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RESUMO 

 

A agricultura familiar tem sido considerada como o novo eixo de desenvolvimento rural 

do país, sendo foco de diversas políticas públicas, com destaque para o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF e o Programa de 

Aquisição de Alimentos - PAA.  O PRONAF foi criado com o intuito de oferecer 

crédito para os agricultores familiares, enquanto o PAA apoiar o agricultor familiar 

mediante a compra da sua produção. Neste contexto, o objetivo geral deste estudo é 

analisar a correspondência destas duas políticas públicas, para agricultura familiar, nos 

Territórios da Cidadania do estado do Rio Grande Norte, entre os anos de 2008 a 2010. 

Na metodologia, a análise foi realizada comparando-se as distribuições dos dois 

programas nos territórios da cidadania do estado. Realizaram-se, ainda, testes 

estatísticos de diferenças de proporções, e de correlações de Spearman e, estimado, um 

modelo de regressão logit, com a finalidade de mensurar a probabilidade de um 

agricultor participante do PAA está associado a uma das modalidades do PRONAF. Os 

dados utilizados foram obtidos na Companhia Nacional e Abastecimento - CONAB, no 

Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, e no Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA. Entre os principais resultados notou-se, que as 

políticas apresentaram uma associada direta, porém baixa nos municípios dos 

Territórios da Cidadania. E, que, nos anos de 2008 e 2009, somente nos territórios do 

Mato Grande, Alto Oeste e Seridó, as ações do PAA e do PRONAF apresentaram 

correlações diretas e significativas. Verificou-se, que na maior parte dos Territórios, as 

políticas são executadas de forma aleatória, ou seja, que ambas não possuem 

correspondência entre si. As estimações do modelo logit mostraram que a chance de um 

agricultor familiar, participante do PAA, receber créditos do PRONAF A, é mais 

elevada no território do Mato Grande, e que teria uma menor chance de se enquadrar no 

PRONAF B em todos os territórios pesquisados. Além disso, os agricultores familiares 

dos territórios do Assu-Mossoró, Sertão do Apodi, Seridó e Alto Oeste, que participam 

do PAA, teriam mais chances de receberem créditos do PRONAF C, refletindo-se, 

assim, a agricultura familiar mais consolidada destes territórios. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Family farming has been considered as the new axis of rural development in the 

country, the focus of several public policies, especially the National Program for 

Strengthening Family Agriculture - PRONAF and Food Purchase Program - PAA. 

PRONAF was created with the aim of providing credit to farmers, while the PAA to 

support family farmers through the purchase of its production. In this context, the 

objective of this study is to analyze the correspondence of these two public policies for 

family farming, in the Territories of Citizenship of the state of Rio Grande do Norte, 

between the years 2008 to 2010. In the methodology, the analysis was performed by 

comparing the distributions of the two programs in the territories of citizenship status. 

There were also statistical tests of differences in proportions, and Spearman 

correlations, and estimated a logit regression model, in order to measure the probability 

of a farmer participating in the PAA is associated with one of the modes of PRONAF. 

The data used were obtained from the National and Supply - CONAB at the Institute of 

Technical Assistance and Rural Extension - EMATER, and the Ministry of Agrarian 

Development - MDA. Among the key findings was noted that policies were associated 

with a direct, but low in the districts of the Territories of Citizenship. And that, in the 

years 2008 and 2009, only in the territories of Mato Grande, Alto Oeste and Seridó, the 

actions of PAA and PRONAF had direct and significant correlations. It was found that 

in most of the territories, policies are performed randomly, ie that both have no 

correlation to each other. The estimates of the logit model showed that the chance of a 

family farmer, the PAA participant, receive credits PRONAF A, is higher in the 

territory of Mato Grande, and would have a chance to fall in PRONAF B in all areas 

surveyed. Moreover, farmers in the territories of the Assu-Mossoró, Sertão of Apodi, 

Seridó and Alto Oeste, participating in the PAA would be more likely to receive credits 

PRONAF C, reflecting thus the family farm more consolidated these territories. 
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INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar, ao longo das décadas, vem demonstrando o seu caráter 

fundamental para a economia brasileira e para produção primária do país. Esta categoria 

é responsável por grande parte da produção de alimentos que são consumidos pela 

população (IBGE, 2006). Assim, políticas públicas de fomento têm favorecido esta 

categoria, com o objetivo de inseri-los no mercado, proporcionar melhorias econômicas 

e sociais e garantir a sua permanência no campo. Dessa forma, surgem várias iniciativas 

do governo federal em relação à agricultura familiar, que correspondem em ações nas 

seguintes áreas: crédito agrícola, seguro da produção, assistência técnica e extensão 

rural, capacitação profissional, agroindustrialização e comercialização. 

Dentre estas áreas de atuação, dois programas vêm sendo bastante discutidos 

pelos acadêmicos e pelos órgãos ligados a agricultura. O primeiro é o Programa 

Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar (PRONAF). Este programa foi 

considerado um marco para agricultura familiar brasileira, visto que ele foi o primeiro 

programa de crédito específico para esta categoria. Criado em 1996, o PRONAF foi 

uma resposta aos movimentos reivindicatórios do campo que exigiam políticas 

diferenciadas para os agricultores familiares. Ao tratar do PRONAF, Schneider, Mattei 

e Cazella (2004) afirmam que o surgimento deste programa representa o conhecimento 

e a legitimação do Estado de uma nova categoria social, que anteriormente era 

designada por outros termos como pequenos produtores, agricultores de subsistência ou 

produtores de baixa renda.     

O outro programa que tem levantado bastantes repercussões no ambiente rural é 

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Este programa foi instituído no governo 

de Lula, no ano de 2003, e é uma das ações do Programa Fome Zero. O PAA tem o 

objetivo de garantir o acesso aos alimentos às populações em situação de insegurança 

alimentar e nutricional e, ainda, promover a inclusão social da agricultura familiar, 

através da aquisição de sua produção. Para Mattei (2007), a lei que instruiu o PAA, 

realizou uma desburocratização na aquisição dos produtos da agricultura familiar para 

atender os programas públicos, já que a compra dos alimentos dispensam as regras de 

licitação. Dessa forma, possibilitou uma maior presença do Estado no apoio da 

comercialização dos produtos da agricultura familiar.  
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Estes programas assumem um papel relevante ao considerar a dimensão da 

agricultura familiar no ambiente rural do Rio Grande do Norte, visto que grande parte 

dos pequenos municípios do estado tem a agricultura como a sua principal atividade 

econômica. Assim, as políticas voltadas para o desenvolvimento rural e, particularmente 

para os agricultores familiares deste estado são de grande importância.  

Contudo, para atingir com mais eficácia o objetivo proposto em contribuir para o 

desenvolvimento da agricultura familiar no meio rural, estas políticas devem interagir 

entre si, assumindo o papel de contribuir nas diferentes fases da atividade agrícola, 

desde o plantio a comercialização dos produtos. Segundo Vieira e Viana (2010) o PAA 

constitui-se em mecanismo complementar ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) ao apoiar a comercialização dos produtos alimentícios 

dos estabelecimentos de produção familiar.  

Dessa forma, surge o seguinte questionamento: existe uma correspondência 

entre a política de crédito rural do PRONAF e as ações do PAA nos Territórios da 

Cidadania do Rio Grande do Norte? Os territórios que possuem a maior quantidade de 

contratos do PRONAF também são os mais beneficiados pela política do PAA? 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2010) 

no estado do Sergipe indicou que a participação dos agricultores familiares no PAA não 

aumentou o uso de crédito para financiamento de qualquer atividade produtiva, visto 

que os investimentos realizados a partir da participação dos agricultores neste programa 

foram provenientes de recursos próprios e não do PRONAF. 

Ao contrário a este estudo, Mattei (2007) verificou uma forte 

complementaridade entre o PAA e o PRONAF ao analisar os agricultores familiares no 

Estado de Santa Catarina, pois o mesmo constatou que a grande maioria dos 

entrevistados também tinha participação no PRONAF. Para o IPEA (2010) isto pode ser 

explicado devido à melhor estruturação das organizações da região Sul. 

Dessa forma, o objetivo geral deste estudo é avaliar a correspondência das 

políticas públicas – Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) – nos Territórios da Cidadania 

do Rio Grande Norte, nos anos de 2008 a 2010.  

Esta pesquisa de avaliação é justificada pela necessidade de ampliar o 

conhecimento das políticas voltadas para agricultura familiar, como também para 

verificar se os objetivos traçados para a execução destas políticas estão sendo realmente 

vivenciados na prática. 



15 

 

Acrescenta-se a isso, o fato deste trabalho ser inédito, não havendo nenhum 

registro na literatura disponível acerca deste estudo no referente Estado. 

 Dessa forma, esta dissertação está dividida em quatro capítulos além desta 

introdução. O primeiro trata-se de uma abordagem teórica sobre os conceitos de 

políticas públicas, agricultura familiar e território, e também de descrever as políticas do 

PRONAF e do PAA. O segundo capítulo aborda a atuação destas políticas no Rio 

Grande do Norte. O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada neste estudo para 

atingir os objetivos traçados, a fonte dos dados e os métodos estatísticos a serem 

empregados na análise dos dados. O quarto capítulo realiza a análise dos resultados 

sobre o PAA e o PRONAF, ressaltando qual a proporção de agricultores beneficiados 

por cada um destes programas, o grau de correlação destas políticas e também a razão 

de chances do agricultor do PAA participar das modalidades do PRONAF.  
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CAPÍTULO I 

POLÍTICAS PÚBLICAS, AGRICULTURA FAMILIAR E TERRITÓRIO 

 

 O objetivo deste capítulo é apresentar os principais conceitos que 

fundamentaram a pesquisa de avaliação da complementaridade entre a política do 

PRONAF e do PAA. A pesquisa está embasada em três conceitos: políticas públicas, 

agricultura familiar e território. 

 

1.1 Políticas públicas – definição e intervenção do estado na agricultura 

 

 O conceito de políticas públicas é descrito por Heidemann (2010) como o 

conjunto de decisões e ações dos governos dos Estados nacionais, subnacionais e 

supranacionais juntamente com os outros autores sociais. Conforme este autor, para 

superar a polissemia existente na expressão política pública é preciso compreender três 

significados atribuídos ao termo “política”, pois só assim é possível firmar a noção de 

política pública. A primeira é que a política diz respeito a tudo o que envolve a vida 

coletiva das pessoas em sociedade. A política, em segundo lugar, é utilizada por grupos 

ou indivíduos para conquistar e se manter no poder. Em terceiro lugar, a política é a arte 

de governar e satisfazer o bem público, que trata o organismo social como uma 

totalidade e não da individualidade.  Este autor, também enfatiza o conceito de política 

em um contexto mais operacional. Assim, a mesma é compreendida como ações, 

práticas, diretrizes políticas embasadas em leis e empregadas por um governo para 

resolver questões da sociedade.  

 Teixeira (2002) descreve políticas públicas e ressalta que as mesmas são:  
Diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público: regras e 

procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, 

mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, neste caso, 

políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos 

(leis, programas, linhas de financiamento) que orientam ações que 

normalmente envolvem aplicações de recursos públicos.  

 

 Este autor afirma que o objetivo da política pública é dar respostas as demandas, 

em especial, aos setores vulneráveis da sociedade. Além disto, objetivam promover o 

desenvolvimento, mediante geração de empregos e renda, para compensar ajustes 

realizados por outras políticas, como políticas econômicas. As políticas também são 

criadas para regular os conflitos existentes entre atores sociais (TEIXEIRA, 2002). 
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 Em seu estudo, Souza (2006) citou os principais modelos de formulação e 

análise de políticas públicas e dessas definições e modelos extraiu os principais 

elementos: 

 A política pública permite distinguir entre o que o governo 

pretende fazer e o que, de fato, faz. 

 A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, 

embora seja materializada através dos governos, e não 

necessariamente se restringe a participantes formais, já que os 

informais são também importantes. 

 A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. 

 A política pública é uma ação intencional, com objetivos a 

serem alcançados. 

 A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é 

uma política de longo prazo.  

As políticas públicas constituem-se em instrumentos do governo para intervir em 

diversos setores da economia. No caso da agricultura, Delgado (2001) afirma que o 

estado pode interferir através de dois tipos de políticas: a política macroeconômica e a 

política setorial. As políticas macroeconômicas afetam os grandes agregados da 

economia. Dessa forma, estas políticas afetam direta e indiretamente todos os setores da 

economia, incluindo o setor agropecuário. Em relação à política setorial, no caso da 

agricultura, podem ser destacados três tipos de políticas: a agrícola, a agrária e a política 

diferenciada de desenvolvimento rural.  

A política agrícola tem o objetivo de influenciar os fatores estruturais (infra-

estrutura, tecnologia), e também a conjuntura (curto prazo) dos mercados agropecuários 

e o comportamento dos agricultores. Assim, as políticas agrícolas envolvem tanto 

políticas estruturais, como de mercado.  Estas políticas orientam e regularizam as 

condições de comercialização e financiamento, as relações de preços de produtos e 

fatores, os incentivos fiscais concedidos, a tecnologia adotada. 

A política agrária visa intervir na estrutura da posse da terra e na propriedade 

existente no meio rural, regularizando as regiões onde as suas terras foram apropriadas 

privadamente (reforma agrária) e intervindo na ocupação das novas terras consideradas 

fronteiras agrícolas (políticas de colonização). Esta é considerada uma política estrutural 

de longo prazo e é indispensável para o processo de desenvolvimento rural sustentado 

de países que apresentem características como o Brasil. 
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É importante ressaltar o relacionamento existente entre as políticas abordadas 

acima, pois se tratando a organização da produção no campo, a política agrícola sempre 

traz implícita uma política agrária determinada. Isto porque os instrumentos utilizados 

por aquela política influenciam a estrutura fundiária. Um exemplo claro foi a política 

agrícola de modernização conservadora que ocorreu na década de 70, onde uma das 

suas conseqüências foi o aumento da concentração de terra no meio rural. 

As políticas ou programas diferenciados de desenvolvimento rural são também 

instrumentos de intervenção do estado no meio rural. Estas políticas são destinadas as 

categorias empobrecidas do campesinato e assumiram no Brasil um caráter de políticas 

de desenvolvimento rural regional. Estas políticas são tentativas de realizar a integração 

da política agrícola e da política agrária levando em conta as especificidades desta 

categoria e a necessidade de criar políticas que supram as suas particularidades. Em 

tempos mais recentes, estas políticas também assumem a preocupação com a 

sustentabilidade do processo de desenvolvimento rural, levando em conta a preservação 

do meio ambiente. 

