mas do fato de o módulo fiscal do município (30 

hectares em Parelhas e 70 hectares em Mossoró) não corresponder à sua atual estrutura 

produtiva. Com isso, não engloba tantos outros estabelecimentos que certamente se encontram 

nessa condição, conforme a análise da estrutura fundiária de Parelhas, expressa na Tabela 5, 

na página 73. 

TABELA 4 – Número e área dos estabelecimentos agropecuários que constituem o minifúndio – Brasil 

Brasil, 

Unidade 

da 

Federação 

e 

Município 

Classes de 

módulo fiscal 

Variável 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Unidades) 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Percentual) 

Área dos 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Hectares) 

Área dos 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Percentual) 

Brasil 

Total 5.175.636 100 333.680.037 100 

De 0 a menos 

de 1 
3.813.196 74 40.709.306 12 

Rio 

Grande do 

Norte 

Total 83.053 100 3.187.928 100 

De 0 a menos 

de 1 
68.052 82 675.247 21 

Parelhas 

Total 463 100 36.728 100 

De 0 a menos 

de 1 
270 58 3.327 9 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006). Elaboração pelo autor.  

Na análise produzida a partir da interpretação da Tabela 5, a seguir, é possível 

constatar que 25% dos estabelecimentos existentes em Parelhas têm área menor que dez 

hectares e quase metade dos estabelecimentos (47,5%) têm área menor que vinte hectares. 

Também, que 25% de todos os estabelecimentos existentes no Município têm área menor que 

dois porcento da área total. Ainda, que quase setenta porcento (68,7%) dos estabelecimentos 

do Município ocupam pouco mais de quatorze porcento (14,2%) da área total. Enquanto, os 

quinze maiores estabelecimentos ocupam 40% da área total. 
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TABELA 5 – Número e área dos estabelecimentos agropecuários por estrato de área – Parelhas. 

Grupos de área total 

Variável 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Unidades) 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Percentual) 

Área dos 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Hectares) 

Área dos 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Percentual) 

Até menos de 10 hectare 117 25,3 619,0 1,7 

Até menos de 20 hectare 220 47,5 2.063,0 5,6 

Até menos de 50 hectare 318 68,7 5.202,0 14,2 

Até menos de 100 hectare 374 80,8 9.221,0 25,1 

De 100 até menos de 500 ha 62 13,4 12.804,0 34,9 

De 500 até menos de 1000 ha 9 1,9 6.138,0 16,7 

De 1000 ha a mais 6 1,3 8.565,0 23,3 

Produtor sem área 12 2,6 - 0,0 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006). Elaboração pelo autor. 

O Gráfico 2, abaixo, revela que quase metade (47,5%, 220) dos estabelecimentos 

ocupam somente 5,6 porcento (faixa vermelha) da área total, também que mais de dois terço 

(68,5%, 318) ocupam apenas pouco mais de 14% (faixa verde), enquanto somente quinze 

estabelecimentos ocupam quarenta porcento (faixas marrom e azul claro) da área total. 

Também é possível identificar que apenas seis (1,3%) estabelecimentos, no estrato de 1000 

hectares a mais, ocupam aproximadamente a mesma área (23,3%) que 374 (80,8%) 

estabelecimentos do estrato de área até menos de 100 hectares, cuja área ocupada é de 25,1%. 

Esse quadro é revelador da intensidade do grau de concentração da estrutura fundiária 

no Município de Parelhas. Essa estrutura fundiária bloqueia qualquer estratégia de 

desenvolvimento rural que se pretenda sustentável, com isso a cidadania não adentra o meio 

rural.  
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GRÁFICO 2 – Participação relativa dos estabelecimentos na área total – Parelhas 

 

 FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006). Elaboração pelo autor. 

 

Esses aspectos estabelecem relação com a análise apresentada no próximo capítulo 

desta dissertação que trata sobre a caracterização dos agricultores (as) e produtores (as) de 

Parelhas que se encontram no estrato de área acima de 120 até 280 hectares. A opção por 

analisar o grupo inserido nesse estrato decorre do fato de os mesmos potencialmente 

figurarem como familiar em Mossoró, caso estivessem localizados neste Município, mas 

serem excluídos dessa condição em Parelhas, em decorrência do tamanho do módulo fiscal 

(30 hectares) nesse Município. Dito de outra forma, os agricultores (as) nesta faixa de área em 

Parelhas, se o módulo fiscal do Município fosse de 70 hectares, como por exemplo é em 

Mossoró, seriam classificados como agricultores (as) familiares, segundo a definição 

operacional estabelecida pela Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, evidente se atendessem 

as demais condições. Com isso, teriam acesso às condições diferenciais que lhe confere essa 

condição. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DOS AGRICULTORES (AS) E PRODUTORES DE 

PARELHAS 

 

Considerando a hipótese de inconformidade do atual módulo fiscal como unidade de 

medida agrária para estabelecer o dimensionamento econômico do imóvel rural para fins de 

classificação operacional do agricultor (a) familiar, este estudo estabelece como objetivo geral 

analisar a aplicabilidade deste módulo fiscal como um dos parâmetros (dimensionamento da 

área) adotados para fins de classificação operacional do agricultor (a) familiar. A efetivação 

deste objetivo se realiza desde a problematização teórica sobre o módulo fiscal passando pelo 

estudo empírico em Parelhas, a apresentação dos resultados e discussões, até as considerações 

finais. Para tanto, além de estudos bibliográficos são realizadas entrevistas no âmbito da 

pesquisa de campo para conhecer, interpretar e analisar a participação dos agricultores (as) e 

produtores na direção dos estabelecimentos agropecuários, a forma de ocupação da mão de 

obra no mesmo e da unidade familiar e a composição das receitas da unidade familiar dos 

estabelecimentos participantes da pesquisa.   

Este capítulo está organizado em duas seções. A primeira seção aborda aspectos da 

metodologia adotada na realização desta pesquisa. A segunda seção está organizada em quatro 

momentos. Os três primeiros momentos (participação dos agricultores (as) e produtores na 

direção dos estabelecimentos agropecuários, características da ocupação da mão de obra do 

estabelecimento e da unidade familiar e caracterização das diferentes fontes de receita) estão 

estruturados da seguinte forma: produção de um panorama geral sobre a questão em análise, 

apresentação de uma das perguntas de pesquisa e classificação dos estabelecimentos 

agropecuários de Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) em 

relação à pergunta formulada.  

O panorama geral é produzido a partir da interpretação e análise dos dados primários 

provenientes da pesquisa realizada em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 

280 hectares). Esta análise estabelece referência com os dados secundários de âmbitos 

nacional e estadual, do Censo Agropecuário de 2006, do IBGE.  

Conforme destacado acima, cada momento dentre os três desta segunda seção é 

constituído, inclusive, por uma pergunta de pesquisa, a partir de três critérios, dentre os quatro 

utilizados para classificação operacional do agricultor (a) familiar, segundo a Lei N° 11.326, 

de 24 de julho, de 2006, quais sejam: 
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Pergunta integrante do primeiro momento da segunda seção: a direção do 

estabelecimento é realizada pelo agricultor (a) e membros da família? 

Pergunta integrante do segundo momento da segunda seção: a mão de obra ocupada 

no estabelecimento agropecuário é predominantemente familiar, ou seja, pelo menos superior 

à mão de obra contratada
29

? 

Pergunta integrante do terceiro momento da segunda seção: o rendimento proveniente 

do estabelecimento é pelo menos igual às receitas obtidas fora pelo grupo que constitui a 

unidade familiar
30

? 

Ao final do terceiro momento é produzida uma análise sobre a classificação de todos 

os vinte e dois estabelecimentos agropecuários integrantes da amostra da pesquisa em relação 

ao conjunto de três parâmetros, dentre os quatro estabelecidos pela Lei N° 11.326, de 24 de 

julho de 2006, para classificação do agricultor (a) familiar. 

O quarto e último momento desta segunda seção produz uma caracterização dos 

estabelecimentos agropecuários do Rio Grande do Norte, especialmente de Parelhas e 

Mossoró, à luz dos critérios de definição do módulo fiscal municipal, conforme dados do 

Censo Agropecuário 2006 (esse último momento não utiliza dados primários). Esta análise é 

produzida a partir de uma quarta questão: como se caracteriza a produção agropecuária 

realizada nos estabelecimentos agropecuários do Rio Grande do Norte, especialmente de 

Parelhas e Mossoró, a partir dos critérios do módulo fiscal? 

A interpretação e análise desta quarta questão estão organizadas por grupo de 

atividade econômica – lavouras temporárias, lavouras permanentes e pecuária.  

 Aspectos metodológicos adotados neste estudo 

 Com relação aos aspectos metodológicos, destaca-se que a técnica de pesquisa adotada nesse 

estudo, segundo Marconi e Lakatos (2010), é a documentação direta para levantamento de 

dados. Cuja característica é o levantamento de dados onde o fenômeno analisado ocorre e a 

sua realização mediante pesquisa de campo. 

                                                

29 O Manual do agente emissor de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA, 2014), estabelece que a ocupação da mão de obra da unidade familiar deve 

ser superior ao quantitativo da mão de obra contratada. 

 
30 O Manual do agente emissor de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA, 2014), estabelece que essa declaração só pode ser emitida para agricultores 

(as) cuja renda da unidade familiar não seja superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).  
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A pesquisa de campo é do tipo quantitativo-descritivo cuja principal finalidade é a 

análise das características de fenômenos mediante a adoção de técnicas como aplicação de 

questionário e utilização de procedimentos de amostragem. 

O levantamento de dados primários é obtido por intermédio da realização de 

entrevistas. O tipo de entrevista adotada é a estruturada, constituída de um roteiro previamente 

estabelecido organizada em questionário e aplicados junto a agricultores (as) e produtores (as) 

que atendem aos critérios previamente definidos. 

As perguntas integrantes do questionário é uma adaptação do que foi adotado pelo 

IBGE, no censo agropecuário de 2006. O manual do recenseador do censo de 2006, do IBGE, 

é utilizado como referência para subsidiar as perguntas e orientar a sistematização das 

respostas. 

A amostragem é não probabilística em função de não existir um prévio cadastro ou 

relação de todas as pessoas que se enquadram no estrato de área - acima de 120 hectares e até 

280 hectares -, no Município de Parelhas. Essa realidade inviabiliza a composição de uma 

amostragem aleatória simples, cuja característica é a igual probalidade de todos os integrantes 

da população comporem a amostra (HOFFMANN, 2009, p. 114).  

A amostra é composta por vinte e dois estabelecimentos agropecuários, numa 

população de trinta e três integrantes do estrato de área acima de 120 hectares até 280 

hectares, segundo informações prestadas pelo IBGE. 

A ausência de um prévio cadastro dos agricultores e produtores exigiu a busca de 

informações sobre as pessoas que possivelmente poderiam compor a amostra da pesquisa de 

campo. Para isso, foram realizadas reuniões separadamente com dirigentes do sindicato dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais de Parelhas, dirigentes da secretaria municipal de 

agricultura, técnicos do escritório local da Emater, dirigente e assessores da Cooperativa 

Agropecuária do Seridó (CAPESA), além de dirigente de escritório local privado que presta 

serviços de assessoria aos agricultores e produtores na elaboração do Imposto Territorial 

Rural (ITR) e do Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Esse processo de consulta resulta na constituição de uma relação informal de mais de 

cinquenta pessoas que possivelmente atenderiam ao perfil para compor a amostra da pesquisa 

de campo. Dessa relação, vinte e duas pessoas são entrevistadas, pois estas efetivamente 

atendem aos requisitos previamente estabelecidos (ser detentor ou responsável econômico por 

estabelecimento agropecuário no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares, o 

imóvel e a sua sede estarem localizados no Município de Parelhas e se dispor a participar da 

entrevista). 
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A unidade de investigação adotada nesta pesquisa é o estabelecimento agropecuário, 

cuja definição apresenta o seguinte teor: 

É toda unidade de produção dedicada, total ou parcialmente, a 

atividades agropecuárias, florestais e/ou aqüícolas. Todo 

estabelecimento agropecuário é subordinado a uma única 

administração: a do produtor ou a do administrador. Independente de 

seu tamanho, de sua forma jurídica, ou de sua localização em área 

urbana ou rural, todo estabelecimento agropecuário tem como objetivo 

a produção para subsistência e/ou para venda, constituindo-se assim 

numa unidade recenseável (IBGE, 2007, p. 18).  

O levantamento de informações do Censo Agropecuário 2006, realizado em 2007, 

corresponde ao período de primeiro de janeiro a 31 de dezembro de 2006. O levantamento de 

dados primários na pesquisa realizada em Parelhas ocorre no mês de janeiro de 2016 e 

corresponde ao período de primeiro de janeiro a 31 de dezembro de 2015. 

O espaço de tempo de nove anos decorridos entre a realização do último Censo 

Agropecuário e esta pesquisa de campo revela a ausência de contemporaneidade nos dados do 

Censo Agropecuário 2006, contudo, não foi possível realizar a análise em diálogo com dados 

secundários mais atuais. Outro aspecto que deve ser considerado é o fato de que toda a região 

do Nordeste semiárido vivencia o quinto ano (2011 a 2016) seguido de seca. Isso afeta 

sobremaneira a realização de atividades agropecuárias, mais intensamente o grupo de 

atividade lavouras temporárias, lavouras permanentes e pecuária. 

No Censo Agropecuário de 2006 o IBGE adota uma inovação, que é a agregação dos 

dados por grupo familiar e não familiar. Para caracterizar o grupo familiar, o Instituto utiliza 

os critérios da Lei N° 11.326, de 24 de julho de 2006, já abordados no primeiro capítulo desta 

pesquisa, quais sejam: tamanho de área de no máximo quatro módulos fiscais; mão de obra 

predominantemente familiar; rendimento agrícola do estabelecimento maior que os salários 

obtidos fora da atividade agrícola; e direção do estabelecimento realizada pelos membros da 

família. Os demais estabelecimentos foram classificados como não familiares. 

A análise aqui produzida com dados secundários do Censo Agropecuário 2006, do 

IBGE, utiliza como referência os dados de agricultura familiar para os âmbitos nacional e 

estadual. A única exceção ocorre com a análise para condição da pessoa que dirige o 

estabelecimento, Gráfico 3, página 82, pelo fato de os dados para o grupo agricultura familiar 

não estarem disponíveis no sítio eletrônico do IBGE e ainda, por não ter sido possível obtê-los 

de outra forma. Em razão disso, os dados utilizados nesta tabela para os âmbitos nacional e 

estadual correspondem a todos os estabelecimentos agropecuários – familiar e não familiar.



80 

 

 Resultados e discussões 

Os resultados e discussões apresentados nesta dissertação decorrem da interpretação e 

análise dos dados primários da pesquisa de campo realizada em Parelhas (no estrato de área 

acima de 120 hectares até 280 hectares). A análise estabelece referência com os dados 

secundários do Censo Agropecuário 2006, realizado pelo IBGE.  

Os quatro itens que organizam este tópico apresentam as discussões sobre 

características da participação dos agricultores (as) e produtores na direção dos 

estabelecimentos agropecuários, sobre as características da ocupação da mão de obra no 

estabelecimento e na unidade familiar, sobre a caracterização das diferentes fontes de receitas 

e ainda a caracterização da produção agropecuária do Rio Grande do Norte, Parelhas e 

Mossoró. Neste último item são utilizados apenas dados secundários do Censo Agropecuário 

2006, realizado pelo IBGE.  

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PARTICIPÇÃO DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA 

DIREÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS - BRASIL, RIO GRANDE 

DO NORTE E PARELHAS. 

A análise produzida neste primeiro momento da segunda seção deste capítulo integra o 

panorama geral sobre a participação dos agricultores (as) e produtores na direção dos 

estabelecimentos agropecuários. Neste caso, a utilização dos dados secundários, nos âmbitos 

nacional e estadual, do Censo Agropecuário de 2006, do IBGE, se refere à junção dos grupos 

agricultor (a) familiar e não familiar, pelo fato de os dados para o grupo agricultura familiar 

não estarem disponíveis no sítio eletrônico do IBGE e ainda, por não ter sido possível obtê-los 

de outra forma.  

O panorama geral é produzido a partir da interpretação e análise dos dados primários 

provenientes da pesquisa de campo realizada em Parelhas (no estrato de área acima de 120 

hectares até 280 hectares). Esta análise estabelece referência com os dados secundários de 

âmbitos nacional e estadual, do Censo Agropecuário de 2006, do IBGE.  

Na sequência é apresentada e analisada a primeira pergunta de pesquisa: a direção do 

estabelecimento é realizada pelo agricultor (a) e membros da família? Ao final é apresentada 

uma análise sobre a distribuição dos estabelecimentos agropecuários de Parelhas (no estrato 
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de área acima de 120 hectares até 280 hectares) que integram a amostra da pesquisa segundo 

o parâmetro participação do agricultor (a) familiar e sua família na direção do mesmo. 

 Participação do agricultor (a) e produtor (a) na direção do estabelecimento  

Os dados secundários do Censo Agropecuário 2006, utilizados neste tópico, aglutinam 

todos os estabelecimentos agropecuários – familiar e não familiar, conforme já destacados no 

início deste capítulo.  

Segundo o Gráfico 3, a seguir, a participação do agricultor (a) e produtor (a) titular 

diretamente ou sócio nos estabelecimentos agropecuários nos âmbitos nacional e estadual são, 

respectivamente, 93% e 92%, e em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 

hectares) chega a 91%. A participação do produtor titular através de um capataz ou pessoa 

com laços de parentesco com o mesmo é pequena nos âmbitos nacional, estadual e no grupo 

de pesquisa. Neste grupo (Parelhas, no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) 

                                                                   ”                   

pelas ações diárias no mesmo, no outro, a única pessoa ocupada sem laços de parentesco com 

o produtor de fato supervisiona a exploração de atividade mineral. 

Para facilitar a interpretação do Gráfico 3, é importante trazer as definições do manual 

do recenseador, utilizado pelo IBGE, por ocasião do Censo Agropecuário 2006: 

Produtor titular diretamente ou sócio – quando a direção dos trabalhos estiver sob a 

responsabilidade do produtor, ou de um sócio, no caso de sociedade de pessoas: 

marido e mulher, parentes e amigos; ou de um dos condôminos, no caso de 

condomínios; ou de um dos herdeiros, no caso de imóvel em inventário ou em 
processo de partilha. 

Produtor titular através de um capataz ou pessoa com laços de parentesco com o 

mesmo – quando a direção dos trabalhos for de responsabilidade do produtor, mas 

este utiliza uma outra pessoa no acompanhamento diário dos trabalhos (IBGE, 2007, 

p. 37). 
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GRÁFICO 3 – Participação na direção do estabelecimento (familiar e não familiar) – Brasil, Rio Grande do Norte 

e Parelhas 

 
FONTE: Censo Agropecuário (IBGE 2006) e pesquisa de campo (2016). 

 

  O primeiro momento desta segunda seção encerra com a apresentação e análise da 

primeira pergunta de pesquisa, a partir de um dos parâmetros, dentre os quatro utilizados para 

classificação operacional do agricultor (a) familiar, segundo a Lei N° 11.326, de 24 de julho 

de 2006, qual seja: a direção do estabelecimento é realizada pelo agricultor (a) ou produtor (a) 

e membros da família? 

Conforme o Quadro 3, a seguir, 91% (20) dos agricultores (as) e produtores (as) que 

integram a amostra da pesquisa realizada em Parelhas (no estrato de área acima de 120 

hectares até 280 hectares) declaram que a participação na direção do estabelecimento é 

realizada com sua família. Assim, essa participação ocorre segundo estabelece a definição 

operacional, destacada acima. 

Isso significa que na quase totalidade dos estabelecimentos não há contratação de 

administrador nem de capataz para realizar as tarefas relacionadas à direção do 

empreendimento. Como este é um dos requisitos adotados para classificação operacional do 

(a) agricultor (a) familiar, a quase totalidade dos estabelecimentos atende a essa condição. 
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QUADRO 3 – Classificação operacional do agricultor (a) segundo a direção do  estabelecimento - Parelhas 

Relação fictícia dos agricultores (as) e 

produtores participantes da pesquisa de campo 

Parâmetros para classificação operacional do (a) 

agricultor (a) familiar - Lei N° 11.326, de 24 de julho de 

2006. 

Dirije seu estabelecimento com sua família 

1. Adão Sim 

2. Adauto Sim 

3. Adriano Não  

4. Carlos Sim 

5. Cláudio Sim 

6. Cristiano Sim 

7. Damião Sim 

8. Dário Sim 

9. Darlene Sim 

10. Diva Sim 

11. Elano Sim 

12. Eustáquio Sim 

13. Fabiano Sim 

14. Flávio Sim 

15. Francisco Não 

16. Galdino Sim 

17. Galeno Sim 

18. Gileno Sim 

19. Hamilton Sim 

20. Hélder Sim 

21. Igor Sim 

22. Inaldo Sim 

FONTE: Dados da pesquisa de campo (2016). 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO DA MÃO DE OBRA NOS 

ESTABELECIMENTOS E DA UNIDADE FAMILIAR - BRASIL, RIO GRANDE DO 

NORTE E PARELHAS 

 

A análise produzida neste segundo momento da segunda seção deste capítulo integra o 

panorama geral sobre a ocupação nos estabelecimentos agropecuários e no conjunto da 

unidade familiar. O tipo de trabalho realizado nos estabelecimentos é dividido em dois 

grupos, conforme procedimento adotado pelo IBGE no Censo Agropecuário 2006. Trata-se de 

pessoal ocupado com laços de parentesco com o produtor e pessoal ocupado sem laços de 

parentesco com o produtor. O primeiro se caracteriza pela ocupação do produtor e seus 

parentes, já o segundo refere-se à mão de obra contratada, cuja relação contratual se 

estabelece na forma de assalariamento. 

A análise sobre pessoal com laços de parentesco bem como pessoal sem parentesco é 

realizada segundo a classe de atividade (pecuária e criação de outros animais, produção de 

lavouras permanentes e produção de lavouras temporárias) e segundo o grupo de dias (menos 

de 60 dias, de 60 dias a menos de 180 dias, 180 dias e mais). Também considera o número de 

estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar em que algum membro da família do 

produtor tem atividade remunerada fora do estabelecimento no ano, bem como, analisa a 

participação de produtor em atividade fora do estabelecimento. 

Esse panorama geral é produzido a partir da interpretação e análise dos dados 

primários provenientes da pesquisa realizada em Parelhas (no estrato de área acima de 120 

hectares até 280 hectares). Esta análise estabelece referência com os dados secundários de 

âmbitos nacional e estadual, do Censo Agropecuário de 2006, do IBGE.  

Na sequência é apresentada e analisada a segunda pergunta pesquisa: a mão de obra 

ocupada no estabelecimento agropecuário é predominantemente familiar, ou seja, pelo menos 

superior à mão de obra contratada
31

? Ao final é apresentada uma análise sobre a distribuição 

dos estabelecimentos agropecuários de Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 

280 hectares) que integram a amostra da pesquisa segundo o parâmetro mão de obra ocupada 

no estabelecimento agropecuário e da unidade familiar. 

 

 

                                                

31 O Manual do agente emissor de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP, do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA (2014), estabelece que a ocupação da mão de obra da unidade familiar deve 

ser superior ao quantitativo da mão-de-obra contratada. 
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 Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários 

 

A análise sobre ocupação, a partir dos dados da Tabela 6, abaixo, demonstra que do 

pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31 de dezembro de 2006, nos 

âmbitos nacional (12.323.110) e estadual (191.545), 93% e 95%, respectivamente, são 

constituídos por pessoas acima de quatorze anos de idade. Já em Parelhas (no estrato de área 

acima de 120 hectares até 280 hectares), segundo dados levantados na pesquisa de campo, 

todas as pessoas ocupadas são maiores de 14 anos de idade (32 pessoas; 100%). 

Esse resultado de Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) 

pode ser reflexo tanto de uma composição familiar caracterizada pela reduzida ou nenhuma 

presença juvenil quanto pelo cuidado e atenção com os pré-adolescentes na faixa etária 

inferior a 14 anos, de modo a não inseri-los precocemente no trabalho do campo. Como 

também, não pode ser descartada a hipótese da sua participação em outras atividades 

produtivas fora do estabelecimento agropecuário. Contudo, a confirmação desses aspectos 

depende da realização de estudos específicos. 

TABELA 6 – Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar – Brasil, Rio Grande 

do Norte e Parelhas 

Brasil, Unidade da 

Federação e 

Município 

Variável 

Pessoal ocupado em 

estabelecimentos 

agropecuários em 

31/12 (Pessoas) 

Pessoal ocupado em 

estabelecimentos 

agropecuários em 

31/12 (Percentual) 

Pessoal ocupado em 

estabelecimentos 

agropecuários em 

31/12 com 14 anos e 

mais de idade 

(Pessoas) 

Pessoal ocupado em 

estabelecimentos 

agropecuários em 

31/12 com 14 anos e 

mais de idade 

(Percentual) 

Brasil 12.323.110 100 11.412.691 93 

Rio Grande do 

 Norte 
191.545 100 181.069 95 

Parelhas  32 100 32 100,0 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e pesquisa de campo (2016). 
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 Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários com laço de parentesco com o 

agricultor (a) ou produtor (a) 

 

O número relativo de pessoas ocupadas com laço de parentesco com o agricultor, 

segundo a Tabela 7, a seguir, é de 90%, tanto no âmbito nacional quanto estadual. Isso 

demonstra que esse tipo de ocupação nos estabelecimentos ocorre de modo quase 

hegemônico. O que se observa em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 

hectares) é que esse percentual chega a 75%, ou seja, um pouco abaixo do que ocorre nos 

âmbitos nacional e estadual. 

Nos vinte e dois estabelecimentos pesquisados em Parelhas (no estrato de área acima 

de 120 hectares até 280 hectares) há vinte e quatro pessoas ocupadas com laços de parentesco. 

Dezessete pessoas são proprietárias e trabalham no estabelecimento, outras sete são parentes. 

Em cinco estabelecimentos não há ocupação do proprietário, em dois porque não há produção 

em 2015, em dois outros em razão de os proprietários realizarem outras atividades fora do 

estabelecimento consideradas mais importantes economicamente e um quinto porque a 

ocupação é realizada por dois filhos. 

Em outros cinco estabelecimentos onde trabalham proprietário e parente, em todos 

eles estão ocupados apenas um parente além do proprietário.  

A hipótese para esse cenário de baixa participação relativa de ocupação de pessoas 

com laços de parentesco com o produtor, em Parelhas (no estrato de área acima de 120 

hectares até 280 hectares), conforme revela a Tabela 7, na página a seguir, pode estar 

relacionada a combinação dos seguintes fatores, a depender de confirmação em estudos 

futuros: como a atividade econômica predominante no grupo participante da pesquisa é 

pecuária (extensiva e semi intensiva), conforme pode ser constatada na análise sobre 

caracterização da produção agropecuária, apresentada a partir da página 112, a demanda de 

ocupação é bastante reduzida nesses tipos de atividade. 

Outro aspecto decorre do fato de os agricultores (as) que integram esse estrato de área 

(acima de 120 hectares até 280 hectares) estar excluído da condição familiar, há mais de duas 

décadas, desde quando foi constituído o PRONAF, em 1995, e, por conseguinte, do direito a 

um conjunto de vantagens exclusivas a esse grupo social, inclusive no crédito agrícola.  

Isso normalmente não os estimula a empreender outras iniciativas produtivas no 

estabelecimento. Pode ainda haver uma terceira razão, que é o próprio desinteresse de 

parentes do agricultor (a) por ocupações nos estabelecimentos agropecuários, dado o conjunto 
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de limitções para acessar ao crédito, as dificuldades decorrentes das condições 

edafoclimáticas, as restrições para comercialização da produção, a penosidade do trabalho 

agropecuário, especialmente no semiárido, dentre outros. 

 
TABELA 7 – Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar com laço de 

parentesco com o agricultor – Brasil, Rio Grande do Norte e Parelhas 

Brasil, Unidade 

da Federação e 

Município 

Variável 

Pessoal ocupado 

em 

estabelecimentos 

agropecuários em 

31/12 com laço de 

parentesco com o 

produtor (Pessoas) 

Pessoal ocupado em 

estabelecimentos 

agropecuários em 

31/12 com laço de 

parentesco com o 

produtor 

(Percentual) 

Pessoal ocupado em 

estabelecimentos 

agropecuários em 

31/12 com 14 anos e 

mais de idade e com 

laço de parentesco 

com o produtor 

(Pessoas) 

Pessoal ocupado em 

estabelecimentos 

agropecuários em 

31/12 com 14 anos e 

mais de idade e com 

laço de parentesco 

com o produtor 

(Percentual) 

Brasil 11.038.471 90 10.136.689 82 

Rio Grande do 

Norte 
171.657 90 161.272 84 

Parelhas  24 75 24 75 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e pesquisa de campo (2016). 