Para Giordano Delgado (2001) as políticas diferenciadas sempre encontrarão 

grandes dificuldades, vistos que os pequenos produtores rurais não são a maioria da 

população e não tem força política para influenciar decisivamente na política econômica 

e social do país.  

Como política diferenciada aos pequenos produtores pode-se destacar o 

PRONAF e o PAA, criados para atender as necessidades da agricultura familiar em 

relação ao crédito rural e a comercialização dos produtos agrícolas. No item a seguir 

estas duas políticas serão abordadas em maiores detalhes. Contudo, primeiramente é 

necessário compreender o conceito e as características da categoria para quem estas 

políticas foram criadas. 

1.2 Agricultura Familiar: conceito, características e as políticas do PRONAF e do 

PAA. 

 

 A expressão agricultura familiar surge no Brasil na década de 90, como termo 

traduzido do modelo norte americano. O uso desta expressão visava romper com noções 

relacionadas a outros setores rurais como pequena produção, produção de subsistência, 

pois estes carregavam as pré-noções de baixa produtividade, ineficiência e não-inserção 

no mercado. (SAUER, 2008). 
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 Conforme Sauer (2008), o conceito de agricultura familiar é consolidado dentro 

do movimento sindical, no âmbito acadêmico e governamental a partir do Projeto de 

Cooperação Técnica realizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) juntamente com a Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO). Estes realizaram um estudo com base nos dados do Censo 

Agropecuário do IBGE de 1995/1996, onde a concepção básica era caracterizar os 

agricultores familiares com base nas suas relações de produção. Assim, o universo 

familiar foi caracterizado pelas seguintes condições: a direção dos trabalhos dos 

estabelecimentos era exercida pelo produtor; e o trabalho familiar era superior ao 

trabalho contratado. Além destes pontos, também foi estabelecido uma área máxima 

regional com limite para a área total dos estabelecimentos familiares. (INCRA/FAO, 

2000). 

 Assim, a partir deste estudo esta expressão é firmada dentro do Movimento 

Sindical dos Trabalhadores (MSTR), coordenado pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), onde em um congresso desta instituição fica 

estabelecido o uso do termo agricultura familiar em suas pautas de lutas. (SAUER, 

2008). 

 Schneider (2003) ressalta que a década de 90 foi marcada por dois eventos que 

tiveram expressivo impacto social e político no meio rural e em especial na região Sul. 

Em relação ao campo político, a expressão agricultura familiar aparece como uma nova 

categoria-síntese pelos movimentos sociais do campo. Diante dos desafios que o 

sindicalismo rural enfrentava - impactos da abertura comercial, a falta de crédito 

agrícola e a queda dos preços dos principais produtos agrícolas de exportação - o termo 

agricultura familiar oferecia aos que formavam o conjunto das categorias sociais 

(arrendatários, assentados, parceiros e outros) amparo, pois estes já não queriam ser 

chamados de pequenos produtores.  

O outro evento importante para a construção e apropriação deste conceito foi a 

criação do PRONAF. Este programa firmou a agricultura familiar no cenário político e 

social do Brasil e foi uma resposta aos movimentos reivindicatórios do campo, que 

exigiam políticas diferenciadas para os setores pobres do campo que eram excluídos dos 

programas de crédito rural. Para este autor a criação deste programa legitimou o 

conceito de agricultura familiar no cenário social e político brasileiro. 

 Neste período também ocorreu uma reorientação de debates acadêmicos sobre a 

área rural, fazendo com que diversos pesquisadores despertassem o interesse por este 
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campo. (SCHNEIDER, 2003). Assim, surgem vários pesquisadores que buscam 

conceituar e caracterizar este segmento social. 

 Na tentativa de não associar o caráter familiar da unidade produtiva ao seu 

desempenho, como ocorreu durante muitos anos quando afirmavam que agricultura 

familiar e pequena produção eram sinônimos, Abramovay (2010, p. 01) ressalta que 

“agricultura familiar é aquela onde a propriedade, a gestão e a maior parte do trabalho 

vêm de pessoas que mantêm entre si vínculos de sangue ou de casamento”. Nesta 

definição, Abramovay mostra que o caráter familiar da produção não está somente na 

organização do processo de trabalho, mas também nos processos de transferência 

hereditária e sucessão profissional, pois a maior parte dos agricultores continua na 

atividade de seus pais, o que não é visto em outra profissão. 

 Wanderley (2006) descreve agricultura familiar da seguinte forma: “aquela em 

que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o 

trabalho no estabelecimento produtivo”.   Além disto, esta autora afirma que o caráter 

familiar não é um detalhe superficial e descritivo, pois a associação de família, 

produção e trabalho em uma estrutura produtiva implica em conseqüências essenciais 

no modo de agir econômica e socialmente. 

 Diante de tantos debates e divergências acerca do conceito da agricultura 

familiar é criada a Lei nº 11.326 de julho de 2006 com o intuito de estabelecer 

conceitos, princípios e instrumentos destinados a formulação das políticas públicas 

direcionadas à agricultura familiar. Assim, é considerado agricultor familiar ou 

empreendedor familiar aquele que pratica atividades no meio rural e que apresentam os 

seguintes requisitos: 

I) não detenha área maior do que quatro módulos fiscais
1
; 

II) a renda familiar seja predominantemente proveniente das atividades econômicas 

relacionadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

III) a mão-de-obra seja predominantemente da própria família; 

IV)  dirija o seu estabelecimento com a sua família. 

 Para Carneiro (1999), mesmo havendo um intenso debate sobre os princípios 

definidores desta categoria, pode-se chegar a um consenso de que a agricultura familiar 

é uma unidade de produção onde a terra, trabalho e família estão intimamente ligados. 

                                                 
1
 Módulos Fiscais: unidade de medida expressa em hectares, fixada para cada município, considerando 

os 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 da área utilizada; e conceito de propriedade familiar. 
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Assim, a mesma descreve que esta é uma noção ampla que inclui em um único rótulo 

grupos sociais diferentes, pois o termo conceitual da agricultura familiar ou produção 

familiar tem envolvido uma grande variedade de agricultores, indo desde a agricultura 

de subsistência à monocultura tecnificada, voltada unicamente para as demandas de 

mercado. 

 Neste contexto, reconhecendo a diversidade desta categoria, Baiardi (1999) 

apresenta uma tipologia que divide a agricultura familiar em cinco categorias, com uma 

nomenclatura que varia de A a E, partindo desde a agricultura familiar farmerizada 

(produção profundamente mecanizada, com insumos modernos) até a agricultura 

familiar desassistida (com deficiência de infra-estrutura). 

Esta diversidade da agricultura familiar também é constatada no estudo realizado 

em parceria entre o INCRA e a FAO. Assim, faz-se a seguinte afirmação:  

 

Os resultados deste estudo indicam que a agricultura brasileira 

apresenta uma grande diversidade em relação ao seu meio ambiente, à 

situação dos produtores, à aptidão de terras, à disponibilidade de infra-

estrutura etc., não apenas entre as regiões, mas também dentro de cada 

região. (INCRA/FAO, 2000, p. 07). 

 

 Este estudo realizado pelo INCRA/FAO serviu de base para a formulação de 

políticas públicas específicas para essa nova categoria social, como é o caso do 

PRONAF, que será descrito a seguir.  

   

1.2.1 Programa Nacional de Fortalecimento da agricultura Familiar – PRONAF 

 

 O surgimento do PRONAF na década de 90 ocorre devido a vários fatores de 

ordem social, política e econômica. Neste período, o Movimento Sindical dos 

Trabalhadores Rurais ligados à CONTAG e ao Departamento Nacional de 

Trabalhadores Rurais da Central Única dos Trabalhadores (DNTR/CUT) organizam-se 

e manifestam suas reivindicações e lutas para a restruturação produtiva dos agricultores 

familiares que seriam prejudicados pela abertura comercial da economia, devido a 

criação do Mercosul. Estas lutas obtiveram destaque nas “Jornadas Nacionais de Luta” 

que posteriormente passaram a ser chamados de Grito da Terra Brasil.  

Diante dessas reivindicações é criado o Programa de Valorização da Pequena 

Produção Rural (PROVAP) em 1994, no Governo de Itamar Franco. Em 1995, já no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, este programa sofre uma reformulação, tanto 
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em termos de concepção, quanto em sua área de abrangência. Assim, o PRONAF é 

instituído em 1996, através do Decreto Presidencial nº 1.946 em 28/07/1996, em lugar 

do PROVAP. (SCHNEIDER, 2004). 

 Para Schneider, Silva e Marques (2004) a criação do PRONAF representa a 

legitimação de uma nova categoria social, visto que até a década de 90 não existia 

nenhuma política pública especial e com abrangência nacional destinada a atender os 

anseios desta categoria social da agricultura. Assim, o PRONAF nasce com o objetivo 

de oferecer crédito rural aos pequenos agricultores rurais que se encontravam com 

dificuldades de se manter no campo. Este programa, inicialmente, trabalhava somente 

com ações de crédito de custeio. No ano posterior, 1997, houve uma ampliação do 

programa para áreas de investimentos, infra-estrutura, capacitação e pesquisa. 

 O PRONAF é um programa destinado a oferecer apoio financeiro às atividades 

agropecuárias e não agropecuárias exploradas pelos produtores rurais e suas famílias 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2011).  

 Segundo o Ministério de Desenvolvimento Agrário (2011), o PRONAF financia 

projetos individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores familiares a aos 

assentamentos de reforma agrária.  

 Para obter o financiamento do PRONAF os agricultores devem primeiramente 

adquirir a Declaração de Aptidão do PRONAF (DAP), que será emitido conforme a 

renda anual do agricultor. Assim, o mesmo será direcionado para sua linha específica de 

crédito. Segundo Banco Central do Brasil (2011) os agricultores familiares são 

enquadrados em grupos que varia de A a E, conforme citado abaixo: 

a) Grupo A: este grupo abrange os agricultores familiares assentados pelo 

Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou que são beneficiários do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e que não foram contemplados 

pelas operações de investimento da PROCERA (Programa de Crédito Especial 

para a Reforma Agrária) ou como limite do crédito de investimento para 

estruturação do PRONAF. Também estão inseridos neste grupo os agricultores 

familiares reassentados devido à construção de barragens. 

b) Grupo B: é composto por agricultores que atendam os seguintes requisitos: seja 

proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro da terra que explora; mantenha 

residência na propriedade ou nas proximidades; possua no mínimo 30% da sua 

renda oriunda da exploração agropecuária ou não agropecuária da propriedade; 
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possua área até de quatro módulos fiscais; a mão-de-obra seja 

predominantemente da própria família; possua uma renda bruta familiar nos 

últimos doze meses que antecedem a solicitação do DAP de até 6 mil reais, 

provenientes de atividades desenvolvidas no estabelecimento agrícola como 

também fora dele. 

c) Grupo A/C: neste grupo estão inseridos os agricultores familiares assentados 

pelo PNRA ou beneficiários do PNCF e que estejam enquadrados no DAP como 

grupo A/C, que já tenham realizado a primeira operação de crédito no grupo A e 

que não tenham adquirido o financiamento de custeio, exceto no grupo A/C.  

d) Grupo C: neste grupo estão inclusos os agricultores familiares que explorem 

parcela da terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou 

concessionário do PNRA; residam na propriedade ou local próximo; não 

disponha a qualquer titulo de área superior a quatro módulos fiscais; obtenham 

no mínimo, 60% da renda familiar da exploração agropecuária e não 

agropecuária do estabelecimento; tenham o trabalho familiar como 

predominante na exploração do estabelecimento, utilizando apenas 

eventualmente o trabalho assalariado, de acordo com as exigências sazonais da 

atividade agropecuária; e obtenham renda bruta anual familiar acima de 4 mil até 

18 mil reais.   

e) Grupo D: fazem parte deste grupo os agricultores familiares que atendam os 

seguintes critérios: sejam considerados proprietários, arrendatários, posseiros, 

parceiros ou concessionários do PNRA; a área do estabelecimento deve ter até 

quatro módulos fiscais; mantenham residência no estabelecimento agrícola ou 

nas proximidades; apresente uma renda familiar que no mínimo 70% sejam 

provenientes de atividades agropecuárias e não agropecuárias do 

estabelecimento; a mão-de-obra deve ser predominantemente familiar, utilizando 

eventualmente o trabalho assalariado de acordo com a sazonalidade das 

atividades agropecuárias e podendo manter até dois empregados permanentes; 

possua uma renda bruta familiar nos últimos doze meses, que antecedem a 

solicitação do DAP, acima de 6 mil até 110 mil reais. 

f) Grupo E: neste grupo estão inseridos os seguintes agricultores familiares: 

pescadores artesanais que se dediquem a pesca artesanal com fins comerciais; 
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silvicultores que cultivem florestas nativas e realizem o manejo sustentável; 

extrativistas que realizem o seu trabalho de uma forma ecologicamente 

sustentável; aquicultores, maricultores e piscicultores; comunidades quilombolas 

que pratiquem atividades agrícolas e não agrícolas e que comercializem os seus 

produtos; povos indígenas que realizem trabalhos agrícolas e não agrícolas com 

fins comercias; agricultores familiares que trabalhem com a criação de animais 

silvestres com fins comerciais. Estes devem ser enquadrados como agricultores 

familiares do PRONAF, exceto nos grupos A e A/C, e a sua renda anual deve ser 

de até 110 mil, e que mantenham até dois empregados permanentes.  

Atualmente, os grupos C, D e E, foram inseridos em um único grupo – PRONAF 

Agricultura familiar. Este engloba os agricultores familiares com renda bruta de R$ 6 

mil a 110 mil. A taxa de juros praticada depende do valor do crédito auferido.  

 Além das formas de financiamento convencionais do PRONAF, que muda 

conforme o limite financiado, o Programa também possui linhas específicas de crédito, 

tais como: Custeio, Investimento, PRONAF Agroindústria, PRONAF Agroecologia, 

PRONAF Eco, PRONAF Semi-Árido, PRONAF Floresta, PRONAF Jovem, PRONAF 

Mulher, PRONAF Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares, PRONAF 

Mais Alimentos, PRONAF Cota-Parte e Microcrédito Rural.        

Para complementar a ação do PRONAF, o governo federal criou em 2003, outro 

programa específico para a agricultura familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos. 

Este programa apóia a comercialização da produção dos agricultores familiares através 

da compra da sua produção. As características deste programa serão relatadas no 

próximo item. 

 

1.2.2 Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

 

 A criação do PAA, diferentemente da política de crédito do PRONAF, tem como 

fundamento a construção de fatores relacionados à segurança alimentar dos agricultores 

familiares e das pessoas residentes no campo, que se encontram em situação de 

insegurança alimentar. (DEVES, 2009). 