 

 Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários com laços de parentesco com o 

agricultor (a) ou produtor (a) e por classe de atividade 

 

O Gráfico 4, a seguir, revela que a maior participação relativa de ocupação com 14 

anos e mais de idade e laços de parentesco, segundo o grupo de atividade, nos âmbitos 

nacional e estadual, ocorre no grupo pecuária (36% e 40%) seguido por lavouras temporárias 

(34% e 34%). Em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares), todos 

(sete) os ocupados que têm parentesco com o produtor realizam suas atividades no grupo 

pecuária. Esse dado captado na pesquisa de campo estabelece relação com os dados 

secundários do Censo Agropecuário 2006, do IBGE, segundo o qual 89% dos 

estabelecimentos agropecuários de Parelhas se dedicam à pecuária, conforme destacado na 

página 121. 

A ocorrência de ocupação de parentes na produção de lavouras temporárias é 

expressiva tanto no âmbito nacional quanto estadual. Entretanto, no caso de Parelhas (no 
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estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) ela é inexistente, conforme demonstra 

o Gráfico 4, a seguir.  

A ausência de ocupação de parentes com laços de parentesco com o produtor no caso 

de lavouras temporárias, em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 

hectares), no ano de 2015, decorre do fato de o Rio Grande do Norte, especialmente na parte 

semiárida, vivenciar o quinto ano seguido de seca (2012 a 2016), esta que é considerada uma 

das maiores secas desde 1911, conforme já registrado no segundo capítulo desta dissertação. 

Por isso, não há registro desse tipo de atividade no universo do grupo que integra a pesquisa 

de campo. 

GRÁFICO 4–- Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar com 14 anos e mais  

de idade e com laço de parentesco com o agricultor, segundo o grupo de atividade – Brasil, Rio 

Grande do Norte e Parelhas 

 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e pesquisa de campo (2016). 

 

 Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar com laços 

de parentesco com o agricultor, segundo grupo de dias 

 

A ocupação com laços de parentesco segundo grupo de dias de trabalho, expressa no 

Gráfico 5, a seguir, demonstra uma presença quase permanente dos parentes nas ocupações ao 

longo do ano, pois a grande maioria (72% naconal e 70% estadual) participa das atividades 

produtivas em 180 ou mais dias. Todo pessoal ocupado com laços de parentesco com o 

agricultor, segundo grupo de dias de trabalho, em Parelhas (no estrato de área acima de 120 

hectares até 280 hectares), o faz em 180 ou mais dias do ano. 
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A ocupação de parentes em Parelhas se caracteriza pela presença de companheiras de 

agricultores, filhos e irmãos. Provavelmente, em razão desse tipo de relação parental e do 

grupo de atividade (pecuária) que realizam em Parelhas, todos os ocupantes declaram que 

trabalham mais de 180 dias por ano. 

GRÁFICO 5 – Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar com laços de  

parentesco com o agricultor, segundo grupo de dias – Brasil, Rio Grande do Norte e Parelhas 

 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e pesquisa de campo (2016). 

 

 Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários sem laços de parentesco com o 

agricultor (a) ou produtor (a) 

 

A Tabela 8, a seguir, demonstra que a nível nacional e estadual pouco mais de dez por 

cento (10% e 10%) do pessoal ocupado não têm laços de parentesco com o agricultor. Já 

conforme dados primários da pesquisa realizada em Parelhas (no estrato de área acima de 120 

hectares até 280 hectares) esse percentual atinge 25%, ou seja, razoavelmente elevado, 

considerando o que se oberva nos âmbitos nacional e estadual.  

Em oito estabelecimentos há oito pessoas sem laços de parentesco ocupadas, e cada  

estabelecimento contrata apenas uma pessoa. Essa participação relativa de Parelhas (no 

estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) decorre do fato de seis (75% dos que 

contrataram, dentre os oito estabelecimentos que contratam) não atenderem aos requisitos de 

direção, renda ou mão de obra contratada, segundo a definição operacional de agricultor (a) 

familiar, definida pela Lei N° 11.326, de 24 de julho de 2006. Inclusive, em dois 

estabelecimentos o seu responsável econômico não trabalha no mesmo e lança mão da 

contratação de mão de obra. 
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TABELA 8 – Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar sem laços de 

parentesco com o agricultor – Brasil, Rio Grande do Norte e Parelhas 

Brasil e 

Unidade  

da 

Federação 

  Variável 

Pessoal ocupado 

em 

estabelecimentos 

agropecuários em 

31/12 (Pessoas) 

Pessoal ocupado em 

estabelecimentos 

agropecuários em 

31/12 sem laço de 

parentesco com o 

produtor  

(Pessoas) 

Pessoal ocupado 

em 

estabelecimentos 

agropecuários em 

31/12 sem laço de 

parentesco com o 

produtor 

(Percentual) 

Pessoal ocupado 

em 

estabelecimentos 

agropecuários em 

31/12 com 14 

anos e mais de 

idade e sem laço 

de parentesco 

com o produtor 

 (Pessoas) 

Pessoal ocupado 

em 

estabelecimentos 

agropecuários em 

31/12 com 14 anos 

e mais de idade e 

sem laço de 

parentesco com o 

produtor 

(Percentual) 

Brasil 12.323.110 1.284.639 10 1.276.002 10 

Rio Grande 

do Norte 
191.545 19.888 10 19.797 10 

Parelhas 32 8 25 8 25 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e pesquisa de campo (2016). 

 

 Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar sem laços de 

parentesco com o agricultor, segundo grupo de dias 

 

A maior participação relativa do pessoal ocupado sem laços de parentesco, tanto no 

âmbito nacional (27%) quanto estadual (28%), conforme o Gráfico 6, a seguir, é no grupo 

menos de 60 dias. Isso geralmente ocorre em decorrência da maior demanda de mão de obra 

externa concentrada em determinados períodos do ano e fases da atividade produtiva, tais 

quais: plantio, determinados tratos culturais dependendo do tipo de lavoura cultivada e 

colheita. Dados primários da pesquisa realizada em Parelhas (no estrato de área acima de 120 

hectares até 280 hectares) revela que todas as pessoas ocupadas sem laços de parentesco estão 

no estrato de 180 dias e mais. Isso ocorre porque as ocupações geradas nos oito 

estabelecimentos se caracterizam por vínculos permanentes ao longo de todo o ano. 

Dentre os oito estabelecimentos que geram ocupação sem laços de parentesco, sete 

estabelecem relações de trabalho que se caracterizam pela figura do morador do sítio. Como o 

próprio nome sugere, ele mora no estabelecimento agropecuário juntamente com a sua 
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cercas, dentre outras atividades. Geralmente, suas principais atividades estão relacionadas à 

pecuária. Quando realiza cultivo de lavouras temporárias normalmente é para autoconsumo. A 

remuneração pela sua força de trabalho é na forma monetária e a periodicidade de pagamento 

é semanal, para possibilitar a aquisição de parte dos gêneros alimentícios. Essa remuneração 

também é utilizada para a aquisição de alguns bens de consumo intermediário. 

GRÁFICO 6 – Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar sem laços de 

parentesco com o agricultor, segundo grupo de dias – Brasil, Rio Grande do Norte e Parelhas 

 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e pesquisa de campo (2016). 

 

 Número de estabelecimentos que contratam empregados 

A Tabela 9, a seguir, revela que a grande maioria dos estabelecimentos da agricultura 

familiar que geram ocupação sem laços de parentesco o faz mediante o emprego de apenas 

um empregado. Nos âmbitos nacional e estadual os percentuais ultrapassam respetivamente 

70% (77% e 71%). Somente 14% e 18%, respectivamente, empregam duas pessoas. Pouco 

mais de 9% porcento dos estabelecimentos nos âmbitos nacional e estadual empregam mais 

de duas pessoas. 

Todos os oito estabelecimentos do grupo pesquisado em Parelhas (no estrato de área 

acima de 120 hectares até 280 hectares) que geram ocupação sem laços de parentesco 

empregam apenas uma pessoa por estabelecimento. Esse fato revela que é baixa a presença de 

mão de obra assalariada nos estabelecimentos pesquisados em Parelhas (no estrato de área 

acima de 120 hectares até 280 hectares). Essa realidade reforça a hipótese de que os 
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estabelecimentos que integram a amostra pesquisada se assemelham às características da 

agricultura familiar. 

É possível constatar nas visitas e conversas com os agricultores e produtores que o tipo 

de agricultura praticada em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 

hectares) se caracteriza por um misto de tipo tradicional com presença de pecuária extensiva e 

semi intensiva, cuja atividade predominante é a pecuária, conforme análise apresentada sobre 

caracterização da produção agropecuária, a partir da página 112. 

 

TABELA 9 – Número de estabelecimentos na agricultura familiar que contrata empregado permanente – Brasil, 

Rio Grande do Norte e Parelhas 

Brasil e unidades da 

federação 

Variável 

 Número de 

estabelecimentos 

agropecuários com 

empregados  

(Unidades)  

Número de estabelecimentos 

agropecuários  

(Unidades) 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Percentual) 

Brasil 

Total 116.207 100  

1 empregado 89.239 77  

2 empregados 16.335 14  

Mais de 2 empregados 10.633 9  

Rio Grande do Norte 

Total 2.027 100  

1 empregado 1.440 71  

2 empregados 366 18  

Mais de 2 empregados 221 11  

Parelhas 

Total 8 100  

1 empregado 8 100  

2 empregados 0 0  

Mais de 2 empregados 0 0  

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e pesquisa de campo (2016). 
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 Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar sem laços de 

parentesco com o agricultor, segundo grupo de atividade 

 

A mão de obra ocupada em estabelecimentos agropecuários sem laços de parentesco 

por grupo de atividade, segundo o Gráfico 7, a seguir, nos âmbitos nacional e estadual, se 

distribui de forma equitativa, tanto no grupo lavoura temporária (14% e 17%) quanto no 

grupo pecuária e criação de outros animais (15% e 15%). No conjunto do grupo de 

estabelecimentos que integra a amostra da pesquisa realizada em Parelhas (no estrato de área 

acima de 120 hectares até 280 hectares), todas as pessoas ocupadas sem laços de parentesco 

estão no grupo pecuária e criação de outros animais (essa designação é utilizada pelo IBGE). 

Esse dado de Parelhas reafirma mais uma vez que a pecuária é a atividade econômica 

que predomina no município, embora seja com as características de produção já destacadas 

anteriormente – pecuária extensiva e semi intensiva. 

No atual cenário que se configura no quinto ano seguido de seca (2012 a 2016), no 

semiárido Potiguar, onde o sistema de abastecimento de água até para consumo humano já 

está em colapso, em mais de duas dezenas de cidades, dentre os 167 Municípios potiguares, as 

condições em que se realizam as atividades com as características de pecuária extensiva e 

semintensiva são bastante difíceis. Inclusive, as chuvas que já ocorreram no período de 

janeiro a março deste ano não alteraram sobremaneira essa realidade no âmbito estadual, 

embora em alguns Municípios das regiões Seridó Oriental e Seridó Ocidental tenham ocorrido 

uma razoável recarga dos grandes reservatórios responsáveis pelo abastecimento de água para 

consumo humano. 
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GRÁFICO 7 – Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar sem laços de 

parentesco com o agricultor, segundo grupo de atividade – Brasil, Rio Grande do Norte e Parelhas 

 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e pesquisa de campo (2016). 

 

 Número de estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar em que algum 

membro da família do produtor teve atividade remunerada fora do estabelecimento no ano 

 

A análise do Gráfico 8, a seguir, revela que na grande maioria dos estabelecimentos, 

nos âmbitos nacional e estadual (80% e 81%), não há nenhum membro da família ocupado em 

atividades fora do mesmo. Quando há ocupação fora a maior parte ocorre em atividades não 

relacionadas a agropecuária (12% e 13%). Já no grupo da pesquisa realizada em Parelhas (no 

estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares), é possível observar expressiva 

participação de integrantes da unidade familiar em atividade econômica fora. Em quase 

setenta porcento (68%) dos estabelecimentos há ocupação de algum membro da família do 

produtor fora do estabelecimento, e todos que realizam alguma ocupação fora (32%) a 

exercem em atividade não agropecuária.  

Essa realidade configura uma presença siginficativa de famílias pluriativas no âmbito 

dos estabelecimentos agropecuários pesquisados em Parelhas (no estrato de área acima de 120 

hectares até 280 hectares). É fato que isso não ocorre nos moldes da pluriatividade que 

geralmente se observa nas áreas rurais das regiões Sul e Sudeste do país, qual seja, a inserção 

da mão de obra que compõe a unidade familiar rural em atividades industriais ou de serviços 

em decorrência do desenvolvimento e dinamismo desses setores nas proximidades das área 

rurais. 

A ocorrência de famílias pluriativas em Parelhas (no estrato de área acima de 120 

hectares até 280 hectares) se caracteriza pela participação dos membros da unidade familiar 
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em serviços assalariados no comércio local, no setor ceramista e nos serviços público estadual 

e municipal. Também há registro de integrantes da unidade familiar cuja atividade 

remunerada ocorre na prestação de serviços privados, inclusive na área de saúde. A pesquisa 

não observou aspectos relacionados ao nível de remuneração pelas atividades realizadas nem 

possível precarização destas ocupações.  

GRÁFICO 8 – Número de estabelecimentos agropecuários, com agricultura familiar, em que algum membro da 

família do produtor teve atividade remunerada fora do estabelecimento no ano – Brasil, Rio 

Grande do Norte e Parelhas 

 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e pesquisa de campo (2016). 

 

 Número de estabelecimentos agropecuários cujo agricultor declarou realizar atividades 

fora 

 

Conforme o Gráfico 9, a seguir, a grande maioria dos agricultores nos âmbitos 

nacional e estadual (75% e 77%), respectivamente, declaram que não realizam nenhuma 

atividade fora do estabelecimento. Dos que realizam atividade fora, praticamente metade o faz 

em atividades agropecuárias (13% e 11%) e a outra metade em atividades não agropecuárias 

(12% e 12%). Já em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares), 

pouco mais de um terço dos agricultores (as) e produtores (as) realiza alguma atividade fora 

do estabelecimento e todos o fazem em atividades não agropecuárias. Essa realidade reafirma 

a ocorrência de famílias pluriativas no grupo de pesquisa realizada em Parelhas (no estrato de 

área acima de 120 hectares até 280 hectares), conforme destacado anteriormente.   

GRÁFICO 9 – Número de estabelecimentos agropecuários cujo agricultor declarou realizar atividades fora –  

Brasil, Rio Grande do Norte e Parelhas 
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FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e pesquisa de campo (2016). 

 

Há uma combinação de fatores que confere uma certa particularidade quanto à 

ocupação de pessoal, no caso de Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 

hectares), quando se estabelece referência com o que se observa nos âmbitos nacional e 

estadual. Por exemplo, há menor participação relativa de pessoal ocupado com laços de 

parentesco com o produtor, ao mesmo tempo, existe maior participação relativa de pessoal 

ocupado sem laços de parentesco com o produtor (embora os oito estabelecimentos contratem 

apenas um empregado cada), e ocorre elevada participação relativa de estabelecimentos 

agropecuários de Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) cujo 

membro da unidade familiar recebe remuneração por atividade econômica realizada fora do 

estabelecimento. Assim, é possível inferir que há mão de obra na unidade familiar que não 

participa das atividades produtivas do estabelecimento agropecuário, embora o faça em outras 

atividades. 

A ocupação em atividades fora dos estabelecimentos é uma prática social que os 

agricultores (as) e produtores adotam como forma de auferir receita, de modo complementar 

ou não à receita agropecuária alcançada no empreendimento rural. No caso da agricultura 

familiar, ela constitui o grupo social com maior presença dentre os estabelecimentos que 

adotam com mais frequência essa prática social. Isso ocorre como forma de assegurar a sua 

reprodução social. 

A combinação de ocupação proveniente de atividades agrícolas e não-agrícolas faz 

parte da estratégia de desenvolvimento da unidade familiar. Conforme destaca Carneiro 

(2009), a associação às atividades não-agrícolas faz parte de uma estratégia do grupo familiar 
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para buscar alternativas à exclusão proporcionada pela modernização conservadora da 

agricultura. 

Essa dinâmica caracteriza a pluriatividade, que segundo Schneider (2001) é marcada 

pela presença de pelo menos um dos membros da família em atividades fora da agricultura. 

Ela é destacada pelo autor como fundamental para viabilizar a estratégia de reprodução social 

da agricultura familiar. 

O segundo momento desta segunda seção conclui com a apresentação e análise da 

segunda pergunta de pesquisa, a partir de um dos parâmetros, dentre os quatro utilizados para 

classificação operacional do agricultor (a) familiar, segundo a Lei N° 11.326, de 24 de julho 

de 2006, qual seja: a mão de obra ocupada no estabelecimento agropecuário é 

predominantemente familiar, ou seja, pelo menos superior à mão de obra contratada? 

A análise dessa questão decorrente dos resultados obtidos na pesquisa de campo, de 

acordo com o Quadro 4, a seguir, demonstra que 77% (17) dos agricultores e produtores de 

Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) utilizam 

predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento. Em razão disso, é possível inferir que esse grupo da amostra cumpre este 

requisito para sua classificação como agricultor (a) familiar. 
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QUADRO 4 – Classificação operacional do agricultor (a) segundo a utilização de mão de obra - Parelhas 

Relação fictícia dos agricultores (as) e produtores 

participantes da pesquisa de campo 

Parâmetros para classificação operacional do (a) agricultor (a) 

familiar - Lei N° 11.326, de 24 de julho de 2006. 

Utiliza predominantemente mão de obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento  

1. Adão Sim 

2. Adauto Sim 

3. Adriano Sim 

4. Carlos Sim 

5. Cláudio Não 

6. Cristiano Sim 

7. Damião Não 

8. Dário Sim 

9. Darlene Sim 

10. Diva Sim 

11. Elano Sim 

12. Eustáquio Não 

13. Fabiano Não 

14. Flávio Sim 

15. Francisco Não 

16. Galdino Sim 

17. Galeno Sim 

18. Gileno Sim 

19. Hamilton Sim 

20. Hélder Sim 

21. Igor Sim 

22. Inaldo Sim 

 

FONTE: Pesquisa de campo (2016). 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DAS DIFER ENTES FONTES DE RECEITA DO ESTABELECIMENTO 

AGROPECUÁRIO E DA UNIDADE FAMILIAR 

 

A interpretação e análise produzida neste terceiro momento da segunda seção deste 

capítulo integra o panorama geral sobre um conjunto de características das diferentes fontes 

de receita dos estabelecimentos agropecuários. Isso se dá a partir das variáveis, número de 

estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas no ano, por tipo de receita; número de 

estabelecimentos agropecuários com produção no ano por classes de valor da produção; e 

número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram outras receitas no ano. 

O panorama geral é produzido a partir da interpretação e análise dos dados primários 

provenientes da pesquisa de campo realizada em Parelhas (no estrato de área acima de 120 

hectares até 280 hectares). Esta análise estabelece referência com os dados secundários de 

âmbitos nacional e estadual, do Censo Agropecuário de 2006, do IBGE.  

Na sequência é apresentada a terceira pergunta de pesquisa: o rendimento proveniente 

do estabelecimento é pelo menos igual às receitas obtidas fora pelo grupo que constitui a 

unidade familiar
32

? Ao final há uma análise sobre a distribuição dos estabelecimentos 

agropecuários de Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) que 

integram a amostra da pesquisa segundo o parâmetro de rendimento familiar originado de 

atividades econômicas do seu estabelecimento. 

Ao final do terceiro momento é produzida uma análise sobre a classificação de todos 

os vinte e dois estabelecimentos agropecuários integrantes da amostra da pesquisa realizada 

em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) em relação ao 

conjunto de três parâmetros, dentre os quatro estabelecidos pela Lei N° 11.326, de 24 de julho 

de 2006, para classificação do agricultor (a) familiar. 

 

 Número de estabelecimentos que obtiveram receitas no ano, segundo o tipo de receita 

 

O Gráfico 10, na página 102, revela que os estabelecimentos que auferem receitas, nos 

âmbitos nacional e estadual, o fazem majoritariamente nos seguintes tipos de receitas, 

respectivamente, produtos vegetais (53% e 54%) e animais e seus produtos (47% e 50%). 

                                                

32 O Manual do agente emissor de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP, do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA (2014), estabelece que essa declaração só pode ser emitida para 

agricultores (as) cuja renda da unidade familiar não seja superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais).  
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Os estabelecimentos constituintes da amostra da pesquisa realizada em Parelhas (no 

estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares), segundo o Grárfico 10, na página 102, 

têm expressiva participação relativa (56%) no tipo de receita animais e seus produtos, 

inclusive um pouco superior ao que ocorre nos âmbitos nacional e estadual. Essa participação 

relativa não causa surpresa, pois a análise sobre ocupação já revela essa forte presença da 

atividade pecuária no universo dos estabelecimentos agropecuários pesquisados em Parelhas 

(no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares).  

A participação dos estabelecimentos de Parelhas (no estrato de área acima de 120 

hectares até 280 hectares) no tipo de receita produtos vegetais é baixa (13%), quando 

estabelece referência com o que se observa nos âmbitos nacional e estadual. Há que se 

registrar que essa participação de Parelhas decorre do fato de quatro estabelecimentos terem 

declarado a realização de venda de lenha. Para o IBGE, a extração de lenha é considerada 

como receita de produtos vegetais. Nesse tipo de atividade o comprador é responsável pela 

mão de obra para o corte e carrego do produto.  

Ainda se destaca o fato de apenas dois estabelecimentos de Parelhas (no estrato de 

área acima de 120 hectares até 280 hectares) não auferirem receitas no ano de 2015, isso 

decorre do fato de os mesmos não terem realizado nenhuma atividade produtiva naquele ano. 

Conforme já destacado no segundo capítulo, a extração de lenha geralmente é 

destinada para a queima da telha pelas cerâmicas, para fabricação de queijo pelas queijeiras, 

para fabricação de pães e biscoitos, pelas padarias, entre outros. Quando essa extração ocorre 

de forma inadequada e ilegal ela contribui sobremaneira para geração de desequilíbrio 

ambiental no bioma caatinga. 

Os dados da pesquisa de Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 

hectares) apresentam um diferencial em relação aos tipos de receita – exploração mineral 

(16%) e outras atividades não-agrícolas realizadas no estabelecimento (16%). Enquanto 

sequer há registro de participação relativa nos âmbitos nacional e estadual, nesses dois tipos 

de receita, o desempenho de Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 

hectares) é razoável.  

A caracterização socioeconômica desse município, apresentada no segundo capítulo 

desta pesquisa, já revela o potencial mineral desse espaço geográfico. Entretanto, esse 

potencial precisa ser melhor trabalhado, inclusive mediante apoio dos governos nas três 

esferas, tanto para proporcionar melhores condições de exploração (crédito, orientações 

técnicas, máquinas, equipamentos, inclusive de proteção e segurnaça, entre outros) quanto 
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para assessorá-los em relação aos pedidos de autorização para pesquisa quanto para emissão 

de lavras com a finaldade de exploração mineral.  

Por exemplo, há casos cuja lavra é outorgada a terceiros, há décadas, sem o prévio 

conhecimento do detentor do estabelecimento. Inclusive existem muitas áreas com outorga de 

lavra que nunca são exploradas. Também há relatos de agricultores que iniciam exploração 

mineral em suas terras, mas são obrigados a suspendê-la em razão de representantes de 

detentor de autorga ameaçá-lo de ação judicial por exploração irregular. Com o apoio 

governamental adequado, essa atividade pode ser realizada de forma regular e sustentável e se 

constituir em importante fonte de receita para os estabelecimentos agropecuários de Parelhas.  

Esses fatos revelam o desconhecimento de grande parte dos agricultores (as) e 

produtores (as) sobre o códgo mineral brasileiro, instituído na década de 1940, do século 

passado, bem como, o quanto o mesmo é ultrapassado, dado a sua vigência há mais de sete 

décadas.  

Caso sejam realmente disponibilizadas políticas públicas de fomento e apoio à 

atividade mineral, a integração agropecuária e exploração mineral podem gerar resultados 

relevantes no município e região. 

Retomando a análise de receita por tipo de atividade, também merece destaque o 

desempenho de Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) no tipo 

denominado outras atividades não-agrícolas realizadas no estabelecimento (16%). Nos 

âmbitos nacional e estadual essa participação relativa não ultrapassa 1%. O resultado obtido 

na amostra deste estudo realizado em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 

280 hectares) decorre da receita proveniente de pesquisas para exploração de potencial de 

geração de energia eólica nos estabelecimentos do município. 

Em que pese essa boa participação relativa, é necessário chamar a atenção para alguns 

aspectos. As empresas de energia eólica exigem dos agricultores (as) a realização de contratos 

de arrendamento da totalidade de suas terras, embora não utilizem mais do que vinte por cento 

da área total, nem exijam a saída do agricultor (a) do referido imóvel. Contudo, determinam 

que os contratos de arrendamento tenham duração de trinta a quarenta anos.  

Essas duas exigências são algumas das principais condições impostas pelas empresas 

antes de solicitar ao governo federal autorização para realização de pesquisa e iniciar os 

pagamentos aos agricultores pela restrição de uso de parte do imóvel. Trata-se de pagamentos 

na forma de royaltes.  

No futuro próximo podem surgir questionamentos da seguinte natureza: o 

arrendamento de todo o estabelecimento agropecuário não descaracteriza a condição de 
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agricultor (a) familiar, e, por conseguinte, não impede o acesso às condições diferenciais 

presentes em um conjunto de políticas públicas específicas desse grupo social, mesmo 

considerando que de fato eles permanecem no estabelecimento realizando suas atividades? 

O conjunto da análise aqui produzida sobre os estabelecimentos agropecuários 

participantes da pesquisa de campo em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 

280 hectares) reafirma a preponderância do tipo de atividade animais e seus produtos na 

maioria desses imóveis rurais. Também revela a integração da exploração mineral com a 

atividade agropecuária e traz como elemento novo, no grupo tipo de outras atividades não-

agrícolas realizadas no estabelecimento, a relativa presença de receitas provenientes de uso 

desses estabelecimentos com o fim de identificar o potencial de geração de energia eólica dos 

mesmos. A confirmação desse potencial em decorrência da conclusão dessas pesquisas deve 

estimular outros agricultores (as) e produtores a também buscarem essa fonte de receitas no 

futuro próximo. 

Esses aspectos associados podem caracterizar uma ampliação da multifuncionaldade 

da agricultura praticada em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 

hectares), que além da realização de atividades agropecuários e exploração mineral, também 

pode em breve passar a ser um espaço potencial de geração de energia eólica. 

GRÁFICO 10 – Número relativo de estabelecimentos que obtiveram receitas no ano, segundo o tipo de receita – 

Brasil,Rio Grande do Norte e Parelhas 

 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e pesquisa de campo (2016).



103 

 

 Número de estabelecimentos agropecuários com produção no ano, segundo classe de valor 

da produção 

 

A análise a seguir é realizada considerando a utilização de um deflator. A adoção deste 

deflator se faz necessária em razão do tempo decorrido desde a realização do Censo 

Agropecuário 2006 e o levantamento dos dados da pesquisa de campo desta dissertação, em 

janeiro de 2016. O Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA
33

 acumulado no período de 

janeiro de 2007 a março de 2016 é de 58,52%, por isso o deflator equivale ao número 0,5852. 

A data inicial (janeiro de 2007) corresponde ao mês subsequente ao período de janeiro a 

dezembro de 2006, estabelecido pelo IBGE como prazo a ser considerado no levantamento de 

informações do Censo Agropecuário 2006. O mês de março de 2016 corresponde ao período 

anterior à conclusão desta dissertação. 

A análise do Gráfico 11, página 106, possibilita inferir que nos âmbitos nacional e 

estadual há uma presença relativa muito expressiva de estabelecimentos agropecuários no 

estrato inferior – maior que zero e menor que R$ 2.500,00 ao ano -, respectivamente, 53% e 

64%. Em seguida, o segundo maior percentual ocorre no estrato imediatamente acima - de R$ 

2.500,00 a menos de R$ 10.000,00 – com respectivamente, 24% e 25%, ou seja, 77% e 89% 

dos estabelecimentos agropecuários do Brasil e do Rio Grande do Norte, respectivamente, 

estão nas duas menores classes de valor de produção, segundo o Censo Agropecuário 2006.  