 Muller (2007) ressalta que as discussões e experiências sobre a fome vinculadas 

a segurança alimentar e a agricultura familiar foram a base para a criação de um 

documento de proposta de política de segurança alimentar: Projeto Fome Zero. A 
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formulação deste documento contou com a participação de José Graziano da Silva, 

como organizador e de vários setores da sociedade: movimentos sociais, organizações 

não-governamentais, institutos de pesquisa, sindicatos e especialistas em questão de 

segurança alimentar. 

 Para articular este projeto, o governo criou o Ministério Extraordinário de 

Segurança Alimentar (MESA) e logo após o Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CONSEA), órgão consultivo do Presidente da República, 

responsável por emitir pareceres sobre temas de segurança alimentar. Assim, este 

conselho formula uma proposta de um Plano de Safra para a agricultura familiar que 

propõe que o mesmo incorpore as diretrizes do Projeto Fome Zero. Esta proposta do 

CONSEA é avaliada pelo Presidente da República que aprova e pede para que seja 

colocado em prática. Assim, se dar o processo de construção e implantação do PAA. 

(MULLER, 2007). 

O Programa Fome Zero é uma estratégia impulsionada pelo Governo Federal 

com o intuito de garantir à alimentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso 

aos alimentos. Esta estratégia busca a inclusão social e a conquista da cidadania da 

população mais vulnerável à fome, pois se insere na promoção da segurança alimentar e 

nutricional.  

 Neste contexto, o Fome Zero atua a partir de quatro eixos articuladores: acesso 

aos alimentos; geração de emprego e renda; fortalecimento da agricultura familiar; 

articulação, mobilização e controle social.  

 A criação do PAA a partir do Projeto Fome Zero é relatada por Peraci e 

Bittencourt (2010, p. 197) da seguinte forma: 

O Programa Fome Zero, carro-chefe das ações do governo para o 

combate à fome, propõe o estímulo à produção de alimentos pelos 

agricultores familiares mais pobres, tanto para o consumo próprio 

como para a comercialização e geração de renda. A avaliação era que 

muitos agricultores familiares, em especial os mais pobres, não tinham 

incentivos para ampliar sua produção porque não conseguiam 

comercializar seus produtos a preços compatíveis com seus custos, 

especialmente porque ficavam reféns dos atravessadores.  

 

 Conforme estes autores, este diagnóstico serviu de base para a criação do 

Programa de Aquisição de Alimentos. Assim, este programa passa a ser uma das ações 

estruturantes do Fome Zero, compondo o eixo do fortalecimento da agricultura familiar, 

com o intuito de promover o desenvolvimento  de ações específicas na agricultura 
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familiar, como por exemplo, o aumento da produção de alimentos para o consumo e a 

promoção da geração de renda no campo. 

 A Lei n. 10.696 de 2003 é a base legal que instituiu o PAA. Conforme este 

documento, o PAA foi criado com a finalidade de incentivar a agricultura familiar por 

meio da distribuição de produtos agropecuários as pessoas em situação de insegurança 

alimentar como também para formação de estoques estratégicos (PERACI E 

BITTENCOURT, 2010). Neste contexto, este programa possui os seguintes objetivos: 

I. Incentivar a produção de alimentos pelos agricultores familiares mais pobres; 

II. Gerar renda aos agricultores familiares mais carentes através da compra da sua 

produção pelo governo federal; 

III. Incentivar a comercialização da produção familiar nas comunidades onde esta é 

frágil ou inexistente; 

IV. Contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar por meio da inclusão 

social no campo; 

V. Aumentar os estoques de alimentos para a distribuição pelos programas 

alimentares as pessoas que se encontrem em situação de insegurança alimentar.  

 As pessoas beneficiadas com a doação destes alimentos são as assistidas pela 

Rede de Proteção e Promoção Social, ou seja, aquelas que são atendidas por programas 

sócio-assistenciais do município, como também as comunidades indígenas, 

quilombolas, comunidades de terreiros, atingidos por barragens, acampados e 

pescadoras artesanais
2
. 

A aquisição dos alimentos feita pelo governo federal é realizada com isenção de 

licitação, desde que os preços não sejam superiores as praticados nos mercados 

regionais. Os agricultores participantes devem está enquadrados no PRONAF, 

apresentando a Declaração de Aptidão ao PRONAF.  

A gestão nacional do programa é realizada por um comitê interministerial, 

constituído pelos seguintes órgãos: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), Ministério da Fazenda (MF) e Ministério da Educação (MEC).  

                                                 
2
 Ministério de Desenvolvimento Agrário (2011) 
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O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome além de coordenar 

o Programa, também é responsável por disponibilizar os recursos para 

operacionalização do mesmo, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário. 

A partir de 2006, o MDS criou uma ação complementar com objetivo de facilitar 

a formação de estoques de alimentos pelas associações e cooperativas de agricultores 

familiares. Para tanto, o programa convenia recursos com a CONAB, governos 

estaduais e municipais. Contudo, os recursos do MDA são exclusivamente repassados à 

CONAB (PERACI E BITTENCOURT, 2010).   

Este grupo gestor é responsável por definir alguns critérios como: as 

modalidades de aquisição dos produtos agropecuários, os preços de referência de 

aquisição dos agropecuários, levando em consideração as diferenças regionais; as 

regiões que apresentam prioridades para implementação do PAA; as condições dos 

produtos adquiridos pelo programa; as condições da formação de estoque pelo 

programa; as condições de venda dos produtos adquiridos; quais as condições de apoio 

a formação de estoques de alimentos por associações ou cooperativas de agricultores; e 

outras medidas necessárias para execução do PAA. 

O Programa de Aquisição de Alimentos pode ser operacionalizado por intermédio 

de cinco modalidades, segundo o MDS (2010): 

 - Compra Direta da Agricultura Familiar – esta modalidade realiza a aquisição 

de alimentos da agricultura familiar para distribuição ou para formação de estoques 

estratégicos. Os produtos adquiridos devem apresentar padrões de qualidade 

estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 

depois devem ser entregues as Unidades Armazenadoras da CONAB ou em Pólos Fixos 

e Volantes de Compra. Os alimentos adquiridos nesta modalidade são estes: arroz, 

farinha de mandioca, feijão, milho, sorgo, trigo, leite em pó integral e farinha de trigo. 

Esta modalidade é operacionalizada pela CONAB.  

 - Compra Direta Local com Doação Simultânea – esta modalidade adquire 

alimentos da agricultura familiar para abastecer as ações empreendidas por entidades 

sócio-assistenciais locais (asilos, creches, casa de recuperação) e também para a Rede 

de Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição, composta por restaurantes 

populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. Esta modalidade é 

operacionalizada pelo MDS em parceria com os estados, onde são priorizados os 

municípios localizados nos territórios da cidadania e em territórios do Consórcio de 
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Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (CONSAD) nas regiões norte e nordeste 

do Brasil.  

- Formação de Estoques pela Agricultura Familiar – nesta modalidade, o 

agricultor recebe antecipadamente até 100% dos recursos para compra de matéria-

prima, embalagens, pagamento dos fornecedores e demais despesas inerentes à 

produção. Dessa forma, tem o intuito de produzir e formar estoques em suas próprias 

organizações, para vender com maior valor agregado ou em momentos oportunos. A 

CONAB disponibiliza os recursos financeiros para aquisição dos produtos, mediante a 

emissão das Cédulas do Produtor Rural (CRP - estoque). A operacionalização desta 

modalidade é realizada pela CONAB.   

- Incentivo à Produção e ao Consumo do Leite - esta modalidade é operada pelo 

MDS e tem como finalidade incentivar o consumo e a produção familiar de leite. 

Também tem o intuito de diminuir a vulnerabilidade social, combatendo a fome e a 

desnutrição, e contribuir para o fortalecimento do setor produtivo familiar, mediante a 

aquisição e distribuição de leite com garantia de preço. 

       - Compra com Doação Simultânea – nesta modalidade o governo federal realiza a 

aquisição de alimentos dos agricultores familiares organizados em grupos, associações 

ou cooperativas e os destinam aos programas e ações de acesso a alimentação. Para 

participar desta modalidade, as organizações de agricultores devem enviar uma proposta 

a CONAB e informar quais os alimentos e as respectivas quantidades a serem 

negociadas. Após a aprovação da proposta, a organização passa a fornecer os alimentos 

as entidades atendidas pelo programa. Ao ser confirmada a entrega do produto, a 

CONAB disponibiliza o recurso na conta da organização. Esta modalidade trabalha com 

produtos in natura, processados e industrializados.  

A compra da produção dos agricultores familiares é praticada com isenção de 

licitação e, por preços de mercado regional/local. O limite de compra por agricultor 

familiar varia por modalidade: A Compra com Doação Simultânea e a Compra Direta 

Local com Doação Simultânea (realizada pela CONAB e na parceria do MDS com 

estados e municípios, respectivamente) tem o limite anual de R$ 4.500,00; nas 

modalidades formações de estoque e compra direta que são executadas pela CONAB, 

sendo o teto anual de R$ 8.000,00; e na modalidade PAA leite o limite, semestral, é de 

R$ 4.000,00. 

Além de estabelecer o teto das aquisições por beneficiário produtor, outro 

critério do programa é beneficiar os municípios que se encontrem localizados nos 
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Territórios da Cidadania dos estados. Assim, após relatar alguns estudos sobre a política 

do PRONAF e também do PAA, o conceito de território e os critérios para construção 

dos Territórios da Cidadania serão relatados.   

  

1.2.3 Interpretações do PRONAF e do PAA como uma política pública para 

agricultura familiar 

 Neste item serão abordados alguns trabalhos que avaliaram a política do 

PRONAF e do PAA no território brasileiro. 

 

1.2.3.1 Revisão de alguns estudos sobre o PRONAF 

    

A partir da sua implantação surgiram inúmeros trabalhos com a finalidade de 

analisar os impactos deste programa nos territórios brasileiros. Alguns destes 

questionavam se a execução do PRONAF era coerente com a concepção do programa 

em beneficiar os agricultores familiares mais carentes.   Neste contexto, Souza e Silva 

(2006) ao analisar se a distribuição do PRONAF crédito entre as regiões segue a mesma 

tendência da distribuição do crédito rural tradicional, constata que a região Sul possui o 

maior número de contratos no período analisado, mesmo possuindo um menor número 

de agricultores familiares em relação à região nordeste. Silva, Corrêa e Neder (2006) 

também chegaram a conclusão que a região Sul lidera o recebimento de recursos via 

crédito, o que mostra a dificuldade de atingir os agricultores mais carentes. 

 Outro trabalho que reforça estes resultados foi o realizado por Souza e Valente 

(2006) que analisa a distribuição dos recursos do PRONAF no período de 2001 a 2004. 

Os mesmos contatam que além da região Sul receber o maior volume de recursos, os 

grupos de agricultores familiares que possuem faixas de renda mais elevadas também 

estão sendo mais favorecidos. 

 Kageyama (2003) comparou as características econômicas e sociais dos 

produtores agrícolas familiares que receberam e não receberam o crédito do PRONAF 

na safra 2000/2001 em oito estados brasileiros. Os resultados mostraram que a presença 

do PRONAF não está associada com maior renda familiar. Contudo, os estudos 

apontaram para uma forte correlação com as variáveis tecnológicas e com a 

produtividade agrícola, que sugere que o seu papel tem sido o de substituir o antigo 

sistema de crédito rural subsidiado. 
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 Em contrapartida, Schneider, Mattei e Cazella (2004, p. 18) afirmam que o 

PRONAF apresentou um avanço nos últimos anos devido às mudanças institucionais e 

financeiras realizadas no programa. Ao falar dessas mudanças, estes autores afirmam 

que um dos aspectos desta nova conjuntura foi o aumento progressivo do volume de 

recursos desde 1997, o que cria a possibilidade de um maior acesso ao crédito por parte 

dos agricultores familiares. Estes autores também ressaltam que o programa tem sofrido 

constantes ajustes, com o objetivo de corrigir a forte concentração dos recursos 

financeiros, tanto entre as regiões brasileiras, como também entre os diferentes níveis de 

renda dos agricultores familiares.   

Guanziroli (2006) afirma que o PRONAF causou um relevante impacto para a 

economia brasileira, podendo citar como principal o investimento dos agricultores 

familiares em sua atividade e a ampliação das áreas plantadas. Este autor enfoca que 

pelo motivo de se tratar de um programa que apresenta um elevado custo financeiro 

para a sociedade, precisa ser sempre revisto e aperfeiçoado para não perder o seu foco 

principal que é proteger de forma eficiente a agricultura familiar que tem uma 

importante participação na vida nacional.  

 Ao se referir ao Rio Grande do Norte, Holanda (2010) avalia e compara os 

resultados do PRONAF B junto aos agricultores familiares nos territórios rurais deste 

estado. O mesmo constata que houve uma melhoria na renda, na produção e na 

alimentação da maioria desses agricultores. Além disto, ao comparar os resultados do 

acesso ao crédito pelos agricultores familiares entre os territórios rurais, por meio de 

indicadores referentes às dimensões econômica, social e garantia de transparência, 

obteve-se a seguinte conclusão: Mato Grande, Trairí, Potengi, Alto Oeste e Sertão do 

Apodi foram os territórios rurais onde os resultados insatisfatórios são mais 

disseminados. Em contrapartida, os territórios do Seridó e do Assú-Mossoró 

apresentaram bons resultados.   

 

1.2.3.2 Revisão de alguns estudos sobre o PAA  

 

Desde sua implantação o Programa de Aquisição de Alimentos têm sido alvo de 

vários estudos que buscam analisar os impactos deste programa para os atores 

envolvidos, como também para as localidades onde são implantados.   

 Um dos primeiros trabalhos realizados surgiu a pedido do CONSEA ao Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Este órgão realizou uma avaliação de 
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concepção e implantação do programa nos seus primeiros anos de execução, 

confrontando os seus objetivos com as ações efetivamente realizadas. Os autores do 

estudo verificaram que a implementação do PAA, em 2003, convergiu para a construção 

de uma estratégia de fomento para agricultura familiar e à assistência alimentar. No 

entanto, os mesmos verificaram falhas na execução do programa. (DELGADO, 

CONCEIÇÃO E OLIVEIRA, 2005) 

 Outro trabalho importante que buscou analisar se a execução do programa estava 

ocorrendo conforme a sua proposta foi o de CORRÊA (2008). Este autor avaliou se a 

implantação do PAA está alcançando o público a que inicialmente se propôs, ou seja, os 

agricultores mais carentes, e também se existem diferenças significativas nos efeitos do 

programa entre os agricultores nos Estados do Rio Grande do Sul e Rio Grande do 

Norte. Em sua pesquisa, o mesmo concluiu que este programa privilegiou os 

agricultores mais pobres que tinham condições mínimas para a produção, em ambos os 

Estados. (CORRÊA, 2008). 