Isso significa que o valor da produção nessas duas classes alcança média anual nos 

doze meses de 2006 que varia acima de zero até R$ 833,25. Trata-se de valor nominal 

correspondente ao período de realização do Censo Agropecuário 2006. Ainda, considerando 

que se trata de valor bruto, ele é extremamente baixo e sugere reduzida perspectiva de 

desenvolvimento desses empreendimentos. 

No âmbito da pesquisa realizada em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares 

até 280 hectares), segundo dados do Gráfico 11, página 106, 18% integram o estrato maior 

que zero e menor que R$ 2.500,00 e 41% estão no grupo de R$ 2.500,00 a menos de R$ 

10.000,00, isso representa um somatório de 69% nos dois grupos de valores. Ao estabelecer 

referência com os valores relativos alcançados nos âmbitos nacional e estadual, parece não 

haver diferenças substanciais com o que ocorre na amostra pesquisada em Parelhas. 

                                                

33 A utilização do IPCA se deve ao fato de o mesmo ser utilizado pelo IBGE para deflacionar outras variáveis, 

nos seus mais diferentes levantamentos censitários. 
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Há aspectos a serem destacados no grupo de valor da produção de R$ 2.500,00 a 

menos de R$ 10.000,00. São nove os estabelecimentos agropecuários participantes da 

pesquisa em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) que o 

integram. Eles se caracterizam por serem responsáveis econômicos por imóveis cuja área 

varia de 123 hectares a 264 hectares (o estrato da pesquisa é acima de 120 hectares a 280 

hectares). Em sete, dentre os nove estabelecimentos, os dirigentes dos mesmos o fazem a pelo 

menos uma década, seis dirigentes têm entre 44 anos e 54 anos. Em oito estabelecimentos a 

área do imóvel, segundo a condição do produtor, é proveniente de herança, ou seja, a vivência 

e a relação com o agroecossistema é superior a dez anos e em oito estabelecimentos o 

principal grupo de atividade econômica é a pecuária extensiva e semi intensiva. 

Já no grupo de R$ 10.000,00 a menos de R$ 25.000,00 há quatro estabelecimentos de 

Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) que representam 18% do 

total da amostra. Nos âmbitos nacional e estadual este grupo de valor chega, respectivamente, 

a 12% e 7%. 

Todos os quatro estabelecimentos da amostra de Parelhas nesta condição não têm o 

empreendimento agropecuário como sua principal atividade econômica. Metade tem pessoal 

ocupado sem laços de parentesco, sendo uma ocupação em cada estabelecimento e esses se 

caracterizam como moradores da fazenda. Os proprietários desses dois imóveis não exercem 

ocupação no estabelecimento. 

Apenas um estabelecimento de Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 

280 hectares) integra o grupo de R$ 25.000,00 a menos de R$ 50.000,00. Relativamente 

próximo ao que se observa nos âmbitos nacional e estadual cujas participações relativas são, 

respectivamente, de 6% e 2%.  

No grupo de R$ 50 mil a menos de R$ 100 mil a participação relativa dos dois 

estabelecimentos de Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) 

chega a 9%, já nos âmbitos nacional e estadual são, respectivamente, 3% e 1%. 

Nesses dois estabelecimentos, um se dedica exclusivamente às atividades produtivas 

do mesmo, juntamente com seu filho e realiza contratação de trabalho na diária, a esposa 

realiza atividades profissionais como servidora pública, mas ambos moram no próprio 

estabelecimento. O outro, embora seja o próprio dirigente, contrata pessoal sem laços de 

parentesco, e associa as atividades de servidor público com negócios na área comercial. 

Enquanto a participação dos estabelecimentos do município de Parelhas foi zero no 

grupo de R$ 100 mil a mais de R$ 500 mil, nos âmbitos nacional e estadual foram 

respectivamente, 2% e 1%.  
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A título de síntese deste tópico, nos dois grupos de valor que variam de maior que zero 

a menos de R$ 10 mil (maior que zero a menos de R$ 2.500,00 e maior que R$ 2.500,00 a 

menos de R$ 10.000,00), nos âmbitos nacional, estadual e municipal (amostra de Parelhas no 

estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) as participações relativas são 

respectivamente, 77%, 89% e 69%. Esses dados revelam que a grande maioria dos 

estabelecimentos agropecuários está nos dois menores grupos de valor e, ainda, que não 

parece haver uma discrepância substancial entre ambos. Isso reforça uma noção que precisa 

ser objeto da realização de estudos específicos futuros quanto aos desafios de promover o 

desenvolvimento da grande maioria dos estabelecimentos agropecuários da agricultura 

familiar. 

No grupo de valor de R$ 10 mil a menos de R$ 25 mil que representa uma condição 

econômica dos estabelecimentos melhor do que a dos dois grupos anteriormente citados e 

também onde se verifca o terceiro grupo de maior participação relativa nos âmbitos nacional, 

estadual e municipal (amostra de Parelhas no estrato de área acima de 120 hectares até 280 

hectares), as participações relativas de ambos alcançam, respectivamente,12%, 7% e 18%. O 

que se observa em Parelhas não parece ser tão discrepante ao que ocorre no âmbito nacional, 

embora esteja acima do que ocorre no âmbito estadual. 

De todo o exposto neste tópico, é possível inferir que os estabelecimentos 

agropecuários que integram a amostra da pesquisa realizada em  Parelhas (no estrato de área 

acima de 120 hectares até 280 hectares) apresentam participação nos grupos de valor da 

produção que estabelecem relativa proximidade com as participações relativas observadas no 

âmbito nacional e, embora apresente diferenças maiores quanto às participações relativas, 

quando se estabelece referência com o âmbito estadual, não parecer existir discrepâncias tão 

significativas nestes casos analisados. 
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GRÁFICO 11 – Número de estabelecimentos agropecuários com produção no ano, segundo classe de valor da 

produção – Brasil, Rio Grande do Norte e Parelhas 

 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e pesquisa de campo (2016). 

 Número relativo de estabelecimentos que obtiveram outras receitas 

De acordo com o Gráfico 12, página 108, recursos de aposentadorias ou pensões se 

constituem como outra fonte de receita da grande maioria dos estabelecimentos agropecuários 

da agricultura familiar, nos âmbitos nacional (43%), estadual (45%) e municipal (50%). Em 

segundo lugar nos âmbitos nacional (32%) e estadual (38%) se destacam as receitas 

provenientes de programas especiais governamentais. No caso de Parelhas (no estrato de área 

acima de 120 hectares até 280 hectares), não há registro de estabelecimentos participante 

desse segundo grupo de receita. 

A maior participação relativa do item recursos de aposentadorias ou pensões, no caso 

de Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares), de acordo com os 

dados do Gráfico 12, página 108, chega a 31,8%. Isso se explica em razão da maior presença 

de dirigentes dos estabelecimentos na faixa etária que possibilita o acesso a aposentadorias (o 
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requisito para aposentadoria rural é de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens). 

Enquanto a participação relativa de dirigentes nos âmbitos nacional e estadual na classe de 

idade de 65 anos e mais chega respectivamente a 18,1% e 22%, essa participação em Parelhas 

(no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) alcança 31,8%. 

O acesso universal à aposentadoria em regime especial para agricultores (as) ocorre 

somente a partir da Constituição Federal de 1988. Para acessar esse tipo de aposentadoria, 

dentre outras exigências, eles têm que comprovar a condição de agricultor (a) familiar. Um 

dos documentos que comprovam essa condição é a Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP, 

emitida segundo os critérios estabelecidos pela Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, 

conhecida como Lei da agricultura familiar. Aliás, um dos parâmetros utilizados para 

classificação operacional do agricultor (a) familiar, o módulo fiscal, é objeto de 

problematização desta dissertação. 

A participação da aposentadoria no conjunto da receita das famílias rurais tem 

destacada importância. Estudo realizado por Mariano, ao analisar a pobreza no Nordeste, 

principalmente na região Semiárida, revela que aposentadorias e pensões representam quase 

31% do rendimento per capita familiar do Nordeste rural (MARIANO, 2009, p. 209). 

Estudo organizado por Delgado e Cardoso Júnior (2001, p. 63) que analisa as 

condições de reprodução econômica das famílias beneficiárias do sistema previdenciário 

rural, bem como do potencial de combate à pobreza desse sistema revela, segundo a estrutura 

de rendimentos domiciliares, que a contribuição do rendimento previdenciário na região 

Nordeste é em média 71,2% dos rendimentos totais da família. 

Os dados da pesquisa de campo e do Censo Agropecuário 2006 estabelecem relação 

com os estudos que evidenciam a forte presença das aposentadorias e pensões no meio rural 

brasileiro, especialmente no Nordeste. Essa política pública é fundamental para proporcionar 

mais dignidade aos agricultores (as) que dedicam boa parte de sua vida à produção de 

alimentos e a preservação da biodiversidade para a sociedade.   

Os salários recebidos pelos produtores com atividades fora dos estabelecimentos 

surgem em terceiro lugar nos âmbitos nacional (19%) e estadual (15%). Todavia, é em 

Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) que a sua participação 

relativa é significativa e alcança boa parte dos estabelecimentos (44%). Essa realidade reforça 

a afirmação já registrada neste capítulo sobre a forte presença de famílias pluriativas no grupo 

constituinte da pesquisa de campo realizada em Parelhas. 
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GRÁFICO 12 – Número relativo de estabelecimentos que obtiveram outras receitas – Brasil, Rio Grande do 

Norte e Parelhas 

 
FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e pesquisa de campo (2016) 

 

O terceiro momento desta segunda seção conclui com a apresentação e análise da 

terceira pergunta de pesquisa, a partir de um dos parâmetros, dentre os quatro utilizados para 

classificação operacional do agricultor (a) familiar, segundo a Lei N° 11.326, de 24 de julho 

de 2006, qual seja: as receitas provenientes do estabelecimento é pelo menos igual às receitas 

obtidas fora pelo grupo que constitui a unidade familiar? 

A análise dessa questão proveniente da interpretação dos resultados obtidos na 

pesquisa de campo realizada em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 

hectares), conforme o Quadro 5, abaixo, revela que 64% dos agricultores e produtores (14) 

auferem receitas pelo menos igual às receitas obtidas fora do estabelecimento pela unidade 

familiar. Em função disso, é possível inferir que esse grupo cumpre este requisito para sua 

classificação operacional como agricultor (a) familiar.  
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QUADRO 5 – Classificação operacional do agricultor (a) segundo receitas auferidas  

 FONTE: Pesquisa de campo (2016). 

Relação fictícia dos agricultores 

(as) e produtores participantes 

da pesquisa de campo 

Parâmetros para classificação operacional do (a) agricultor (a) familiar – Lei N° 

11.326, de 24 de julho de 2006 

No mínimo 50% da renda familiar é originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento  

1. Adão Sim 

2. Adauto Sim 

3. Adriano Não 

4. Carlos Sim 

5. Cláudio Sim 

6. Cristiano Não 

7. Damião Não 

8. Dário Sim 

9. Darlene Não 

10. Diva Não 

11. Elano Não 

12. Eustáquio Sim 

13. Fabiano Não 

14. Flávio Sim 

15. Francisco Não 

16. Galdino Sim 

17. Galeno Sim 

18. Gileno Sim 

19. Hamilton Sim 

20. Hélder Sim 

21. Igor Sim 

22. Inaldo Sim 
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No fecho do terceiro momento da segunda seção deste capítulo são apresentadas as três 

questões de pesquisa já apontadas no início deste capítulo, dentre os quatro parâmetros 

utilizados para classificação operacional do agricultor (a) familiar (Lei N° 11.326, de 24 de 

julho de 2006), quais sejam: 

a) A direção do estabelecimento é realizada pelo agricultor (a) ou produtor (a) e 

membros da família? 

b) A mão de obra ocupada no estabelecimento agropecuário é predominantemente 

familiar, ou seja, pelo menos superior à mão de obra contratada
34

? 

c) As receitas provenientes do estabelecimento é pelo menos igual às receitas obtidas 

fora pelo grupo que constitui a unidade familiar? 

Este tópico apresenta uma análise síntese cujo Quadro 6, abaixo, expressa que 91% 

(20) dos estabelecimentos que integram a amostra do grupo de pesquisa dirijem seus 

estabelecimentos com sua família; 77% (17) utilizam predominantemente mão de obra da 

própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento, e 64% (14) auferem no 

mínimo metade da receita familiar de atividades econômicas do seu estabelecimento.  

A aplicação simultânea das três perguntas de pesquisa (parâmetros
35

da classificação 

operacional) ao conjunto dos estabelecimentos agropecuários que integram a amostra do 

grupo de pesquisa realizada em Parelhas (no estrato de área acima de 120 hectares até 280 

hectares), conforme revela o Quadro 6, a seguir, possibilita inferir que metade (11) dos 

estabelecimentos são classificados, do ponto de vista operacional, na condição agricultores (a) 

familiares. 

Isso significa que a não utilização do módulo fiscal de Parelhas (30 hectares vezes 

quatro módulos fiscais é igual a 120 hectares), mas a adoção do módulo fiscal de Mossoró 

(70 hectares vezes quatro módulos fiscais é igual a 280 hectares), juntamente com os demais 

parâmetros que integram a definição operacional, estebelecida pela Lei Nº 11.326, de 24 de 

julho de 2006, para o conjunto do grupo participante da pesquisa de campo em Parelhas (no 

                                                

34 O Manual do agente emissor de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA, 2014), estabelece que a ocupação da mão de obra da unidade familiar deve 

ser superior ao quantitativo da mão de obra contratada. 

 
35 São adotados três dentre os quatro parâmetros, considerando que no critério área do imóvel, até quatro 

módulos fiscais, os estabelecimentos agropecuários que integram a amosta estão fora do limite de área de 

quatro módulos fiscais de Parelhas (120 hectares), mas se enquadram no limite de quatro módulos fiscais de 

Mossoró (280 hectares). 
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estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) revela que metade da amostra 

analisada pode ser classificada, do ponto de vista operacional, como agricultor (a) familiar. 

Esse fato corrobora a hipótese inicial deste estudo, segundo a qual há inconformidades 

na utilização do atual módulo fiscal para fins de classificação operacional do agricultor (a) na 

condição familiar.  

QUADRO 6 – Classificação operacional do agricultor (a) segundo parâmetros da Lei da Agricultura Familiar36 

Relação fictícia dos 

agricultores (as) e 

produtores participantes 

da pesquisa de campo 

Parâmetros para classificação operacional do (a) agricultor 

(a) familiar - Lei N°11.326, de 24 de julho de 2006 

O agricultor (a) 

atende aos 

requisitos da 

definição 

operacional para ser 

classificado como 

agricultor (a) 
familiar? 

Dirije seu 

estabelecimento 

com sua 

família? 

Utiliza 

predominantemen

te mão de obra da 

própria família 

nas atividades 

econômicas do 
seu 

estabelecimento? 

No mínimo 50% 

da renda familiar 

é originada de 

atividades 

econômicas do 

seu 
estabelecimento? 

1. Adão Sim Sim Sim Sim 

2. Adauto Sim Sim Sim Sim 

3. Adriano Não  Sim Não Não 

4. Carlos Sim Sim Sim Sim 

5. Cláudio Sim Não Sim Não 

6. Cristiano Sim Sim Não Não 

7. Damião Sim Não Não Não 

8. Dário Sim Sim Não Não 

9. Darlene Sim Sim Não Não 

10. Diva Sim Sim Não Não 

11. Elano Sim Sim Não Não 

12. Eustáquio Sim Não Sim Não 

13. Fabiano Sim Não Não Não 

14. Flávio Sim Sim Sim Sim 

15. Francisco Não Não Não Não 

16. Galdino Sim Sim Sim Sim 

17. Galeno Sim Sim Sim Sim 

18. Gileno Sim Sim Sim Sim 

19. Hamilton Sim Sim Sim Sim 

20. Hélder Sim Sim Sim Sim 

21. Igor Sim Sim Sim Sim 

22. Inaldo Sim Sim Sim Sim 

FONTE: Pesquisa de campo (2016). 

                                                

36 Conforme destacado ao longo desta dissertação, esta classificação para o grupo de pesquisa realizada em 

Parelhas (acima de 120 hectares até 280 hectares), não considera o parâmetro área do imóvel rural de quatro 

módulos fiscal do Município, que é de até 120 hectares. 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NO RIO GRANDE DO       

NORTE, PARELHAS E MOSSORÓ 

 

O quarto e último momento da segunda seção deste capítulo produz uma 

caracterização dos estabelecimentos agropecuários conforme dados secundários do Censo 

Agropecuário 2006 (neste quarto momento não há utilização de dados primários nem 

separação dos grupos familiar e não familiar). Esta análise é produzida a partir de uma quarta 

questão: como se caracteriza a produção agropecuária realizada nos estabelecimentos 

agropecuários do Rio Grande do Norte, especialmente de Mossoró e Parelhas, a partir dos 

critérios do módulo fiscal? A análise desta quarta questão está organizada por grupo de 

atividade econômica – lavouras temporárias, lavouras permanentes e pecuária.  

Neste tópico é produzida uma análise a partir dos critérios adotados para fins de 

dimensionamento do módulo fiscal municipal, conforme preceitua o Artigo 4º do Decreto N º 

84.865, de 06 de maio de 1980, quais sejam: o tipo de exploração econômica predominante no 

Município; a renda obtida no tipo de exploração predominante e outras explorações existentes 

no Município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou área 

utilizada. Esse Decreto estabelece que o tipo de exploração econômica predominante é aquela 

que ocorre no maior número de estabelecimentos. Também destaca no §2º, do mesmo Artigo 

4º, que o módulo fiscal será revisto sempre que ocorrerem mudanças na estrutura 

produtiva, e que para tanto serão utilizados os dados atualizados do Sistema Nacional de 

Cadastro Rural - SNCR.  

A inclusão do Município de Mossoró com módulo fiscal de 70 hectares, enquanto 

Parelhas dispõe de módulo fiscal de 30 hectares, se justifica em função da relevância de 

ilustrar a disparidade que há entre esses dois Municípios em relação a sua estrutrua produtiva, 

especialmente nos aspectos que integram essa análise, quais sejam: tipo de exploração 

econômica predominante, área colhida e valor da produção.  

Para subsidiar essa análise são obtidos dados secundários do Censo Agropecuário 

2006, do IBGE. Todos esses dados estão organizados por variáveis e expressam o somatório 

de todos os estabelecimentos agropecuários dos grupos familiar e não familiar, 

conjuntamente. Esses dados estão sistematizados e organizados por grupo de atividade 

econômica - culturas temporárias, culturas permanentes e pecuária.  
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 Grupo lavoura temporária 

 

A Tabela 10, página 115, revela que no âmbito estadual, e nos Municípios de Mossoró 

(módulo fiscal de 70 hectares) e Parelhas (módulo fiscal de 30 hectares) a cultura temporária 

presente no maior número de estabelecimentos agropecuários, conforme estabelece o Artigo 

4º do Decreto Nº 84.865, de 06 de maio de 1980, que define os critérios do módulo fiscal, é a 

do milho, presente em 37.832 estabelecimentos (53%), 729 estabelecimentos (49%) e 132 

estabelecimentos (29%), respectivamente. Essa cultura individualmente também ocupa 

respectivamente a maior área colhida nos âmbitos estadual e municipal (Mossoró e Parelhas), 

93.411 hectares (26%), 2.553 hectares (44%) e 230 hectares (31%).  

Os valores absolutos e relativos da produção de milho em grão nos âmbitos estadual e 

municipal (Mossoró e Parelhas) são respectivamente (R$ 50,45 milhões; 13%), (R$ 1,87 

milhão; 24%) e (R$ 24 mil; 18%), segundo dados da Tabela 10, página 115. 

É importante chamar atenção quanto à lavoura do melão em razão de o Decreto N º 

84.865, de 06 de maio de 1980, estabelecer que devem ser observadas outras explorações 

existentes no Município, que embora não predominantes, sejam expressivas em função da 

renda ou da área utilizada. Embora essa lavoura ocupe apenas 1% (3.824 hectares) da área 

colhida no âmbito estadual e 4% (218 hectares) da área colhida em Mossoró, ela alcança o 

maior valor de produção no âmbito estadual (R$ 83,34 milhões, 21%) bem como em Mossoró 

(R$ 2,18 milhões; 28%). Já em Parelhas a área colhida e o valor da produção dessa lavoura 

são inexpressivos, conforme revela a Tabela 10, página 115.  

Enquanto o valor da produção das cinco principais culturas temporárias (feijão verde, 

mandioca, melancia, melão e milho em grão) analisadas supera R$ 4,21 milhões em Mossoró 

(módulo fiscal de 70 hectares), o seu montante em Parelhas (módulo fiscal de 30 hectares) 

chega apenas a R$ 45 mil. Isso corresponde apenas a 1,07% do montante alcançado pelos 

estabelecimentos de Mossoró.  

Esses dados indicam que a estrutura produtiva dos estabelecimentos agropecuários de 

Mossoró, pelo menos em parte, se caracteriza pela adoção de um padrão tecnológico de 

produção intensivo em uso de capital, especialmente no cultivo de melão. A propósito desta 

questão abre-se um parêntese para contextualizar a mudança na estrutrua produtiva que 

abrange alguns estabelecimentos agropecuários de Mossoró e também do seu entorno. 
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A introdução da agricultura irrigada de grande porte, por grupos privados, ocorre no 

final dos anos sessenta, particularmente na subzona Mossoró
37

. Nessa área, a irrigação era 

realizada mediante captação de água de poços, muitos deles profundos (até com 1.000 m). Os 

empreendimentos privados pioneiros foram a Mossoró Agroindustrual Sociedade Anônima - 

MAISA, para produzir castanha de caju, e a fazenda São João, para cultivar capim com fins 

forrageiro. A partir da década de oitenta, as empresas passam a ampliar o cultivo irrigado de 

frutas tropicais - melão, graviola, maracujá etc. Posteriormente, outros grupos empresariais 

ligados à agropecuária local, regional e nacional passam a se dedicar à produção irrigada de 

frutas nessa região (SILVA, 2004, p. 328-329). 

Na segunda metade dos anos oitenta, começa a inserção dos grandes projetos privados 

de fruticultura irrigada na subzona de Açu
38

. A ocupação desse espaço, nesse período, com 

essa atividade, decorre da construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves
39

. O 

represamento de água possibilita a perenização do rio Piranhas-Açu. Com isso, a captação de 

água para irrigação passa a ser realizada por intermédio de canais construídos até o leito do 

rio. Ainda nessa subzona, na segunda metade dos anos noventa, começa o projeto público de 

irrigação Baixo-Açu, que envolve 75 irrigantes em 280 hectares (SILVA, 2004, 329-331). 

Na década de noventa, há expansão dessas atividades, nas duas subzonas, 

especialmente em decorrência da inserção dos assentamentos de reforma agrária, e da 

partitipação dos pequenos e médios produtores. Geralmente, esse processo é realizado 

mediante integração com as grandes empresas produtoras e exportadoras de frutas tropicais
40

 

(SILVA, 2004, 329-333). 

No conjunto da produção potiguar de frutas tropicais irrigadas, se sobressai o cultivo 

de melão. A área irrigada chega a 4,8 mil hectares, no ano de 1995, evolui para 8,2 mil 

hectares (crescimento de 71%), em 2006, e cai para 3,6 mil (queda de 56%), em 2008. Essa 

queda é atribuída à crise internacional e aos sucessivos estímulos oferecidos pelo governo do 

Estado do Ceará aos produtores de frutas tropicais irrigadas. Contudo, há retomada do 

crescimento no ano seguinte, quando a área cultivada chega a 7,2 mil hectares (crescimento 

                                                

37 Os municípios produtores de frutas tropicais irrigadas, nessa subzona, são Mossoró, Apodi, Baraúnas, 

Governador Dix-Sept Rosado, Tibau, Grossos, Areia Branca, Upanema e Caraúbas (SILVA, 2004, 327). 
 
38

 A subzona Açu, produtora de frutas tropicais irrigadas, é constituída pelos seguintes municípios: Açu, 

Ipanguaçu, Carnaubais, Alto do Rodrigues e Afonso Bezerra (Ibid., 327).   

 
39 A capacidade de armazenamento dessa barragem é de 2,4 bilhões de metros cúbicos, é a maior barragem do 

Rio Grande do Norte. Ela foi iniciada em 1979 e concluída em 1983 (RAMALHO, 2009, p. 184). 

 
40 A Mossoró Agroindustrial Sociedade Anônima - MAISA e Frutas do Nordeste Ltda - FRUNORTE foram as 

empresas que desempenharam maior protagonismo nesse processo.  
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de 100%). A produção irrigada de melão, historicamente, é muito concentrada nos municípios 

de Mossoró e Baraúna, somente no ano de 2009 eles respondem por 92,4% da produção 

estadual (OLIVEIRA et al., 2011, p. 194-195). 

Essa contextualização revela que a produção agropecuária em Mossoró está submetida 

ao dinamismo da modernização agrícola com uso intensivo de capital e forte componente de 

preços de produtos tipo commodities, o que não se verifica no caso de Parelhas. Daí, a 

substancial diferença nas atuais estruturas produtivas dos dois Municípios. 

TABELA 10 – Estabelecimentos agropecuários com lavoura temporária - Rio Grande do Norte, Mossoró e 
Parelhas 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006). Elaboração pelo autor.

 Unidade da 

Federação e 

Município 

Produtos da 

lavoura 

temporária 

 

 

       

                                        Variável 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Unidades) 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Percentual) 

Área colhida  

(Hectares) 

Área colhida 

% 

 

 

Valor da 

produção  

(Mil Reais) 

 

Valor da 

produção 

(Percentual) 

Rio Grande 

do Norte 

Feijão verde 1.629 2 1.813 1 425 0 

Mandioca  9.557 13 20.810 6 24.395 6 

Melancia 1.865 3 3.949 1 20.829 5 

Melão 514 1 3.824 1 83.342 21 

Milho em grão 37.832 53 93.411 26 50.454 13 

Mossoró 

Feijão verde 43 3 103 2 77 1 

Mandioca  7 0 5 0 13 0 

Melancia 33 2 60 1 69 1 

Melão 12 1 218 4 2.180 28 

Milho em grão 729 49 2.553 44 1.866 24 

Parelhas 

Feijão verde 70 15 40 5 10 7 

Mandioca  - 0 - - -  - 

Melancia 56 12 32 4 9 7 

Melão 22 5 9 1 2 2 

Milho em grão 132 29 230 31 24 18 
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 Grupo lavoura permanente 

A análise da Tabela 11, página 116, revela para os dados sobre lavoura permanente 

que o caju é a cultura que está presente no maior número de estabelecimentos e na maior área 

cultivada, nos âmbitos estadual (12.474 unidades, 15%; 34.401 hectares, 77%) e em Mossoró 

(369 unidades, 25%; 1.138 hectares, 93,2%). No Município de Parelhas, apenas um (0,21%) 

estabelecimento declara cultivar caju. O valor da produção dos estabelecimentos com essa 

lavoura no Rio Grande do Norte chega a R$ 40,44 milhões, em Mossoró a R$ 610 mil e em 

Parelhas é desprezível. 

A banana, no âmbito estadual, é a segunda lavoura presente no maior número de 

estabelecimentos, juntamente com o coco da baía. A primeira lavoura ocupa uma área de 

2.412 hectares (5%) e a segunda de 4.461hectares (10%). Entretanto, ambas têm presenças 

inexpressivas em Mossoró e em Parelhas. A lavoura da banana gera a maior participação 

absoluta e relativa no valor da produção estadual de culturas permanentes (R$ 57,8 milhões; 

38,7%). 

É possível inferir nessa análise, a partir dos dados da Tabela 11, que a presença de 

lavouras permanentes em Mossoró e em Parelhas, seja do ponto de vista do número de 

estabelecimentos, área cultivada e valor da produção, é irrelevante. 
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TABELA 11 – Estabelecimentos agropecuários com lavoura permanente - Rio Grande do Norte, Mossoró e Parelhas 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006). 