 Alguns autores estudaram os arranjos institucionais proporcionados pela execução 

deste programa, já que o mesmo permite a interação de vários atores sociais. Dessa 

forma, Muller, Fialho e Schneider (2007) pesquisaram quatro municípios do Rio Grande 

do Sul e identificaram diferentes graus de envolvimento na implementação do PAA por 

parte dos atores sociais locais (associações, cooperativas e outros). Assim, concluíram 

que quanto maior o envolvimento dos atores sociais, mais efetivos os resultados do 

programa. 

 Almeida e Ferrante (2009), em um trabalho realizado no município de Araraquara 

no estado de São Paulo, ressaltam que o PAA tem proporcionado a formação de uma 

rede de capital social
3
 com alta coesão em volta da temática da segurança alimentar 

local.  

 Alguns estudos buscaram verificar os impactos da execução deste programa na 

agricultura familiar. Hespanhol (2008, p. 10), ao realizar uma reflexão sobre o papel das 

políticas públicas para o meio rural brasileiro a partir de 1990, conclui que: 

 

O PAA constitui-se num exemplo de política pública que estruturada 

de forma interministerial contribui tanto para a segurança alimentar de 

parcela da população carente como no fortalecimento da produção 

familiar rural no âmbito municipal.  

                                                 
3
 Características da organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuem para 

aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas. (PUTMAN, 1993). 
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 Dessa forma, Andrade Júnior (2009) ao analisar os efeitos socioeconômicos do 

programa em uma cooperativa de Santa Catarina, concluiu que houve efeitos positivos 

nos preços agrícolas e na renda dos agricultores, pois os preços de referência da 

CONAB estavam acima do preço de mercado. Outro aspecto importante ressaltado por 

este autor é que o PAA refletiu na implementação de inovações no sistema produtivo, 

influenciando na qualidade dos produtos ofertados.  Vogt e Souza (2009) afirmam que a 

experiência de comercialização de alimentos da agricultura familiar com o mercado 

institucional (alimentação escolar, distribuição de serviços às populações carentes, 

fornecimento a hospitais, presídios, creches, etc.) colaborou para a inserção da produção 

em novos mercados.  

 Alguns acadêmicos também estudaram os impactos deste programa no estado do 

Rio Grande do Norte e constataram que os mesmos foram significativos. Em seu 

trabalho, Corrêa (2008) observou que o programa proporcionou um aumento na renda 

mensal dos produtores beneficiados. Martins e Cavalcanti (2007), ao analisar os 

impactos deste programa em seis municípios do RN, indicam que todos os atores 

entrevistados em sua pesquisa (gestores da CONAB, técnicos da EMATER, entidades 

beneficiadas com os alimentos, cooperativas, agricultores familiares e outros) avaliam 

muito positivamente o PAA em todas as suas modalidades.  

Lucena de Paula e Silva (2009), analisando a modalidade Compra Direta Local 

no assentamento Rosário, localizado no município de Ceará-Mirim, no RN, notaram 

que o programa permitiu uma melhoria do nível de renda das famílias assentadas, isto 

porque grande parte da produção era vendida aos atravessadores, que a adquiriam a 

preços muito baixos. Os autores constaram que se os agricultores vendessem seus 

produtos exclusivamente para o programa poderiam ter um acréscimo de até 185% nos 

preços recebidos. Eles perceberam ainda a grande importância do programa sob o ponto 

de vista de segurança alimentar, pois  além da melhoria na renda dos agricultores 

familiares , ele permitiu uma maior provisão e melhoramento na qualidade de produtos 

para mais de cinco mil pessoas, pertencentes as instituições beneficiadas com as 

doações de alimentos, entre as quais: creches, hospitais, abrigos de idosos, casas de 

saúde e de tratamento de dependentes químicos. 
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1.3 Territórios – definição e a política de Territórios da Cidadania  

 

 A noção de território assume grande destaque nos discursos dos gestores de 

políticas públicas. O território associado à agricultura familiar e ao meio rural é 

apresentado como uma forma inovadora e privilegiada para renovar a concepção de 

desenvolvimento rural. Contudo, a definição rigorosa do termo território se mostra 

como uma tarefa difícil para os acadêmicos e também para estes gestores (CAZELLA, 

BONNAL e MALUF, 2009). 

 Cazella, Bonnal e Maluf (2009) destacam o conceito de território sobre o olhar 

dos geógrafos e dos economistas. Para os geógrafos este conceito carrega vários 

sentidos e pode ser descrito como “um pedaço de espaço cujos elementos constitutivos 

são organizados e estruturados pelas ações dos grupos sociais que o ocupam e o 

utilizam”. (CAZELLA, BONNAL e MALUF, 2009 apud RENARD, 2002). 

 Para os economistas, o processo de industrialização ocorrida a partir dos centros 

industriais onde as atividades estavam organizadas em função de grandes empresas e 

indústrias deram lugar a uma nova geografia global caracterizada por diversos 

territórios diversamente organizados e estruturados por redes econômicas, sociais e 

políticas, que podem competir entre si. 

 Fazendo a mesma comparação, Schneider (2009) ressalta que o conceito de 

território é bastante amplo e que se diferencia conforme a área de atuação. Assim, para 

os geógrafos é um dos conceitos fundadores da disciplina e está relacionado ao conceito 

de espaço, que é ainda mais complexo. Já para os economistas e planejadores, este 

conceito é utilizado para tentar entender em que medida a localização espacial de 

recursos e de atividades produtivas influenciam no custo e na formação de preços.   

Ainda no âmbito da geografia Sposito (2004) ressalta várias concepções de 

território. A primeira é a naturalista, onde o território aparece como um elemento da 

natureza próprio a um povo ou uma nação e pela qual se deve lutar para conquistar.  

A segunda concepção trata do sentido de território voltada para o indivíduo e 

que está relacionada à territorialidade e sua apreensão. Neste contexto, temos o território 

do indivíduo, seu horizonte geográfico, seu espaço, seus limites de deslocamento e sua 

apreensão da realidade. Dessa forma, a territorialidade faz parte do mundo dos sentidos 

e das interações, onde a pessoa e a sua capacidade de se localizar e deslocar é a 

referência básica. 
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A terceira dimensão indica que a concepção de território é definida pelas 

transformações que a sociedade impõe a natureza.  E por fim, na quarta abordagem o 

conceito de território é confundido com o de espaço.  Este é considerado como o 

principal conceito geográfico. 

Para construir o conceito de território, Sposito (2004) parte de uma definição 

encontrada no Dictionary of Human Geography. Neste dicionário, a palavra território é 

definida como um termo geral utilizado para descrever uma porção do espaço, ocupada 

pela pessoa, grupo ou Estado. Quando este termo é associado com o Estado, o mesmo 

tem duas conotações específicas. A primeira diz respeito a soberania territorial, onde o 

Estado reivindica controle de legitimidade exclusivo sobre área definida por fronteiras 

claras. A outra conotação trata do fato de que uma área não está totalmente incorporada 

na vida política de um Estado. Somado a isso, o território é apresentado como um 

espaço social definido, ocupado e utilizado por grupos sociais diferentes.   

Corrêa (1998) afirma que a noção de território está vinculada a sua apropriação e 

não à propriedade da terra. Assim, esta apropriação apresenta um duplo significado. O 

primeiro está relacionado ao controle efetivo por parte das instituições ou grupos de um 

dado segmento do espaço. Neste caso, o conceito de território vincula-se à geografia 

política e a geopolítica. 

O segundo sentido pode assumir uma dimensão efetiva, proveniente das práticas 

por parte de grupos distintos definidos conforme raça, religião, renda, gênero, idade e 

outras características. Neste caso, o conceito de território está ligado a uma geografia 

que prioriza os sentimentos e simbolismos atribuídos aos lugares.   

Schneider e Tartaruga (2005) também ressaltam a importância de diferenciar a 

utilização do território como um conceito, dos sentidos instrumentais e práticos que lhe 

são atribuídos.  

Assim, os mesmos afirmam que quando se refere ao conceito, o território não 

pode ser confundido e restringido ao conceito de espaço. Como também não deve ser 

utilizado como mero sinônimo de região ou local. 

Contudo, o uso instrumental e prático do território não requer estas 

prerrogativas, pois neste caso, é comum que o território perca o sentido conceitual e seja 

utilizado como sinônimo de espaço ou região. Assim, considera-se território o local 

onde se pretende realizar alguma intervenção sobre o espaço e sobre a população, 

resultando em alterações da situação existente. Dessa forma, a concepção territorial do 
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desenvolvimento está associada à ação sobre o espaço e a transformação das relações 

nele existentes. 

A partir da abordagem territorial do desenvolvimento, é possível descrever o 

programa Territórios da Cidadania como estratégia para promover o desenvolvimento 

sustentável de determinadas regiões. Assim, o próximo item abordará o objetivo desta 

política e os critérios para escolha das áreas dos territórios. 

 

1.3.1 Territórios da Cidadania 

 

A definição da territorialidade de uma política pública deve ser subsidiada por 

uma análise do déficit socioeconômico das localidades existentes para que sejam 

priorizados os municípios que realmente demandem a implantação de programas 

sociais. A partir desta concepção, o programa Territórios da Cidadania é adotado como 

uma ação do governo em resposta aos problemas que atingem regiões e grupos sociais. 

Assim, esta ação tem o objetivo de fortalecer, nos territórios, as capacidades 

sociais de auto-gestão, onde os trabalhadores rurais e as próprias organizações de 

agricultores familiares possam promover o desenvolvimento. (MDA, 2012).  

Desta forma, o programa tem intuito de superar a pobreza e as desigualdades 

sociais no ambiente rural por meio da integração de políticas públicas a partir do 

planejamento territorial. A escolha das áreas para constituição dos Territórios da 

Cidadania obedece aos seguintes critérios: 

- Territórios com maior concentração de beneficiários do Programa Bolsa 

Família; 

- Territórios que apresentem o menor Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH); 

- Territórios que apresentem concentração de agricultura familiar e 

assentamentos de reforma agrária; 

- Territórios com maior concentração de populações quilombolas e indígenas; 

- Territórios com maior organização social (capital social); 

-Territórios com maior quantidade de municípios com baixo dinamismo 

econômico. 

Este programa atua através de duas linhas de ações. A primeira reúne várias 

ações essenciais para assegurar as condições básicas de cidadania às populações do 

meio rural. A segunda está relacionada às políticas públicas voltadas para geração de 
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renda e inclusão social em atividades produtivas. Em relação a esta última, o crédito 

rural do PRONAF e a aquisição de alimentos da agricultura familiar estão incluídos. 

O Rio Grande do Norte apresenta seis Territórios da Cidadania: Açu-Mossoró, 

Alto Oeste, Mato Grande, Potengi, Seridó e Sertão do Apodi. Estes territórios abrangem 

112 municípios no estado. 

 

Figura 1: Territórios da Cidadania do Rio Grande do Norte. 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2010. Elaboração da autora. 

 

Nos próximos capítulos, a relação destas políticas nos territórios da Cidadania 

do Rio Grande do Norte será analisada. 
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CAPÍTULO II 

O DESEMPENHO DAS POLÍTICAS DO PRONAF E DO PAA PARA A 

AGRICULTURA FAMILIAR NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Este capítulo tem o objetivo de mostrar o desempenho das políticas do PRONAF 

e do PAA no estado do Rio Grande do Norte. Antes de relatar a participação destas 

políticas no estado, serão descritas as características da agricultura familiar no Rio 

Grande do Norte, visto que ambas as políticas foram criadas para atender as 

necessidades desta categoria. 

 

2.1 Características da agricultura familiar do Rio Grande do Norte 

 

O estado do Rio Grande do Norte possui um total de oitenta e três mil 

estabelecimentos agrícolas, sendo que 85,7% deles são agricultores familiares, 

perfazendo um total de mais de 71 mil agricultores. Entretanto, apesar do maior número 

de estabelecimentos, os agricultores familiares só detêm 32% da área total de todos os 

estabelecimentos no estado, ressaltando-se, assim, a grande concentração de terras entre 

os grandes e médios estabelecimentos. (IBGE, 2006). 

 

Tabela 1 – Agricultura Familiar no Rio Grande do Norte – 2006 

Agricultura  Total de Estabelecimentos Área Total 

    (Em %)  (Em %) 

Agricultura Familiar 71.210 85.7 1.046.131 32.8 

Não Familiar 1.1842 14.3 2.141.771 67.2 

Total 83.052 100.0 3.187.902 100.00 
Fonte: Censo Agropecuário 2006, IBGE 

Elaboração própria. 

 

 

 Nas figuras abaixo é possível visualizar quais os municípios que concentram o 

maior número de agricultores familiares e não familiares no estado do RN, como 

também identificar a área dos estabelecimentos familiares e não familiares entre os 

municípios do estado.  
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Figura 2 – Estabelecimentos da Agricultura Familiar nos municípios do RN 
            Fonte: Censo Agropecuário 2006, IBGE.  Elaboração própria. 

 

 

Conforme a figura 1, os municípios que possuem acima de 556 estabelecimentos 

familiares estão mais concentrados nas regiões do Assu-Mossoró e Sertão do Apodi. 

Totalizando o número de 2.945 estabelecimentos familiares, o município do Apodi é o 

que possui o maior número de estabelecimentos desta categoria no estado. 

 Em relação às propriedades não familiares, a maior parte dos municípios que 

possuem mais de 103 estabelecimentos está reunida nos territórios do Seridó, Assu-

Mossoró e Sertão do Apodi, como mostra a figura 2. O município de Caraúbas possui 

433 propriedades, apresentando o maior número de estabelecimentos não familiares no 

RN. 

Estes dados mostram a importância da agricultura familiar para o RN, visto que 

o estado possui municípios com até 2.945 estabelecimentos de atividade familiar, 

número bastante superior ao comparar com os estabelecimentos não familiares.   

 

 

Figura 3 – Estabelecimentos não Familiares nos municípios do RN 

Fonte: Censo Agropecuário 2006, IBGE. Elaboração própria. 
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Os municípios do estado com o total de área de estabelecimentos da agricultura 

familiar de até 1957 hectares de terra estão na sua maior parte reunidos na faixa 

litorânea do estado (figura 3). Enquanto que os municípios que possuem maiores áreas 

(acima de 8991 hectares de terras) destinadas a esta atividade, se encontram 

concentrados nas regiões do Assu-Mossoró e Sertão do Apodi. 

 

 
Figura 4 – Área dos Estabelecimentos Familiares nos municípios do RN 
Fonte: Censo Agropecuário 2006, IBGE. Elaboração própria. 