Unidade da Federação e 

Município 

Produtos da lavoura 

permanente 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários com mais de 

50 pés existentes em 31/12 

(Unidades) 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários com mais de 

50 pés existentes em 31/12 

(Percentual) 

Área colhida nos 

estabelecimentos 

agropecuários com mais 

de 50 pés existentes em 

31/12 (Hectares) 

Valor da produção dos 

estabelecimentos 

agropecuários com mais 

de 50 pés existentes em 

31/12 (Mil Reais) 

Valor da produção dos 

estabelecimentos 

agropecuários com mais de 

50 pés existentes em 31/12 

(Percentual) 

% 

Rio Grande do Norte 

Banana (Ton) 1.340 2 2.412 57.833 38,67 

Caju (castanha) (Ton) 7.697 11 21.407 25.647 17,15 

Caju (fruto) (Ton) 4.777 7 12.994 14.397 9,63 

Coco-da-baía (Mil frutos) 1.340 2 4.461 13.411 8,97 

Mossoró  

Banana (Ton) 1 0,1 X X X 

Caju (castanha) (Ton) 170 11,5 654 364 30,85 

Caju (fruto) (Ton) 189 12,8 484 246 20,86 
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TABELA 11 - Estabelecimentos agropecuários com lavoura permanente - Rio Grande do Norte, Mossoró e Parelhas (continuação) 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006). Elaboração pelo autor. 

 

 

 

 

 

Unidade da Federação e 

Município 

Produtos da lavoura 

permanente 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários com mais de 

50 pés existentes em 31/12 

(Unidades) 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários com mais de 

50 pés existentes em 31/12 

(Percentual) 

Área colhida nos 

estabelecimentos 

agropecuários com mais 

de 50 pés existentes em 

31/12 (Hectares) 

Valor da produção dos 

estabelecimentos 

agropecuários com mais 

de 50 pés existentes em 

31/12 (Mil Reais) 

Valor da produção dos 

estabelecimentos 

agropecuários com mais de 

50 pés existentes em 31/12 

(Percentual) 

% 

 Coco-da-baía (Mil frutos) 3 0,2 3 8 0,65 

Parelhas  

Banana (Ton) 7 1,5 3 48 80,78 

Caju (castanha) (Ton) - 0,0 - - - 

Caju (fruto) (Ton) 1 0,2 X X X 

Coco-da-baía (Mil frutos) 2 0,4 X X X 
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 Grupo Pecuária 

A Tabela 12, a seguir, demonstra a presença da pecuária nos estabelecimentos 

agroprecuários. O número de estabelecimentos que declaram realizar criação de bovinos no 

Rio Grande do Norte é predominante nos âmbitos estadual e municipal (Mossoró e Parelhas), 

respectivamente, 47.480 (67%), 715 (48%) e 383 (83%). No caso de Parelhas a participação 

relativa dos estabelecimentos agropecuários nesse grupo de atividade econômica é mais 

expressiva. 

Em segundo lugar, no âmbito estadual se destaca a criação de suínos, presentes em 

16.080 estabelecimentos (23%), já a criação de ovinos ocupa a segunda posição em Mossoró 

e também em Parelhas, respectivamente, 444 (30%) e 131 (28%). 

Chama atenção do ponto de vista de participação relativa o fato de em Parelhas 83% 

de todos os estabelecimentos agropecuários do Município declarar que realizam criação de 

bovinos, enquanto em Mossoró esse percentual chega a 48%. Do ponto de vista de atividade 

produtiva, demonstra a forte presença da pecuária bovina. Esse fato revela uma das razões 

porque é baixa a geração de ocupação nos estabelecimentos agropecuários de Parelhas, pois a 

exploração de pecuária bovina em sistema extensivo e mesmo no semi-intensivo, 

predominantes nos estabelecimentos agropecuários pesquisados em Parelhas, não requer 

significativa demanda de mão de obra. 

Além disso, as fragilidades ambientais do agroecossistema de Parelhas, inserido em 

um dentre os quatro núcleos de desertificação existentes no semiárido brasileiro – núcleo de 

desertificação Seridó -, já destacadas no segundo capítulo, revelam o baixo grau de 

sustentabilidade ambiental dessa atividade e o seu possível comprometimento enquanto 

atividade produtiva duradoura. 
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TABELA 12 – Estabelecimentos agropecuários com pecuária - Rio Grande do Norte, Mossoró e Parelhas 

Unidade da 

Federação e 

Município 

Espécie de 

efetivo 

  Variável     

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários com 

efetivo da pecuária 

(Unidades) 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários com 

efetivo da pecuária 

(Percentual) 

Número de cabeças em 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Cabeças) 

Número de cabeças em 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Percentual) 

Rio Grande do 

Norte 

Bovinos 47.480 67 907.185 100 

Caprinos 8.812 12 273.562 100 

Ovinos 14.246 20 410.019 100 

Suínos 16.080 23 78.331 100 

Mossoró – RN 

Bovinos 715 48 11.990 1,3 

Caprinos 352 24 16.432 6,0 

Ovinos 444 30 15.387 3,8 

Suínos 235 16 2.410 3,1 

Parelhas – RN 

Bovinos 383 83 9.995 1,1 

Caprinos 110 24 3.081 1,1 

Ovinos 131 28 2.922 0,7 

Suínos 39 8 288 0,4 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006). Elaboração pelo autor. 

 

 Análise dos grupos de atividade econômica (lavoura temporária, lavoura permanente e 

pecuária e criação de outros animais) 

 

A Tabela 13, a seguir, revela que quase metade (34.548; 46%) dos estabelecimentos 

agropecuários do Rio Grande do Norte realizam atividades pecuária e criação de outros 

animais, conforme designação adotada pelo IBGE, quase quarenta porcento (29.483; 39%) 

cultivam lavoura temporária e um pequeno percentual se dedica a lavouras permanentes 

(7.470; 10%). A pecuária está presente em quase metade (46%) dos estabelecimentos e o seu 

valor da produção chega a 41% do total (R$ 367,7 milhões; 41%), já o valor da produção da 

lavoura temporária ultrapassa R$ 380 milhões (R$ 380,47 milhões) e apresenta participação 

relativa (42%) um pouco superior à pecuária. 

Dos 1.269 estabelecimentos agropecuários de Mossoró que realizam aitividades 

produtivas, 360 (28%) se dedicam a lavoura temporária, 154 (12%) a lavoura permanente e 

664 (52%) à atividade pecuária (pecuária e criação de outros animais), cujos valores da 

produção alcançam, respectivamente, quase R$ 8,78 milhões (38%), R$ 777 mil (3%) e R$ 

13,66 milhões (59%). 

Dos 431 estabelecimentos agropecuários de Parelhas que realizam atividades 

produtivas, 31 (7%) se dedicaram a lavoura temporária, três a lavoura permanente (0,7%) e 
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384 (89%) à pecuária (pecuária e criação de outros animais), cujos valores da produção 

alcançaram respectivamente R$ 25 mil (0,2% do montante alcançado em Mossoró), R$ 78 mil 

(23,5% do montante alcançado em Mossoró) e aproximadamente R$ 2,73 milhões (22,4% do 

montante alcançado em Mossoró).  

Enquanto 89% dos estabelecimentos agropecuários de Parelhas realizam atividades 

pecuárias e são responsáveis por 94% (R$ 2,73 milhões) do valor da produção total, 28% dos 

estabelecimentos de Mossoró cultivam lavoura temporária e respondem por 33% (R$ 8,78 

milhões) do valor da produção do Município. Já a pecuária em Mossoró é responsável por 

52% do número de estabelecimentos agropecuários e 52% do valor da produção total do 

Município. 

O conjunto do valor de toda a produção alcançada pelos estabelecimentos 

agropecuários em Mossoró é de R$ 26,508 milhões, enquanto em Parelhas chega apenas a R$ 

2,908 milhões (11% do montante alcançado pelos estabelecimentos de Mossoró). O valor 

médio da produção dentre os estabelecimentos agropecuários de Mossoró e Parelhas que 

produzem, são, respectivamente, R$ 20.889,00 e R$ 6.747,00 (32% do valor alcançado por 

Mossoró). 

A análise do valor médio dos grupos lavoura temporária e pecuária revelam 

superioridade expressiva dos estabelecimentos de Mossoró em relação aos de Parelhas. Em 

Mossoró os valores médios são, respectivamente, R$ 24.394,00 e R$ 20.576,00, enquanto em 

Parelhas são R$ 806,00 (3,3% do valor médio de Mossoró) e R$ 7.100,00 (34% do valor 

médio de Mossoró). 
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TABELA 13 – Estabelecimentos agropecuários com pecuária e criação de outros animais - Rio Grande do 

Norte, Mossoró e Parelhas 

unidade da 

Federação e 

Município 

Grupos de atividade 

econômica
41

 

Variável 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários com 

produção no ano  

(Unidades) 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários com 

produção no ano 

(Percentual) 

Valor da produção 

dos 

estabelecimentos 

no ano  

(Mil Reais) 

Valor da produção 

dos estabelecimentos 

no ano  

(Percentual) 

Rio Grande do 

Norte 

Lavoura temporária 29.483 39 380.446 33 

Lavoura permanente 7.450 10 153.009 13 

Pecuária e criação de 

outros animais 
34.548 46 367.679 32 

Mossoró – RN 

Lavoura temporária 360 28 8.782 33 

Lavoura permanente 154 12 777 3 

Pecuária e criação de 

outros animais 
664 52 13.663 52 

Parelhas – RN 

Lavoura temporária 31 7 25 1 

Lavoura permanente 3 1 78 3 

Pecuária e criação de 

outros animais 
384 89 2.727 94 

FONTE: Censo Agropecuário (IBGE, 2006). Elaboração pelo autor. 

 

Considerando que tanto Mossoró quanto Parelhas estão inseridos no Semiárido, 

embora haja diferenças edafoclimáticas entre ambos, o valor da produção alcançado pelos 

estabelecimentos agropecuários de Mossoró não pode ser explicado pelo fato de a área dos 

estabelecimentos agropecuários desse município (69.533 hectares) ser maior que a de 

Parelhas (36.728 hectares), nem tampouco pelo fato de em Mossoró haver maior número de 

estabelecimentos (1.482 a 463). Essa diferença decorre da estrutura produtiva dos 

estabelecimentos agropecuários desses Municípios. Por exemplo, o tipo de agricultura que se 

pratica em parte dos estabelecimentos de Mossoró é substancialmente diferente do que ocorre 

em Parelhas. 

O tipo de agricultura que predomina em Mossoró, especialmente no cultivo de melão, 

se caracteriza pelo uso intensivo de capital mediante a utilização de tecnologias como 

irrigação, sementes híbridas, agrotóxicos, adubos sintéticos entre outras. Além da utilização 

de força de trabalho assalariada e do acesso aos mercados estadual, nacional e internacional. 

Trata-se de uma agricultura que adota um padrão tecnológico de tipo capitalista moderno. 

                                                

41 Há outros grupos não inclusos nesta análise em razão da baixa participação relativa. Trata-se da horticultura e 

floricultura, sementes e mudas, produção florestal (floresta plantada), produção florestal (floresta nativa), pesca 

e aquicultura. 
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Essa é uma das razões porque o valor da produção com lavouras temporárias alcançado pelos 

estabelecimentos de Parelhas representa apenas 3,3% do valor alcançado pelos 

estabelecimentos agropecuários de Mossoró. 

O tipo de agricultura que se pratica em Parelhas se caracteriza pelo baixo uso ou até 

mesmo o não uso de tecnologias intensiva em capital (sementes melhoradas, adubos 

sintéticos, agrotóxicos entre outras), bem como, a baixa geração de ocupação, reduzida 

produtividade do trabalho, geração de pouco excedente de produção. Inclusive, quando ele 

ocorre, a comercialização geralmente é realizada no mercado local. Essas características 

revelam o predomínio de uma agricultura de baixo dinamismo em Parelhas, com forte 

presença da pecuária extensiva e semi-intensiva. 

 Síntese dos resultados e discussões 

A síntese de fechamento deste capítulo revela como hipótese de pesquisa a 

inconformidade do atual módulo fiscal como unidade de medida agrária para estabelecer o 

dimensionamento econômico do imóvel rural – um dos parâmteros adotados para fins de 

classificação operacional do agricultor (a) familiar. Também expressa como objetivo geral 

analisar a aplicabilidade deste módulo fiscal como um dos parâmetros (dimensionamento da 

área) adotados para fins de classificação operacional do agricultor (a) familiar.  

Para organizar este estudo foram formuladas quatro perguntas de pesquisa, sendo três 

quanto à classificação operacional do agricultor (a) familiar, à luz do que estabelece a Lei N° 

11.326, de 24 de julho de 2006, de modo a observar a forma como se realiza a direção do 

estabelecimento (se é realizada pelo agricultor (a) e membros da família), a forma como se 

organiza a mão de obra ocupada no estabelecimento agropecuário (se é predominantemente 

familiar, ou seja, pelo menos superior à mão de obra contratada) e a composição do 

rendimento proveniente do estabelecimento (se é pelo menos igual às receitas obtidas fora 

pelo grupo que constitui a unidade familiar). A quarta questão dialoga com os critérios do 

módulo fscal, ela observa e analisa como se caracteriza a produção agropecuária realizada 

nos estabelecimentos agropecuários do Rio Grande do Norte, especialmente de Mossoró e 

Parelhas, a partir dos critérios do módulo fiscal. 

A realização da pesquisa de campo, a interpretação e análise dos dados pesquisados 

possibilitaram chegar a alguns resultados que são apresentados a seguir. 

A quase totalidade (91%) dos agricultores (as) e produtores (as) de Parelhas (no 

estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) dirije o estabelecimento agropecuário 
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juntamente com sua família. Isso significa que na grande maioria dos estabelecimentos 

participantes da pesquisa de campo não há contratação de administrador nem de capataz para 

realizar as tarefas relacionadas à direção do empreendimento. Como este é um dos requisitos 

adotados para classificação operacional do (a) agricultor (a) familiar, a quase totalidade dos 

estabelecimentos atende a esta condição. 

Uma grande parte (77%) dos agricultores (as) e produtores (as) de Parelhas (no estrato 

de área acima de 120 hectares até 280 hectares) utiliza predominantemente mão de obra da 

própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento. Em razão disso, é possível 

inferir que em relação a este segundo parâmetro esse grupo da amostra cumpre este requisito 

para sua classificação operacional como agricultor (a) familiar. 