 

 

 Em relação à área dos estabelecimentos não familiares, o maior número de 

municípios, que possuem área de até 3.231 hectares de propriedades não agrícolas, se 

encontra concentrados no território do Alto Oeste e na faixa litorânea do estado. 

Enquanto que os municípios que apresentam áreas acima de 18.691 de estabelecimentos 

não familiares se concentram nos territórios do Assu-Mossoró, Sertão do Apodi e 

Seridó. O município de Caicó apresenta a maior área de estabelecimentos não familiares 

do estado, 69.365,19 hectares de terra.  

 

 
Figura 5 – Área dos Estabelecimentos não Familiares nos municípios do RN 

Fonte: Censo Agropecuário 2006, IBGE. Elaboração própria. 
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Em relação ao total da produção da agricultura familiar no estado, esta categoria 

é responsável por aproximadamente 38% do valor da produção agrícola. Esta categoria 

fornece a maior parte dos principais produtos que compõem a cesta de alimentos da 

população local.  Conforme o último Censo Agropecuário realizado pelo IBGE (2006) é 

a grande fornecedora de: 91% da produção de arroz do estado, 86% da produção de 

feijão, 84% do milho, 88% da mandioca, 75% da criação de suínos, 48% do rebanho 

bovino, 45% de leite de vaca e 64% de leite de cabra. Através do gráfico 1 é possível 

analisar a participação desta categoria por tipo de produção e o valor da produção dos 

estabelecimentos da agricultura familiar e não familiar.    

 

 

Gráfico 1 – Produção da agricultura familiar e não familiar no Rio Grande do Norte - 

2006 
Fonte: Censo Agropecuário 2006, IBGE. 

Elaboração da autora. 

 

 

As culturas em que a agricultura familiar tem mais expressividade no estado, 

comparada a agricultura não familiar são: a criação de animal de  grande porte e médio 

porte, horticultura, silvicultura e extração vegetal. 

Diante do papel importante da agricultura familiar para a economia do RN, 

vários programas foram implantados no estado, com objetivo de incentivar o 

desenvolvimento desta categoria. Como exemplos podem ser citados vários programas: 

Programa Garantia de Safra; Projeto Mais Alimentos; Projeto de Qualificação Social e 



41 

 

Profissional para Trabalhadores (as) da Agricultura Familiar do RN; Projeto de Apoio 

ao Beneficiamento de Frutas, Mandioca, Mel do Centro de Formação da Agricultura 

Familiar; Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; e Programa de 

Aquisição de Alimentos. Estes programas são executados no estado por entidades como 

a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE), Instituto de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do RN (EMATER/RN) e Companhia Nacional de 

Abastecimento do RN (CONAB/RN). 

Dentre estes programas citados, dois merecem destaque, visto que são alvos 

deste estudo. Assim, adiante será abordada a execução do PAA e do PRONAF no 

estado do Rio Grande do Norte. 

 

2.2 O PRONAF no Rio Grande do Norte 

 

 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar iniciou a sua 

atuação no Rio Grande do Norte no ano de 1996. Contudo, nos últimos anos, o número 

de contratos no estado vem sofrendo uma redução. Em 2010 houve uma variação 

negativa de 49,66% em relação a 2008 e de 19,39% se compararmos ao ano de 2009. A 

partir do gráfico 2 é possível analisar esta variação. 

 

 

      Gráfico 2 – Número de contratos do PRONAF no Rio Grande do Norte por ano 

fiscal - 2008 a 2010. 

           Fonte: Ministério de Desenvolvimento Agrário, 2010. 

 

 

 O montante de recursos do programa no estado também manteve a mesma 

tendência, acompanhando a redução do número de contratos. No ano de 2008, o valor 
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era de mais de 94 milhões reduzindo para quase 40 milhões em 2010.  Isto representa 

uma queda 57,88% nos valores contratados no programa. 

 

 

Gráfico 3 – Montante do crédito agrícola do PRONAF no Rio Grande do Norte por ano 

fiscal, 2008 a 2010. 
Fonte: Ministério de Desenvolvimento Agrário, 2010. 

 

 

  Estes resultados acompanham a tendência da atuação do programa em todo o 

Brasil, visto que desde o plano de safra de 2006-2007 ao 2009-2010 o número de 

contratos e o montante de crédito agrícola apresentaram quedas, como pode ser visto 

nos gráficos a seguir. 

 

 

Gráfico 4 – Número de contratos do PRONAF no Brasil por ano agrícola – 2000-

2001/2009-2010. 
Fonte: IPEA 
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Gráfico 5 – Montante do crédito agrícola do PRONAF no Brasil por ano agrícola 2000-

2001/2009-2010. 
Fonte: IPEA 

 

 Outro fator importante para ser analisado é a distribuição dos contratos e do 

volume de recursos por linhas de crédito, para mensurar a participação destes grupos no 

PRONAF e também para diagnosticar se o programa tem favorecido os grupos de 

agricultores familiares mais descapitalizados. Dessa forma, analisou-se somente as 

linhas de crédito dos grupos de agricultores familiares que varia de A a E. Estes dados 

representam o total de contratos e a o volume de recursos executados pelo BNB no 

estado, contudo os dados são bastante representativos, visto que esta instituição é a 

maior responsável pelos financiamentos de PRONAF no Nordeste. 

 

Gráfico 6 – Número de Contratos do PRONAF por linha de financiamento efetuada 

pelo BNB no Rio Grande do Norte – 2008. 
Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2011 
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 Conforme o gráfico 6, o grupo B do PRONAF foi o que apresentou uma maior 

participação no programa, considerando o numero de contratos estabelecidos no Estado 

pelo BNB. Isto demonstra que o programa tem favorecido os agricultores familiares 

mais carentes que apresentam renda anual de até 6 mil reais. Somando a estes dados, 

Holanda (2010) constatou que o crédito rural Pronaf B apresentou um crescimento 

vertiginoso entre os anos de 2000 a 2008 no estado. 

 

 

 
Gráfico 7 – Montante de crédito do PRONAF por linha de financiamento efetuada pelo 

BNB no Rio Grande do Norte – 2008. 
Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, 2011. 

 

 

 O grupo B do PRONAF captou 50% dos recursos do programa, seguindo em 

sequência o grupo A e o grupo C. Estes dados ressaltam que o crédito está beneficiando 

os grupos mais desprovidos de bens e recursos, inclusive os assentados de reforma 

agrária, como é o caso do grupo A.  

 

  

2.3 O PAA no Rio Grande do Norte 

   

 O Programa de Aquisição de Alimentos começou a ser executado no Rio Grande 

do Norte em 2003, ano em que o programa foi criado pelo governo federal. 

Inicialmente, o PAA operava com quatro modalidades no estado: Compra Direta, 

Doação Simultânea, Formação de Estoque e Compra Direta Local com Doação 

Simultânea. O PAA Leite que é a quinta modalidade deste programa encontrou 

dificuldades para ser implantado no Rio Grande do Norte, visto que no estado já existia 

um programa do leite. Assim, a proposta seria adequar este programa local as condições 
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do PAA Leite. Segundo Bastos (2009), como o tradicional programa do leite foi 

apropriado por grandes produtores, os mesmos apresentaram resistências à implantação 

do programa no estado, isto porque o foco do PAA Leite é a compra do leite dos 

agricultores familiares.  

 Somente no segundo semestre de 2010, o MDS assinou convênio com o Estado 

do RN, permitindo a articulação do Programa do Leite do Governo Federal (PAA Leite) 

com o Programa do Leite Estadual. No novo Programa do Leite, a EMATER assume a 

gestão do programa, com os objetivos de organizar e capacitar os agricultores 

familiares, apoiar o gerenciamento da produção e também a captação e o 

beneficiamento do leite. A Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência 

Social (SETHAS) ainda será responsável pela gestão dos pontos de distribuição do 

programa e pelo cadastramento dos beneficiários. 

 No Rio Grande do Norte, a EMATER também é responsável pela modalidade 

Compra Direta Local com Doação Simultânea. Neste tipo de operação de compra, a 

EMATER trabalha com o agricultor familiar individualmente e os recursos são 

provenientes do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Esta mesma modalidade 

também é operacionalizada pela CONAB. No entanto, a diferença entre as duas 

instituições é que esta trabalha com cooperativas e associações de agricultores 

familiares do RN e os recursos são repassados pelo MDS. A CONAB também é 

responsável pela Compra Direta da Agricultura Familiar e a Formação de Estoques pela 

Agricultura Familiar. O gráfico a seguir mostra o montante de recursos do PAA no 

estado, no período de 2006 a 2010.  

 

 

Gráfico 8 - Evolução dos recursos aplicados pelo PAA no Rio Grande do Norte – 2006 

a 2010. 
Fonte: CONAB e EMATER, 2010. 
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 No período de 2007 a 2010 observa-se um crescimento no volume de recursos 

do programa no estado, onde este último ano apresentou mais que o quádruplo do valor 

observado para 2007. 

Em relação aos agricultores beneficiados no Estado, a tabela 2 e o gráfico 9 

mostram o número de agricultores envolvidos no programa, nas modalidades de 

Compra Direta, Doação Simultânea, Formação de Estoque e Compra Direta Local com 

Doação Simultânea no âmbito estadual, operada pela EMATER. Assim, devido à 

recente implantação do PAA Leite no RN, os dados não foram considerados. 

 

Tabela 2 – Evolução do número de agricultores participantes do PAA por modalidade 

no Rio Grande do Norte – 2006 a 2010. 

Modalidades 2006 2007 2008 2009 2010 

Compra direta 347 87 320 132 56 

Formação de Estoque 120 0 467 412 430 

Doação Simultânea (CONAB) 90 787 1.181 1.310 632 

Doação Simultânea (EMATER) 6.403 1.908 1.849 5.791 3.937 

Total 6.960 2.782 3.817 7.645 5.055 

Fonte:CONAB e EMATER, 2010. 

 

  

 A modalidade de Doação Simultânea Estadual executada pela EMATER 

apresenta números mais elevados de agricultores familiares em relação às demais 

modalidades. Ao considerar os anos analisados na tabela, os mesmos somam quase que 

27,93% do numero de agricultores familiares existentes no estado, conforme mostrado 

na tabela 1. Isto pode ocorrer devido à facilidade do acesso do agricultor familiar a esta 

modalidade, pois para acessá-la não é necessário está vinculada a uma cooperativa, a 

compra é realizada de forma individual. Nesta modalidade, como também na Doação 

Simultânea realizada pela CONAB, os produtos adquiridos podem ser in natura, 

processados e industrializados, permitindo que o agricultor familiar atue de várias 

formas. 

 Através do gráfico 9 é possível perceber mais claramente a volatilidade 

acentuada para a Doação Simultânea Estadual.  
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 Gráfico 9 – Número de agricultores participantes do PAA por modalidade no Rio 

Grande do Norte – 2006 a 2010. 

 Fonte: CONAB e EMATER, 2010. 

 

 

A modalidade Doação Simultânea realizada pela CONAB é a segunda mais 

acessada pelos agricultores familiares do estado. Ela apresenta as mesmas 

características que a realizada pela EMATER, contudo o agricultor precisa está 

vinculado a uma associação ou cooperativa e a proposta de venda dos produtos parte 

destas instituições. 

No caso da modalidade Formação de Estoque, percebe-se no período de 2008 a 

2010, a quantidade de agricultores continuou constante. Esta modalidade exige uma 

maior organização dos agricultores, já que estes recebem um crédito para formarem 

estoques em suas instituições e após a venda destes produtos devem quitar o 

empréstimo concedido, a juros de 3% ao ano. 

Apresentando pouca representatividade no estado, a modalidade Compra Direta 

foi a menos acessada nos três últimos anos analisados. Esta modalidade apresenta 

algumas restrições em relação a Doação Simultânea, pois através desta o governo 

realiza compras  somente de alguns produtos não perecíveis: arroz, farinha de mandioca, 

feijão, milho, sorgo, trigo, leite em pó integral e farinha de trigo. 

Para averiguar se a mesma tendência também é verificada em relação ao 

montante de recursos gastos, observa-se a tabela 3 e o gráfico 10.  
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Tabela 3 – Evolução dos recursos aplicados pelo PAA por modalidade no Rio Grande 

do Norte – 2006-2010. 

(Em R$ milhões) 

 

Modalidades 2006 2007 2008 2009 2010 

CD 690.857,82 246.570,19 823.218,54 456.272,46 116.076,30 

FE 200.116,26 0,00 1.209.873,60 1.458.388,70 1.469.561,00 

DS (CONAB) 140.226,24 1.048.077,67 2.890.315,49 4.114.438,15 9.985.853,15 

DS (EMATER) 10.552.316,38 3.078.037,31 4.072.788,50 7.931.233.40 9.781.467,85 

Total 11.583.516,70 4.372.685,17 8.996.196,13 

 

13.960.332,71 

 

21.352.958.30 

Fonte: CONAB e EMATER, 2010 

 

Analisando a tabela 3 observa-se que as duas modalidades de Doação 

Simultânea apresentaram crescimento nos recursos no período de 2007 a 2010. 

Analisando este último ano observa-se que operação coordenada pela CONAB 

apresentou um volume de recursos superior a mesma operação executada pela 

EMATER. Isto significa que os recursos estão concentrados em algumas associações e 

cooperativas, visto que beneficiou aproximadamente 16% do total de agricultores 

participantes da modalidade Doação Simultânea executada pela EMATER. As 

modalidades de Compra Direta e Formação de Estoque apresentaram variações 

similares ao número de contratos averiguados no gráfico 9. 

 
 

 

Gráfico 10 - Montante de recursos gastos por modalidade no estado do RN – 2006 a 

2009 

Fonte: CONAB e EMATER, 2010. 



49 

 

Observando que a modalidade Doação Simultânea coordenada pela EMATER 

tem bastante expressividade no RN, seria de bastante relevância analisar o seu 

desempenho nos Territórios da Cidadania do estado, como aborda o item a seguir. 

 

 

2.3.1 O PAA nos Territórios da Cidadania do RN – uma abordagem sobre a 

modalidade Compra Direta Local com Doação Simultânea (CDLDS) 

 

 Dentre as modalidades do PAA, a Compra Direta Local com Doação Simultânea 

apresenta uma maior abrangência nos municípios do RN. No ano de 2010, a mesma 

atingiu 128 dos 167 municípios do estado, representando um percentual de 76,65%. A 

seguir serão observados os recursos destinados a estes municípios por meio das compras 

efetuadas aos agricultores através desta modalidade do PAA (gráfico 11), e também a 

quantidade de alimentos em quilos adquirida dos agricultores familiares (gráfico 12). 

Visto que esta modalidade tem o intuito de priorizar os municípios localizados no 

Território da Cidadania, tais dados foram agrupados da mesma forma, como mostram os 

gráficos adiante. 

 

 

Gráfico 11 – Volume de recursos do PAA por Território da Cidadania - 2010. 
Fonte: EMATER/RN, 2011. 

Elaboração própria. 

 

 

 Conforme os gráficos 11 e 12, a soma dos municípios que foram beneficiados 

pelo PAA por meio da CDLDS e que não estão inseridos dentre os Territórios da 
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Cidadania obtiveram uma maior parcela dos recursos, como também ofertaram uma 

maior quantidade de alimentos. Contudo, este grupo – demais municípios – representa 

39 municípios do total de participantes desta modalidade em 2010, o que justifica os 

valores mais elevados. Ao tratar dos Territórios da Cidadania, o Seridó apresentou um 

volume de recursos superior aos demais territórios, 15,38%, em seguida o Mato Grande 

(14,14%), Alto Oeste (11,35%), Sertão do Apodi (9,21%), Assu-Mossoró (8,49%) e por 

fim, Potengi (7,50%).  

 Em relação à soma da quantidade de alimentos adquiridos dos agricultores 

localizados nos municípios do Território da Cidadania, o Mato Grande liderou os 

resultados, com o percentual de 25,70%, como mostra o gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 12 – Quantidade de alimentos adquiridos pelo PAA por Território da Cidadania 

- 2010. 
Fonte: EMATER/RN, 2011. 

Elaboração própria. 

 

 Da categoria de produtos vendidos pelos agricultores localizados no Território 

do Mato Grande, as frutas obtiveram o maior percentual. Dentre estas, o abacaxi 

alcançou destaque, visto que o Programa de Aquisição de Alimentos adquiriu 39.106 

quilos deste produto no ano de 2010. 
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Gráfico 13 – Produtos adquiridos pelo PAA do Território do Mato Grande - 2010. 
Fonte: EMATER/RN, 2011. 

Elaboração própria. 

  

 Na avaliação dos dados da modalidade CDLDS no Rio Grande do Norte, um 

ponto importante é observar o perfil dos agricultores que participaram do programa no 

ano de 2010. Em relação ao gênero destes agricultores, pode-se concluir que 58,44% 

são homens contra 41,56% de mulheres. Estes dados mostram a grande participação das 

mulheres em atividades agropecuárias, mostrando que o cenário da crescente 

participação do sexo feminino nos demais setores da economia também envolve a 

atividade agrícola.  

 

 

Gráfico 14 – Percentual de agricultores participantes do PAA por gênero - 2010. 
Fonte: EMATER/RN, 2011. 

Elaboração própria. 
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 Ao observar a participação de ambos os gêneros na agricultura familiar dos 

Terrítorios da Cidadania, Açu-Mossoró foi o único território onde a participação desta 

modalidade do PAA foi  composta prioritariamente por mulheres. Nos demais 

territórios e também nos municípios que participaram do programa, mas que não estão 

inseridos nos Territórios da Cidadania, a maior parte dos agricultores são homens.  

 
 

Gráfico 15 – Quantidade de agricultores participantes do PAA por gênero e por 

Território da Cidadania do RN - 2010.  
Fonte: EMATER/RN, 2011. 

Elaboração própria. 

 

 

 Além do gênero destes agricultores é bastante relevante averiguar onde estes 

estão enquadrados no grupo do PRONAF, pois assim é possível observar qual o nível de 

renda dos agricultores  participantes do PAA. No gráfico a seguir está exposto o 

percentual de enquadramento nos grupos do PRONAF que vai de A a E. Além destes, 

foi acrescentado o grupo V que representa o  novo grupo do PRONAF: Agricultores 

Familiares. Este novo grupo abrange os agricultores familiares dos grupos C, D e E. Os 

agricultores que retiraram a sua DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) após a 

inclusão deste novo grupo e que e que estejam enquadrados nas categorias C, D e E são 

incluídos no grupo “Agricultores Familiares”.  

 

 

 



53 

 

 

Gráfico 16 – Enquadramento no PRONAF dos agricultores participantes do PAA no 

RN - 2010. 
Fonte: EMATER/RN, 2011. 

Elaboração própria. 

 

 A maior parcela dos agricultores que participaram da modalidade CDLDS estão 

enquadrados no grupo B do PRONAF, 53,35%.Somando o percentual dos grupos A, 

A/C e B totaliza aproximadamente 61%, isto significa que o PAA está direcionando os 

seus recursos em sua maior parte para agricultores de baixa renda. A seguir, pode-se 

averiguar o enquadramento do PRONAF dos agricultores beneficiados pelo PAA por 

Território. 

 
Gráfico 17 – Enquadramento no PRONAF dos agricultores participantes do PAA por 

Território da Cidadania - 2010. 
Fonte: EMATER/RN, 2011. Elaboração própria. 
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 Em todos os Territórios da Cidadania e também no grupo dos Demais 

Municípios, a maior parcela dos agricultores está enquadrada no grupo B do PRONAF. 

O grupo C também se mostrou bastante evidente nos territórios do Açu-Mossoró, Alto 

Oeste, Seridó, Sertão do Apodi e no grupo dos Demais Municípios. Contudo, somente 

no território do Açu-Mossoró a quantidade de agricultores enquadrados no PRONAF C 

é quase que equivalente ao grupo do PRONAF B. Isto significa que uma parcela 

significativa dos agricultores inscritos no PAA do território Açu-Mossoró possui uma 

renda mais elevada.  

 Os beneficiários do PAA também são caracterizados pela sua categoria de 

atividade. Este programa compra produtos dos seguintes categorias de trabalhadores: 

agroextrativista, quilombola, famílias atingidas por barragem, pescador artesanal, 

indígena e agricultor familiar.  

 No Rio Grande do Norte, os participantes da modalidade CDLDS em 2010, são 

na sua grande maioria agricultores familiares. Somente 1,82% dos participantes do PAA 

nesta modalidade são pescadores artesanais, como pode ser observado no gráfico 

adiante. 

 
       Gráfico 18 – Tipos de categoria dos participantes do PAA no RN - 2010. 
         Fonte: EMATER/RN, 2011. 

        Elaboração própria. 

 

  

 Os pescadores artesanais são observados no Território do Açu-Mossoró, Sertão 

do Apodi e também no grupo dos demais municípios que não estão inseridos em 

nenhum dos territórios. O Assu-Mossoró apresenta o maior percentual de pescadores 

artesanais, enquanto que os dois últimos grupos de municípios demonstram pouca 

representatividade desta categoria no programa. 
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Gráfico 19 – Tipos de categoria dos participantes do PAA por Território da Cidadania - 

2010. 
Fonte: EMATER/RN, 2011. 

Elaboração própria. 

 

 

 Ao tratar do volume de recursos do PAA por agricultor, percebe-se que o valor 

varia de R$ 1.875,57 a R$3.628,16, onde a primeira corresponde ao território do Sertão 

do Apodi e a segunda ao território do Mato Grande, o que mostra que os agricultores 

localizados neste último território receberam em média, mais recursos com a venda dos 

produtos dos PAA do que os demais.  

 

 
Gráfico 20 – Volume de recursos do PAA por agricultor e por Território da Cidadania 

em 2010. 
Fonte: EMATER/RN, 2011. Elaboração própria. 
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 Em relação à participação do agricultor no PAA, é importante ressaltar que a 

modalidade Compra Direta Local com Doação Simultânea apresenta um limite de 

compra por agricultor de R$ 4.500,00. Dessa forma, percebe-se que em média, os 

agricultores familiares do Mato Grande se aproximaram do limite de compra estipulado 

pelo programa. O fato deste território apresentar uma agricultura familiar mais 

desprovida de recursos, a participação dos agricultores familiares no PAA foi mais 

efetiva. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA E BASE DE DADOS 

 

 Neste capítulo será realizada uma abordagem sobre os aspectos metodológicos 

que serão utilizados para se atingir os objetivos estabelecidos por este trabalho, como 

também a natureza da base de dados. 

3.1 Metodologia 

 Através dos dados obtidos para os municípios do Rio Grande do Norte – número 

de estabelecimentos agrícolas familiares, agricultores familiares beneficiados pelo 

PRONAF e agricultores familiares beneficiados pelo PAA por município – será possível 

extrair uma proporção de agricultores beneficiados por cada política, utilizando a 

seguinte fórmula: 

 

n
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1

1
                                                                                     (1) 

e 

                                              

n
x

P
2

2
                                                                       (2) 

onde, P1 e P2 são as proporções de agricultores beneficiados pelo PRONAF e pelo 

PAA, respectivamente, em determinado município do RN, x1 e x2  são os número de 

agricultores beneficiados pelo PRONAF e pelo PAA, respectivamente, em cada 

município e variável n, o número de estabelecimentos da agricultura familiar existentes 

em cada município.  

 Para facilitar a análise dos dados, os municípios do estado do Rio Grande do 

Norte serão agrupados em Territórios da Cidadania: Assu-Mossoró, Alto Oeste, Mato 

Grande, Potengi, Seridó e Sertão do Apodi. Só serão considerados na análise os 

municípios que foram beneficiados pelas duas políticas no dado ano.  

 A partir disto será possível analisar as diferenças de proporções entre os 

territórios e averiguar se o PRONAF e o PAA estão atendendo os agricultores de forma 

proporcional. Para tanto, será realizado o teste de diferenças entre proporções que 

conforme Freund (2006) é dado pela fórmula a seguir: 
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Onde, xm1 e xm2 são os números de beneficiados pelo PRONAF em dois territórios 

distintos que se deseja realizar os testes de proporções. As variáveis nm1 e nm2 são os 

números de estabelecimentos agrícolas existentes nos territórios que serão testados. A 

mesma análise também será realizada com os dados do PAA.  

 Para verificar se as políticas públicas (PRONAF e PAA) estão atendendo os 

agricultores de forma proporcional serão testadas as seguintes hipóteses: 
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0 :  : as proporções são iguais.                          (5) 
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1
1 ≠: : as proporções são diferentes.                      (6) 

 Ou seja, esse teste verifica se as políticas (separadamente) estão beneficiando, 

relativamente, determinados territórios do que outros. 

Para verificar a complementaridade existente entre o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa de Aquisição de Alimentos em 

cada Território da Cidadania será utilizado o modelo do Coeficiente de correlação de 

Spearman que é um instrumento de medida do grau de relação entre duas variáveis 

quantitativas, segundo Siegel e Castellan (2006) o valor amostral é dado por:  
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Onde: di é a diferença entre cada posto de valor correspondentes de x e y, e  n é 

o número dos pares dos valores. Neste caso x é a proporção de agricultores beneficiados 

pelo PRONAF e y a proporção de agricultores familiares beneficidos pelo PAA. 
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Na estatística, o coeficiente de correlação de postos de Spearman é uma medida 

de correlação não-paramétrica, isto é, ele avalia uma função monótona arbitrária que 

pode ser a descrição da relação entre duas variáveis, sem fazer nenhumas suposições 

sobre a distribuição de frequências das variáveis. 

Para analisar o grau de correlação entre as variáveis, observa-se que: 

11  rs                                                             (8)                                                                                         

O sinal indica a direção, se a correlação é positiva ou negativa, o tamanho da 

variável indica a força da correlação. Quanto mais próximo de 1, mais forte é a 

correlação entre variáveis. 

Além disto, será utilizado o modelo de regressão logística para analisar a relação 

entre as políticas. Através do modelo de Logit é possível verificar qual a probabilidade 

dos agricultores  familiares do PAA se enquadrarem nos grupos A, B e C do PRONAF. 

Segundo Gujarati (2005), o modelo de logit  parte da suposição de que a probabilidade 

de um evento ocorrer seja representado pela seguinte fórmula: 
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Em que Zi= β1 +β2Xi                                                                        (11) 

Por outro lado, a razão entre as probabilidades do evento ocorrer e não ocorrer pode ser 

representado por: 
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Aplicando o logaritmo natural na equação para torná-la linear, obtêm–se a razão de 

chances entre o evento ocorre e não ocorrer: 
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= β1 +β2Xi + ui                               (13) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Correla%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A3o-param%C3%A9trica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_mon%C3%B3tona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1veis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_frequ%C3%AAncias
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Em que ui é o termo de erro estocástico do modelo. Os coeficientes estimados, βi do 

modelo logit, fornecem uma estimativa do logaritmo natural (Ln) da razão de chances 

para cada variável do modelo. Portanto, para conhecer a razão de chances para que um 

evento ocorra dado o efeito de uma variável, deve-se obter a exponenciação dos 

coeficientes βi.Assim, a Razão de chances (RC) pode ser encontrada por: 
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Os efeitos marginais representam a mudança percentual na chance de que o evento 

ocorra dada uma mudança percentual em uma das variáveis. Eles são obtidos por:  
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A equação a ser estimada do modelo logit será representada por: 

 

Li= β1 +β2Territ(Assu-Moss.) + β3Territ(Sert-Apodi) + β4Territ(Seridó) + 

β5Territ(Alto Oeste) + β6Territ(Potengi) + β7Territ(Mato Grande) +β8Gênero (Homem) 

+ β9PAA+  ui           (14),                     

 

em que a variável dependente Li, do modelo logit, é uma dummy que identifica o tipo de 

PRONAF, e, as variáveis independentes são as seguintes: dummies que identificam os 

territórios da cidadania, uma dummy de gênero (1 = masculino e 0 = feminino), e uma 

variável quantitativa representando os valores recebidos do PAA. As estatísticas 

descritivas destas variáveis se encontram na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Estatísticas descritivas das variáveis do modelo de regressão logit 

Variáveis Obs Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Assu-Mossoró 376 0.098 0.297 0 1 

Apodi 484 0.126 0.331 0 1 

Seridó 705 0.183 0.387 0 1 

Alto Oeste 394 0.102 0.303 0 1 

Potengi 255 0.066 0.249 0 1 

Mato Grande 384 0.100 0.300 0 1 

Gênero (1=homem) 2251 0.584 0.493 0 1 

Pronaf A 284 0.064 0.245 0 1 

Pronaf B 2046 0.531 0.499 0 1 

Pronaf C 901 0.234 0.423 0 1 

Valor PAA (R$) 3854 2.560,10 1502.3 20 8.985 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados obtidos na pesquisa. 

 

3.2 Base de Dados 

 Os dados utilizados nesta pesquisa são de ordem secundária obtidos por alguns 

órgãos ligados a agricultura. Ao se tratar do PRONAF, os dados em relação ao 

montante de recursos e o número de contratos do programa por município no RN, são 

provenientes do Ministério de Desenvolvimento Agrário (www.mda.gov.br). Nestes 

dados estão incluídas todas as linhas de crédito do PRONAF executadas no estado. 