Parcela expressiva (63%) do grupo de agricultores e produtores de Parelhas (no estrato 

de área acima de 120 hectares até 280 hectares) aufere receitas pelo menos igual às receitas 

obtidas fora do estabelecimento pela unidade familiar. Em função disso, é possível inferir que 

esse grupo cumpre este requisito para sua classificação operacional como agricultor (a) 

familiar. 

A aplicação simultânea dos três parâmetros adotados para fins de classificação 

operacional do agricultor (a) familiar ao conjunto dos estabelecimentos agropecuários 

participantes da amostra da pesquisa de campo realizada em Parelhas (no estrato de área 

acima de 120 hectares até 280 hectares) revela que metade (11) dos estabelecimentos são 

classificados, do ponto de vista operacional, como agricultores (a) familiares. 

Isso significa que a não utilização do módulo fiscal de Parelhas (30 hectares vezes 

quatro módulos fiscais é igual a 120 hectares), mas a adoção do módulo fiscal de Mossoró 

(70 hectares vezes quatro módulos fiscais é igual a 280 hectares), juntamente com os demais 

parâmetros que integram a definição operacional, estebelecida pela Lei N° 11.326, de 24 de 

julho de 2006, para o conjunto do grupo participante da pesquisa de campo em Parelhas (no 

estrato de área acima de 120 hectares até 280 hectares) revela que metade da amostra 

analisada pode ser classificada, do ponto de vista operacional, como agricultor (a) familiar. 

A caracterização dos estabelecimentos agropecuários de Mossoró (módulo fiscal de 

70 hectares) e Parelhas (módulo fiscal de 30 hectares) demonstra que a estrutura produtiva 

dos estabelecimentos de Mossoró é superior ao que se observa com os estabelecimentos 

agropecuários de Parelhas. Em razão disso, não parece razoável o fato de o o atual módulo 

fiscal de Parelhas (30 hectares) está 131% menor que o autal módulo fiscal de Mossoró (70 

hectares). 
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Essas conclusões da pesquisa corroboram a hipótese inicial deste estudo, segundo a 

qual há inconformidade na utilização do atual módulo fiscal para fins de classificação 

operacional do agricultor (a) familiar.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desta pesquisa decorreu da observação da existência de agricultores (as) 

que atendem aos requisitos da definição operacional para serem classificados como 

agricultores (a) familiares, mas que assim não são considerados. A não classificação 

operacional de um agricultor (a) na condição familiar não impede o acesso a um conjunto de 

políticas públicas de inclusão social nem às de promoção do seu desenvolvimento 

socioeconômico, todavia, o impossibilita de acessar as condições diferenciais presentes em 

mais de uma dezena dessas políticas públicas exclusivas a esse grupo social.  

A partir desta constatação, foi definido como hipótese de pesquisa a inconformidade 

do atual módulo fiscal como unidade de medida agrária para estabelecer o dimensionamento 

econômico do imóvel rural – um dos parâmetros adotados para fins de classificação 

operacional do agricultor (a) familiar.  

A pesquisa bibliográfica realizada durante a execução deste estudo possibilitou chegar 

a algumas conclusões que são apresentadas a seguir. 

A primeira conclusão é que o módulo rural, referência importante na construção do 

módulo fiscal, não foi construído conforme estabeleceu o Decreto Nº 55.891, de 31 de março 

de 1965, que regulamentou um dos capítulos do Estatuto da Terra, Lei N° 4.504, de 30 de 

novembro de 1964.   

Uma das finalidades do módulo rural foi estabelecer uma unidade de medida agrária 

que refletisse o tamanho da propriedade familiar, numa dada região, atendendo ao requisito 

básico de produzir renda suficiente para o sustento e o progresso de uma família média, ou 

seja, deveria estabelecer a área máxima que possibilitasse a ocupação da força de trabalho da 

família, proporcionasse a sua subsistência, o seu progresso social e econômico. Além disso, o 

dimensionamento do módulo rural deveria ser realizado para cada zona de características 

ecológicas homogêneas, em função da localização e da sua acessibilidade em relação aos 

grandes mercados; das características ecológicas das áreas em que se situam; e dos tipos de 

exploração predominantes na respectiva zona. 

Esse dimensionamento deveria representar a área agricultável a ser considerada, em 

cada região e tipo de exploração, necessária para remunerar a mão de obra do grupo familiar e 

eventual de terceiros; o capital investido em terras, em benfeitorias e em material permanente; 

e o capital de giro, para a manutenção das atividade de exploração. A área agricultável ainda 

deveria contemplar área para rotações convenientes a determinadas culturas ou à exploração 

dos recursos florestais; as reservas florestais naturais ou plantadas; as residências e as demais 
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construções indispensáveis; e as melhorias necessárias e adequadas ao respectivo tipo de 

exploração. 

Na construção do módulo rural, o INCRA não considerou boa parte das determinações  

presentes no Decreto Nº 55.891, de 31 de março de 1965, que regulamentou um dos capítulos 

do Estatuto da Terra, Lei N° 4.504, de 30 de novembro de 1964.  Por exemplo, ao invés de 

construir as zonas de características ecológicas e econômicas homogêneas, o Instituto 

simplificou o processso e estabeleceu as zonas típicas de módulo (ZTM). O fez apenas a partir 

de uma construção própria sobre o potencial demográfico e núcleos urbanos que resultou 

numa fórmula demoeconométrica. Destaca-se que ao consultar o Departamento de 

Demografia da UFRN, por ocasião da realização desta pesquisa, os professores demonstraram 

desconhecer o que venha a ser potencial demográfico. Inclusive, questionaram qual o sentido 

em considerar as cidades de Buenos Aires, Assunção e Montevidéo como representando a 

influência de mercados externos, segundo essa construção do INCRA. 

Outro aspecto diz respeito à fórmula algébrica adotada para dimensionar o módulo 

rural. Ela expressa uma simplificação da realidade e um olhar apenas para a dimensão 

econômica do processo produtivo. Além disso, ela não incorporou aspectos ambientais (áreas 

para reservas florestais, áreas para práticas conservacionistas usuais como por exemplo 

rotações no uso do solo, área para as construções etc) conforme estabelecia o Decreto Nº 

55.891, de 31 de março de 1965.  

Mesmo que se considerassem apropriadas a forma de construção das zonas típicas de 

módulos (ZTM) e a fórmula de dimensão do módulo por tipos de exploração econômica 

predominante, o fato de o potencial demográfico que estabelece as ZTM e o cálculo do 

módulo rural terem sido atualizados a última vez em 1997 (portanto há quase duas décadas), 

já revelaria a sua inadequação ao tempo presente.  

Considere também as significativas alterações pelas quais já passaram as variáveis que 

integram o potencial demográfico de cada microregião homogênea - MRH (produção animal, 

vegetal e industrial, população total da MRH, população do maior núcleo urbano e a renda per 

capita). Da mesma forma, devem ser indagados quais influências atualmente exercem na 

definição das zonas típicas de módulo (ZTM) as cidades de Buenos Aires, Montevidéo e 

Assunção, consideradas pelo INCRA à época como representando a influência dos mercados 

externos. E as mudanças pelas quais já foram submetidas as cinco variáveis, entre as nove que 

integram a fórmula do módulo: o valor real do salário mínimo, o valor médio da terra nua por 

hectare, o rendimento agrícola por hectare, o preço unitário do produto considerado e as 

despesas diretas por hectare.  
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A segunda conclusão é que a construção do atual módulo fiscal, concebido com fins 

tributários, não guarda pertinência como um indicador de medida agrária a ser adotado para 

fins de dimensionamento econômico de estabelecimento agropecuário. Não é razoável, apenas 

por intermédio de cálculo algébrico (média e mediana) e simplificações, estabelecer o 

dimensionamento econômico de uma propriedade familiar, segundo a definição do Estatuto 

da Terra, Lei N° 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

Ainda que o módulo fiscal fosse ideal, do ponto de vista da sua construção, o cálculo 

do mesmo permanece desatualizado, pois sua realização ocorreu em 1980 com dados do 

Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), obtidos a partir do recadastramento promovido 

pelo INCRA em 1978, ou seja, há quase trinta e oito anos. Essa a ausência de 

contemporaneidade (quase quatro décadas) gerou muitas distorções. Os exemplos dos 

municípios de Parelhas (módulo fiscal de 30 hectares) e Mossoró (módulo fiscal de 70 

hectares), cujas condições edafoclimáticas e estrutura produtiva são favoráveis ao segundo 

município, coloca Mossoró com um módulo fiscal cuja área é 131% superior ao de Parelhas.  

Em síntese, há inconformidades na utilização do módulo fiscal para fins de 

classificação operacional do agricultor (a) familiar pelas seguintes razões: 

a. o dimensionamento do módulo rural, por intermédio do estabelecimento de ZTM e do 

cálculo por tipos de exploração econômica predominante não atende aos requisitos que 

integram a sua regulamentação; 

b. o dimensionamento do módulo fiscal estabelece relação com o do módulo rural, a 

inconformidade de um compromete o dimensionamento do outro; 

c. o módulo fiscal considera para fins de definição do tipo de atividade econômica 

predominante apenas a sua ocorrência no maior número de estabelecimentos e 

despreza valor da produção e área cultivada; 

d. a fixação final do módulo fiscal não considera a existência de condições geográficas 

específicas que limitem o uso permanente e racional, como no caso da caatinga, cuja 

exigência está prevista na sua regulamentação; 

e. tanto o módulo rural quanto o módulo fiscal estão desatualizados. 

A aplicação do módulo fiscal à realidade dos estabelecimentos agropecuários de 

Parelhas e Mossoró, tal qual foi construído pelo governo federal, é inadequada e revela 

profundas incongruências, senão vejamos. Peguemos os valores do módulo fiscal dos 

municípios de Parelhas (30 hectares, um dos integrantes do  grupo de menor módulo fiscal da 

microregião Seridó Oriental) e Mossoró (70 hectares, um dos integrantes do grupo cujo 
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módulo fiscal é o mais elevado do Rio Grande do Norte)
42

, ambos situados no semiárido 

potiguar. O primeiro se localiza na microregião Seridó Oriental, cujo espaço é classificado 

pelo IBAMA como núcleo de desertificação, com predomínio do clima semiárido rigoroso, 

precipitação pluviométrica média anual de 400 mm. O segundo se localiza na microregião 

Oeste Potiguar, clima semiárido quente e precipitação pluviométrica média anual de 788 mm.  

Agora suponha que um agricultor (a) de Parelhas detenha imóvel com 121 hectares 

(4,03 módulos fiscais) e outro de Mossoró detenha imóvel com área de 280 hectares (4,00 

módulos fiscais). A área do estabelecimento situado em Mossoró é 131 porcento superior à 

área do estabelecimento localizdo em Parelhas, contudo, o de Mossoró está dentro do limite 

de quatro módulos fiscais (280 hectares), mas o de Parelhas está acima, pois o limite de 

quatro módulos fiscais do municipio é de 120 hectares. Além disso, considere que ambos 

atendam aos requisitos para ser classificados como agricultores (as) familiares, segundo a Lei 

N° 11.326, de 24 de julho de 2006: predomínio de mão de obra da própria família nas 

atividades econômicas do estabelecimento agropecuário; percentual mínimo da renda familiar 

originada de atividades econômicas do estabelecimento e direção do estabelecimento ou 

empreendimento com sua família. Nesse contexto, como justificar a classificação operacional 

do primeiro como agricultor (a) não familiar e a do segundo como agricultor (a) familiar? 

Certamente não há resposta plausível para tal questionamento. Por isso, não é difícil 

concluir que estabelecer o dimensionamento econômico do imóvel a partir da adoção módulo 

fiscal municipal como unidade de medida agrária, na forma como foi construído pelo governo 

federal e ainda sem atualizá-lo há quase quatro décadas, é inadequado.  

Essas conclusões da pesquisa corroboram a hipótese inicial deste estudo, segundo a 

qual há inconformidade na utilização do atual módulo fiscal como unidade de medida agrária 

para fins de classificação operacional do agricultor (a) familiar.  

A título de recomendação para estudo futuro é importante observar que nas três 

definições operacionais de agricultor (a) familiar, citadas no primeiro capítulo (Resolução do 

Conselho Monetário Nacional, N° 2.191, de 24 de agosto de 1995, Decreto N° 3.991, de 30 de 

outubro de 2001 e a Lei N° 11.326, de 24 de julho, de 2006) um aspecto chama atenção. 

Trata- se da exigência de que o agricultor (a) não detenha, a qualquer título, área maior 

do que 4 (quatro) módulos fiscais. O Decreto N° 84.865, de 06 de maio de 1980, Artigo 5°, 

estabelece que o número de módulos fiscais do imóvel rural é obtido considerando a sua área 

                                                

42 Apenas Mossoró, Grossos e Carnaubais detém o maior módulo fiscal municipal (70 hectares), dentre os 167 

municípios potiguares. 
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aproveitável total e não a área do seu perímetro. No Artigo 6°, do mesmo Decreto, é 

apresentada como definição de área aproveitável do imóvel rural apenas a que for passível 

de exploração agrícola, pecuária ou florestal. Não podendo ser considerada aproveitável 

àquelas ocupadas por benfeitorias, florestas ou mata situadas em áreas de preservação 

permanente e as inapropriadas para qualquer exploração agrícola, pecuária ou florestal. 

Em que pese a atual vigência da regulamentação operacional, o que realmente é 

adotado como um dos parâmetros para fins de classificação operacional do agricultor (a) 

familiar é o módulo fiscal do município e não o módulo fiscal do estabelecimento 

agropecuário que deve expresar a sua área aproveitável e não a sua área total. Esse fato 

amplia ainda mais a exclusão de uma parcela dos agricultores (as) que certamente poderiam 

ser classificados, do ponto de vista operacional, como agricultores (as) familiares. 

Negar a esses agricultores (as) o direito de acessar as condições especiais presentes em 

conjunto de políticas públicas específicas desse grupo social, quando assim desejarem, 

representa um obstáculo à cidadania. Em razão disso, é inexplicável que tal formulação, 

permeada por uma série de equívocos, sobreviva há quase trinta e oito anos sem ser objeto de 

ampla discussão crítica e profunda revisão.  

Isso vem reforçar a necessidade futura de continuar e aprofundar os estudos  nessa 

temática, de forma a desvendar todas as implicações da utilização de parâmetros para 

classificação operacional do (a) agricultor (a) familiar sem a devida análise quanto a sua 

aplicabilidade operacional, haja vista os resultados que foram apresentados nesta pesquisa. 
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