 Em relação ao Programa de Aquisição de Alimentos, os dados foram obtidos 

pelos órgãos responsáveis pela sua execução no Rio Grande do Norte: Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER). Estes órgãos disponibilizaram os dados em relação as modalidades 

que cada um executa no estado. 

   Os dados acerca do número de agricultores existentes em cada município do RN 

são provenientes do IBGE, conforme o último Censo Agropecuário de 2006. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo, a correspondência entre as políticas do PRONAF e do PAA serão 

analisadas por meio de testes entre as proporções de agricultores participantes do PAA e 

do PRONAF nos territórios da cidadania do Rio Grande do Norte. Especificamente, a 

análise ocorrerá em três etapas. Na primeira etapa, procura-se verificar se as duas 

políticas atendem, proporcionalmente, os agricultores familiares de cada território. Para 

isso, aplicou-se o teste de diferença de proporções. Na segunda etapa procura-se 

verificar se as duas políticas seguem a mesma trajetória, isto é, na medida em que cresce 

a proporção de agricultores atendidos em uma dada política, e, em um dado território, 

espera-se, que elas correspondam, ou seja, que na outra política também seja crescente a 

proporção de agricultores familiares atendidos. Para a realização dessa etapa aplicou-se 

o teste de correlação de Spearman. Na última etapa, procura-se verificar, se há 

diferenças na probabilidade de um agricultor familiar está associado a um determinado 

tipo de PRONAF, considerando que ele pertence a um determinado território, por 

gênero, e está sendo atendido pelo PAA. Para realização dessa etapa, estimou-se um 

modelo de regressão logit.  

 

4.1 A diferença de proporções do PRONAF e do PAA no Rio Grande do Norte – 

uma avaliação a partir dos Territórios da Cidadania 

 

  As políticas do PRONAF e do PAA vêm beneficiando um percentual 

considerável dos agricultores familiares do estado do Rio Grande do Norte. Nos mapas 

abaixo é possível analisar a proporção de beneficiados por cada política nos municípios 

do RN, nos anos de 2008 a 2010.  
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Figura 6 – Proporção de agricultores 

beneciados pelo PRONAF nos municípios 

do RN em 2008. 
 Fonte: MDA e IBGE. 

Elaboração própria. 

Figura 7 – Proporção de agricultores 

beneciados pelo PAA nos municípios do 

RN em 2008. 
 Fonte: EMATER, CONAB/RN e IBGE. 
Elaboração própria. 

 

 No ano de 2008, o PRONAF e o PAA beneficiaram, respectivamente, 165 e 

136
4
 municípios no estado. Em relação ao primeiro programa, 34 municípios 

apresentaram um percentual que varia de 54 a 100% de agricultores beneficiados. 

Dentre estes, pode-se destacar os municípios de Jardim do Seridó, Vera Cruz e Baraúna 

que apresentaram proporções de 99,53, 98,57 e 98,17% de agricultores familiares 

contemplados pela política do PRONAF. Observa-se também que alguns municípios 

apresentaram proporções acima de 100%. Isto pode ser explicado pelo fato dos dados 

em relação ao programa não serem do mesmo ano do censo agropecuário, executado em 

2005.   

 Considerando o PAA no ano de 2008, pode-se afirmar que esta política não 

atingiu em muitos municípios o mesmo montante de agricultores familiares verificado 

no PRONAF. 

 Em 2009, parte dos municípios com menores proporções de agricultores 

familiares beneficiados pelo PRONAF se concentrou nos territórios do Mato Grande e 

Potengi. Já os que apresentaram proporções acima de 81% se encontram no Seridó. No 

caso do Programa de Aquisição de Alimentos, é possível constatar a partir da figura 8 

que os intervalos até 0,24 são mais freqüentes no mapa. Isto significa que o PAA 

beneficiou até 24% de agricultores, na maior parte dos municípios do RN. 

 

                                                 
4
 Embora o PAA tenha beneficiado 136 municípios do Rio Grande do Norte, o percentual de agricultores 

familiares que participaram deste programa foi bastante restrito. 
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Figura 8 – Proporção de agricultores 

beneciados pelo PRONAF nos municípios 

do RN em 2009. 
 Fonte: MDA e IBGE. 

Elaboração própria. 

Figura 9 – Proporção de agricultores 

beneciados pelo PAA nos municípios do 

RN em 2009. 
 Fonte: EMATER, CONAB/RN e IBGE. 

Elaboração própria. 
 

 Analisando o PRONAF em 2010, percebe-se que esta política beneficiou em 

uma maior proporção, parte dos municípios localizados no Seridó. O mesmo pode ser 

analisado para a política do PAA. Somando a este território, alguns municípios do Assu-

Mossoró e do Sertão do Apodi tiveram mais de 20% dos seus agricultores familiares 

comercializando os seus produtos com o governo, através do Programa de Aquisição de 

alimentos.   

 

  

Figura 10 – Proporção de agricultores 

beneciados pelo PRONAF nos municípios 

do RN em 2010.  
Fonte: MDA e IBGE. 

Elaboração própria. 

Figura 11 – Proporção de agricultores 

beneciados pelo PAA nos municípios do 

RN em 2010. 
 Fonte: EMATER, CONAB/RN e IBGE. 

Elaboração própria. 

 Para analisar se existe diferença entre as proporções de agricultores familiares 

beneficiados por cada política nos Territórios da Cidadania, a seguir será realizado um 

teste relativo à diferença entre duas proporções. Neste teste cada política será tratada 

separadamente e será possível comparar as proporções de agricultores em dois 

territórios distintos.  
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 A partir deste teste é possível constatar se as políticas estão atendendo de forma 

proporcional, ou se as mesmas estão beneficiando em maior grau alguns territórios. Para 

tanto, sugere-se duas hipóteses: a primeira representa a hipótese nula que indica que os 

territórios apresentaram a mesma proporção de agricultores familiares enquadrados em 

determinada política, assim considera-se que = ; a segunda é a hipótese alternativa 

que constata que as proporções são diferentes ( ≠ ), ou seja, os territórios 

apresentaram percentuais diferentes de agricultores participantes da política analisada. 

Assim, foi realizado um teste bicaudal, estatisticamente significativa a 0,05.  

 

Tabela 5 – Teste de diferenças entre as proporções de agricultores familiares 

participantes do PRONAF por Territórios da Cidadania do RN – 2008 a 2010. 

Territórios 2008 2009 2010 

Z Hipótese Z Hipótese Z Hipótese 

Assu-Mos./A. Oeste 21,82 ≠  -4,75 ≠  -3,40 ≠  

Assu-Mos. /Mato grande 59,52 ≠  33,02 ≠  15,56 ≠  

Assu-Mos /Potengi 42,24 ≠  28,40 ≠  9,06 ≠  

Assu-Mos./Seridó -8,06 ≠  -17,64 ≠  -5,71 ≠  

Assu-Mos./Sertão 11,44 ≠  -2,79 ≠  2,11 ≠  

Alto Oeste/Mato 47,05 ≠  35,79 ≠  20,20 ≠  

Alto Oeste /Potengi 27,64 ≠  36,09 ≠  12,49 ≠  

Alto Oeste/ Seridó -37,89 ≠  -15,18 ≠  -2,40 ≠  

Alto Oeste/Sertão -11,85 ≠  -2,36 ≠  -6,04 ≠  

Mato Grande/ Potengi -18,22 ≠  -8,09 ≠  -4,46 ≠  

Mato Grande/Seridó -77,01 ≠  -53,15 ≠  -23,25 ≠  

Mato Grande /Sertão -54,70 ≠  -38,40 ≠  -14,45 ≠  

Potengi/Seridó -58,28 ≠  -51,31 ≠  -14,69 ≠  

Potengi/Sertão -36,06 ≠  -34,64 ≠  -7,73 ≠  

Seridó/ Sertão 23,80 ≠  17,70 ≠  8,76 ≠  

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados do MDA e do IBGE, 2012. 

 

Em relação à política do PRONAF, todos os testes realizados mostraram que as 

proporções de agricultores beneficiados por esta política nos territórios são diferentes. 

Isto significa que agricultores de determinados territórios tem mais acesso ao crédito do 

PRONAF do que outros.  
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O território do Seridó foi o mais beneficiado pela política do PRONAF no 

período de 2008 a 2010, pois apresentou uma proporção maior de agricultores 

familiares participantes deste programa. Este resultado mostra que os recursos do 

PRONAF são direcionados para um território onde a atividade da agricultura familiar é 

mais consolidada. Em contra partida, o território do Mato Grande conhecido por 

apresentar menores índices sócio-econômicos e uma agricultura familiar mais 

desassistida foi onde o PRONAF apresentou uma menor atuação, em todo o período 

analisado.   

Os mesmos testes foram aplicados as proporções de agricultores familiares 

participantes do PAA. Os resultados podem ser consultados na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Teste de diferenças entre as proporções de agricultores familiares 

participantes do PAA por mesorregião do RN – 2008 a 2010. 

Território 2008 2009 2010 

Z Hipótese Z Hipótese Z Hipótese 

Assu-Mos./A. Oeste 22,54 ≠  12,92 ≠  9,54 ≠  

Assu-Mos. /Mato grande 14,62 ≠  7,34 ≠  8,06 ≠  

Assu-Mos /Potengi 18,17 ≠  9,97 ≠  11,76 ≠  

Assu-Mos./Seridó 20,41 ≠  -0,25 =  2,51 ≠  

Assu-Mos./Sertão 4,97 ≠  -6,25 ≠  -2,71 ≠  

Alto Oeste/Mato -5,96 ≠  -4,39 ≠  -1,16 =  

Alto Oeste /Potengi 0,95 =  -2,46 ≠  4,61 ≠  

Alto Oeste/ Seridó -2,78 ≠  -15,48 ≠  -8,18 ≠  

Alto Oeste/Sertão -19,11 ≠  -21,41 ≠  -13,21 ≠  

Mato Grande/ Potengi 5,84 ≠  1,99 ≠  5,40 ≠  

Mato Grande/Seridó 3,54 ≠  -8,65 ≠  -6,56 ≠  

Mato Grande /Sertão -10,99 ≠  -13,94 ≠  -11,43 ≠  

Potengi/Seridó -3,21 ≠  -11,90 ≠  -10,66 ≠  

Potengi/Sertão -16,01 ≠  -17,57 ≠  -14,35 ≠  

Seridó/ Sertão -16,82 ≠  -7,81 ≠  -5,99 ≠  

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da EMATER e da CONAB, 2012. 
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 No caso da política do PAA, três testes indicaram a igualdade entre as 

proporções dos seguintes territórios: Alto Oeste e Potengi em 2008, Assu-Mossoró e 

Seridó em 2009, e também o Alto Oeste e Mato Grande em 2010. Assim, pode-se 

constatar que para estes territórios a política do PAA atingiu a mesma proporção de 

agricultores familiares. Contudo, os testes para os demais territórios apresentaram 

diferenças entre as proporções. 

  

4.2 A complementaridade entre o PRONAF e o PAA a partir da análise de 

correlação de Spearman. 

 Diante do objetivo do estudo, na tabela a seguir é exposto o coeficiente de 

correlação de Spearman, que mede o grau de relação entre duas variáveis quantitativas, 

nos anos 2008, 2009 e 2010.  Através deste modelo é possível constatar se existe uma 

relação entre a política do PRONAF e do PAA, ou seja, se a medida que um programa 

amplie o seu número de participantes, o mesmo ocorre com a outra política.  

 

Tabela 7 – Teste de correlação de Spearman para as proporções de agricultores 

beneficiados pelo PRONAF e PAA nos municípios dos Territórios da Cidadania do RN 

– 2008 a 2010. 

Ano ρ Probabilidade exata do teste 

2008 0,3329 0,0014 

2009 0,4390 0,0000 

2010 0,3131 0,0021 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da CONAB, EMATER e MDA, 2012. 

 

 Para os resultados expostos, percebe-se que há uma correlação direta entre as 

variáveis no período estudado, significativo a 1%. Contudo os resultados mostram que 

esta relação é baixa, visto que quanto mais próxima de 1 for o resultado, mas forte é a 

correlação. Entre os anos analisados, constata-se que em 2009, os programas 

apresentam uma relação maior do que o averiguado nos demais anos. Na tabela a seguir 

é analisada a correlação entre estas políticas em cada território.  
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Tabela 8 – Teste de correlação de Spearman para as proporções de agricultores 

beneficiados pelo PRONAF e PAA por Território da Cidadania- 2008. 

Territórios ρ Probabilidade exata do teste 

Assu-Mossoró 0,4833 0,1938 

Alto Oeste 0,1712 0,4001 

Mato Grande 0,6909 0,0219 

Potengi 0,1545 0,6437 

Seridó 0,2015 0,3535 

Sertão do Apodi 0,3496 0,2610 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da CONAB, EMATER e MDA, 2012. 

 

  

 Averiguando a correlação das políticas em 2008, percebe-se que todos os 

territórios apresentaram valores positivos, o que leva a supor uma correlação direta, ou 

seja, que a medida que a proporção de beneficiados do PRONAF aumenta, o mesmo 

ocorre com o programa PAA. Porém, somente o território do Mato Grande apresentou 

uma correlação forte e significativa a 5%, conforme gráfico abaixo.  

 
Gráfico 21 – Correlação entre o PRONAF e o PAA no território do Mato Grande - 

2008. 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da CONAB, EMATER e MDA, 2012. 

 

 Em relação aos demais territórios, pode ser constatado que as políticas foram 

executadas de forma independente, onde o número de agricultores beneficiados por cada 

política não tem nenhuma relação entre si.  
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 Em 2009, os resultados mostraram uma suposta correlação direta para a maioria 

dos territórios, exceto o Mato Grande que apresentou um valor negativo no resultado da 

correlação. Os resultados podem ser verificados na tabela 9.  

 

Tabela 9 – Teste de correlação de Spearman para as proporções de agricultores 

beneficiados pelo PRONAF e PAA - 2009. 

Territórios ρ Probabilidade exata do teste 

Assu-Mossoró 0,2857 0,5560 

Alto Oeste 0,3754 0,0853 

Mato Grande -0,1833 0,6436 

Potengi 0,2121 0,5482 

Seridó 0,3725 0,0803 

Sertão do Apodi 0,4545 0,1371 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da CONAB, EMATER e MDA, 2012. 

 

 

 Somente o território do Alto Oeste e do Seridó mostraram resultados 

significativos a 10%, mesmo apresentando uma baixa correlação entre as políticas. Este 

resultado também demonstra a falta de continuidade na trajetória das políticas, pois no 

ano anteriormente analisado se verificou uma forte complementaridade entre as políticas 

no Mato Grande e o mesmo não foi constatado para o ano de 2009. O gráfico 22 e 23 

mostra a correlação entre as políticas nos territórios do Alto Oeste e Seridó. 

 

 

 

Gráfico 22– Correlação entre o PRONAF e o PAA no território do Alto Oeste - 2009. 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da CONAB, EMATER e MDA 
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Gráfico 23 – Correlação entre o PRONAF e o PAA no território do Seridó - 2009. 
 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da CONAB, EMATER e MDA, 2012. 

 

 Em 2010, nenhuma correlação se mostrou significativa. Isto demonstra que os 

gestores destas políticas não estão executando as mesmas de uma forma que haja uma 

correspondência entre ambas, visto que muitos agricultores que tem acesso ao PRONAF 

pode não ser os mesmos que vendem os seus produtos ao governo por meio do PAA. Os 

resultados da correlação de Spearman podem ser verificados na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Teste de correlação de Spearman para as proporções de agricultores 

beneficiados pelo PRONAF e PAA - 2010. 

Territórios ρ Probabilidade exata do teste 

Assu-Mossoró -0,0636 0,8601 

Alto Oeste 0,2373 0,2619 

Mato Grande 0,3934 0,1626 

Potengi 0,3697 0,2872 

Seridó 0,3969 0,0679 

Sertão do Apodi 0,2396 0,4042 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da CONAB, EMATER e MDA, 2012. 
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4.3 Análise do modelo de Logit para o enquadramento dos agricultores familiares 

do PAA nos grupos do PRONAF. 

 

 Com o objetivo de avaliar os fatores relacionados ao enquadramento dos 

agricultores familiares participantes do PAA no PRONAF, estimou-se o modelo de 

regressão logit. Foram analisados os grupos do PRONAF A, B e C. 

A Tabela 11 apresenta as estimativas dos parâmetros, as razões de 

probabilidades e os efeitos marginais dos coeficientes do modelo logit para os 

agricultores do PRONAF A. O modelo estimado é aceito do ponto de vista da estatística 

de Wald 2(8) a um nível de 1%, ou seja, rejeita-se a hipótese de que todos os 

parâmetros estimados são iguais a zero. Com relação aos coeficientes de cada variável, 

percebe-se, que, para o território do Sertão de Apodi e na variável gênero, estes não 

foram estatisticamente significantes.  

Observa-se, da análise, que os sinais dos coeficientes das dummies, para os 

agricultores nos territórios do Assu-Mossoró, Apodi, Potengi e do Mato Grande, 

apresentaram-se positivos, mostrando, assim, uma relação positiva com à probabilidade 

do enquadramento no PRONAF A. Enquanto que, para os territórios do Seridó, Alto 

Oeste e também para a variável montante do PAA observou-se uma relação inversa com 

o enquadramento no grupo A do PRONAF.  

Dos territórios que apresentaram uma relação direta com a chance do 

enquadramento no PRONAF A, o coeficiente da dummy do território Mato Grande 

revelou uma maior influência no percentual de chances do agricultor familiar está 

enquadrado no PRONAF A. Isso pode ser constatado pela razão de chances de cada 

variável do modelo. Por exemplo, a chance de um agricultor do PAA ser do PRONAF 

A, no território do Mato Grande, é 3,3 vezes maior do que em outro território. No 

território de Assu-Mossoró a chance é 2,3 vezes, e no território do Potengi a razão de 

chance de um agricultor familiar, participante do PAA, se enquadrar no PRONAF A é 

de 2,1 vezes maior do que em outro território.  

Os efeitos marginais mostram a variação (%) nas chances de um agricultor 

familiar, associado ao PAA ser do PRONAF, em consequência da variação (%) em uma 

variável do modelo. Percebe-se, que os maiores efeitos marginais estão associados aos 

territórios do Mato Grande, Assu-Mossoró e do Potengi. Por exemplo, a chance de um 

agricultor do PAA se enquadrar no PRONAF A varia em 9,4% se ele for para o 

território de Mato Grande.  Este resultado é explicado pelo fato deste território 
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apresentar uma agricultura com baixo dinamismo, onde o valor da produção da 

agropecuária é relativamente menor do que em outros territórios do estado. A grande 

parcela dos estabelecimentos da agricultura familiar é desassistida de infraestrutura e a 

renda destes agricultores é bastante precária. Como o grupo do PRONAF A é voltado 

para os agricultores familiares mais carentes, ou seja, os assentados de reforma agrária, 

as chances de estes agricultores estarem localizados no território do Mato Grande são 

mais elevadas.  

 

Tabela 11 – Estimativa dos coeficientes, razão de chances e efeitos marginais do 

modelo de Logit para o enquadramento dos agricultores do PAA no PRONAF A - 2010. 

 
Variáveis Coeficientes  Razão de 

chances 
 Efeito marginal 

 (βi) P>[z]  OR  dy/dx P>[z] 

Assu-Mossoró 0.843 0.000  2.32  0.058 0.002 

Sertão do Apodi 0.328 0.145  1.38  0.018 0.191 

Seridó -0.515 0.040  0.59  -

0.022 
0.016 

Alto Oeste -1.049 0.009  0.35  -

0.037 
0.000 

Potengi 0.760 0.002  2.13  0.052 0.018 

Mato Grande 1.189 0.000  3.28  0.094 0.000 

Gênero 0.137 0.310  1.14  0.006 0.308 

Montante PAA -0.316 0.000  0.72  -

0.016 
0.000 

Constante (β0) -0.637 0.273      

        

Wald 2(8)   102.75 Prob > 

2=0.00 
     

Log likelihood -868.971       

Pseudo R2 0.0496       
Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 Em relação ao PRONAF B, todas as variáveis analisadas apresentaram relações 

inversas ao enquadramento dos agricultores neste grupo. As estimativas dos 

coeficientes, da razão de chances e os efeitos marginais do modelo de logit para o 

enquadramento no PRONAF B estão na Tabela 13. A estatística de Wald 2(8) rejeita, 

ao nível de 1%, a hipótese de que  todos os parâmetros estimados são iguais a zero. 

 A relação inversa entre as variáveis analisadas e o enquadramento dos 

agricultores familiares do PAA no PRONAF B está relacionada às dificuldades que esta 
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linha de crédito vem enfrentando nos últimos anos. Mesmo representando o maior 

número de contratos no Estado, a linha de crédito do PRONAF B apresenta uma grande 

inadimplência, o que pode reduzir as chances dos agricultores familiares se 

enquadrarem neste grupo do PRONAF.  

Outro fato é que a política do PRONAF tem apresentado uma redução na sua 

atuação no país e também no Rio Grande do Norte. Esta redução na política como um 

todo, repercute fortemente no grupo B do PRONAF, visto que estes representam o 

maior número de contratos do estado.  

Ao analisar a razão de chances de enquadramento no PRONAF B constata-se, 

que esta ficou abaixo de 1 para todos os territórios, indicando, que a chance de um 

agricultor familiar, participante do PAA, está associado a outra modalidade PRONAF é 

maior do que ele estar enquadrado no PRONAF B.   

Os efeitos marginais também mostram a relação inversa entre a mudança nas 

chances de um agricultor familiar pertencente ao PAA ser enquadrado no PRONAF B. 

Por exemplo, a chance de um agricultor familiar pertencer ao grupo B, diminuiria em 

31,1%, se ele se deslocasse para o território Assu-Mossoró. Este resultado se mostra 

mais acentuado para este território devido as características da agricultura familiar no 

mesmo. O Assu-Mossoró é conhecido por possuir uma agricultura familiar mais 

consolidada, onde os agricultores são mais articulados em associações e cooperativas, 

permitindo que os mesmos atuem de forma mais organizada. Este território apresenta 

vários casos exitosos da agricultura familiar, onde ocorre produção até mesmo para 

exportação. Assim, como o grupo do PRONAF B é constituído por agricultores mais 

descapitalizados, a probabilidade destes não se localizarem no território Assu-Mossoró 

é mais acentuado. 
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Tabela 12 – Estimativa dos coeficientes, razão de chances e efeitos marginais do 

modelo de Logit para o enquadramento dos agricultores do PAA no PRONAF B - 2010. 

 
Variáveis Coeficientes  Razão de 

chances 
 Efeito marginal 

 (βi) P>[z]  OR  dy/dx P>[z] 

Assu-Mossoró -1.340   0.000  0.261  -0.311 0.000 

Sertão do Apodi -0.503 0.000  0.604  -0.125 0.000 

Seridó -0.611 0.000  0.542  -0.151 0.000 

Alto Oeste -0.406 0.001  0.666  -0.101 0.000 

Potengi -0.068 0.633  0.933  -0.017 0.633 

Mato Grande -0.428 0.000  0.651  -0.106 0.000 

Gênero -0.676 0.000  0.508  -0.165 0.000 

Montante PAA -0.073 0.087  0.928  -0.018 0.087 

Constante (β0) 1.481 0.000      

        

Wald 2(8)   213.93 Prob > 

2=0.00 
     

Log likelihood -2541.79       

Pseudo R2 0.0438       
Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 

Considerando o enquadramento no PRONAF C, Tabela 13, os territórios do 

Assu-Mossoró, Sertão do Apodi, Seridó e Alto Oeste, apresentaram relações diretas 

com este grupo, significativos a 1%. Além destes territórios, as variáveis, gênero e 

montante do PAA, também seguiram a mesma trajetória.  Em contrapartida, a variável 

que identifica os agricultores familiares do Mato Grande mostrou resultado negativo 

quanto a participação no PRONAF C. Notou-se ainda que os agricultores familiares do 

gênero masculino apresenta uma maior chance de pertencerem ao PRONAF C do que 

os agricultores do gênero feminino, e que quanto maior o montante recebido com a 

comercialização dos produtos por meio do PAA, também será maior a chance do 

agricultor familiar pertencer ao PRONAF C. Sendo o grupo constituído por agricultores 

com renda superior aos grupos anteriormente analisados, a relação direta com os 

territórios do Assu-Mossoró, Sertão do Apodi, Seridó e Alto Oeste são mais evidentes 

por apresentarem uma agricultura familiar mais consolidada. Notou-se que a maior 

razão de chances foi apresentada pelo território do Alto Oeste. Assim, as chances de um 

agricultor do PAA participar do PRONAF C é de 2,3 vezes mais elevada nesse território 
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do que em outro. No território de Assu-Mossoró essa chance é 2,2 vezes maior do que 

em outro território, que possui agricultores familiares associados ao Programa de 

Aquisição de Alimentos. O modelo estimado como um todo também é aceito, com base 

na estatística de Wald 2(8), a um nível de significância de 1%. 

 

Tabela 13 – Estimativa dos coeficientes, razão de chances e efeitos marginais do 

modelo de Logit para o enquadramento dos agricultores do PAA no PRONAF C - 2010. 

 
Variáveis Coeficientes  Razão de 

chances 

 Efeito marginal 

 (βi) P>[z]  OR  dy/dx P>[z] 

Assu-Mossoró 0.789 0.000  2.20  0.158 0.000 

Sertão do Apodi 0.531 0.000  1.70  0.101 0.000 

Seridó 0.709 0.000  2.03  0.136 0.000 

Alto Oeste 0.83 0.000  2.30  0.167 0.000 

Potengi -0.241 0.206  0.79  -0.039 0.177 

Mato Grande -0.717 0.000  0.49  -0.104 0.000 

Gênero 0.405 0.000  1.50  0.068 0.000 

Montante PAA 0.102 0.040  1.11  0.017 0.040 

Constante (β0) -2.548 0.000      
        

Wald 2(8)   170.08 Prob > 

2=0.00 

     

Log likelihood 2007.4       

Pseudo R2 0.0406       

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao analisar a correspondência entre o PRONAF e o PAA, os resultados mostram 

que estas políticas apresentam uma correlação direta, porém fraca, quando os 

municípios dos Territórios da Cidadania são analisados de forma agrupada.  Para análise 

da correspondência entre as políticas por território, os resultados mostraram que em 

2008, somente o território do Mato Grande apresentou resultados significativos. Assim, 

foi constatado que neste território ocorreu uma correlação direta e alta entre as políticas, 

visto que o coeficiente de correlação de Spearman foi de aproximadamente 70%. Em 

2009, os territórios do Alto Oeste e Seridó também apresentaram uma correlação direta, 

porém baixa entre os programas. Em relação aos resultados em 2010, verificou-se que 

nenhum território mostrou uma relação entre o PRONAF e o PAA. Estes resultados 

demonstram que na maior parte dos Territórios da Cidadania do estado, as políticas são 

executadas de forma aleatória, ou seja, que ambas não possuem correspondência entre 

si. 

Além disto, através do teste de diferença entre proporções contatou-se que a 

política do PRONAF atingiu uma maior proporção de agricultores familiares do 

território do Seridó, enquanto que atuou menos no Mato Grande, mostrando que a 

política não foi executada de forma igualitária e que beneficiou o território que 

apresenta uma agricultura familiar mais consolidada. Em relação ao PAA, os resultados 

demonstram que em alguns casos esta política beneficiou a mesma proporção de 

agricultores familiares: Alto Oeste e Potengi em 2008, Assu-Mossoró e Seridó em 2009, 

e também o Alto Oeste e Mato Grande em 2010.  

Além destes resultados, também foi possível verificar, através do modelo de 

Logit, a razão de chances dos agricultores familiares do PAA serem enquadrados no 

grupo do PRONAF A, B e C. Assim, o Mato Grande mostrou uma maior influência no 

percentual de chances do agricultor familiar está enquadrado no PRONAF A. Como o 

este grupo é voltado para os agricultores familiares mais carentes, ou seja, os assentados 

de reforma agrária, as chances destes agricultores serem localizados no território do 

Mato Grande são mais elevadas, pois este território é conhecido por apresentar uma 

agricultura com baixo dinamismo, onde o valor da produção é muito baixo em relação a 

outros territórios do estado. 

Quando considerado o PRONAF B, todas as variáveis analisadas apresentaram 

uma relação inversa ao enquadramento neste grupo do PRONAF. Provavelmente, a 
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relação inversa entre as variáveis analisadas está relacionada às dificuldades que esta 

linha de crédito vem enfrentando nos últimos anos. 

Como o PRONAF C é constituído por agricultores com renda superior aos 

grupos anteriormente analisados, houve uma relação direta com os territórios do Assu-

Mossoró, Sertão do Apodi, Seridó e Alto Oeste, pois estes apresentam uma agricultura 

familiar mais consolidada. 

A partir destes resultados é possível afirmar que na maior parte dos casos, estas 

políticas não atuam de forma relacionada, ou seja, a proporção de agricultores 

beneficiados por uma política não é requisito para a execução da outra. Outro ponto 

importante a ser ressaltado é que mesmo o território apresentando uma correlação entre 

as políticas em determinado ano, o mesmo não ocorre no ano seguinte, o que implica na 

falta de continuidade destas políticas. 
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