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RESUMO 

 

 

AMON-HÁ, R. Concentração da Posse da Terra e o Programa Nacional de Crédito 

Fundiário – Uma Análise para o estado do Rio Grande do Norte, 2006 – 2012. 2012. 141 

f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 

 

O objetivo do trabalho é propor um estudo sobre a relação do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário - PNCF, no estado do Rio Grande do Norte, e sua concentração fundiária. Ou seja, 

se o PNCF está sendo direcionado, para as microrregiões que apresentam maior índice de 

concentração, de acordo com o índice de Gini, e se as áreas adquiridas através do crédito 

fundiário estão emergindo nestas microrregiões. Para isto, o estudo levantou a hipótese de que 

o PNCF no estado do Rio Grande do Norte não está sendo conduzida, de modo a reduzir a 

concentração fundiária, dentre as microrregiões do estado. Ou seja, não existe correlação entre 

o índice de Gini, da concentração fundiária, e as áreas adquiridas através do programa. Além 

disso, o trabalho buscou realizar uma discussão da literatura sobre os programas de reforma 

agrária assistida pelo mercado. Apresentando os autores que são exaltadores do modelo e das 

suas potencialidades, atrelando as causas dos problemas levantados como sendo de ordem 

técnica e operacional, onde os principais autores desta linha são: Van Zyl, Kirsten & 

Binswanger, (1996), Deininger & Binswanger, (1999). Têm-se também a apresentação da 

posição dos autores adeptos as políticas fundiárias pautadas na dinâmica e liberação dos 

mercados de terras, mas que visam contribuir com estudos que permitam uma redução para o 

custo elevado e a sua incapacidade de abarcar a esfera social, em decorrência do pagamento á 

vista e a preço de mercado aos donos das terras, são eles: De Janvry & Sadoulet (2002), 

Gordillo (2002), Banerjee (1999), Jaramillo (1998) e Burki & Perry (1997). Todavia, 

apresentou-se a corrente de autores que ressalta a natureza “socialmente agressiva” da 

Reforma Agrária Assistida pelo Mercado (RAAM), sendo os seus principais contribuidores: 

El-Ghonemy (2001); Barros, Schwartzman & Sauer (2003); Borras Jr. (2006, 2003 e 2003a); 

Garoz et al. (2005); Sauer & Pereira (2006); Pereira (2005, 2006 e 2010); Sauer (2010); 

Lahiff, Borras Jr. & Kay (2007). Em sequência, o trabalho apresentou a transição e 

características dos programas de acesso à terra, no Brasil, a partir da década de 1990, bem 

como, alguns indicadores do PNCF, no Brasil e o estado do Rio Grande do Norte. 

Apresentou-se também os indicadores da concentração fundiária, no Brasil e no estado. 

Através dos dados do Censo Agropecuário de 2006 foi possível calcular o índice de Gini da 

distribuição fundiária nas microrregiões no estado do Rio Grande do Norte. Com os dados 

fornecidos pela Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e de Apoio à Reforma Agrária - 

SEARA mostrou-se a distribuição das linhas de crédito do PNCF e as áreas adquiridas, entre 

os anos de 2006 e 2012. Por fim, o valor do coeficiente de correlação simples (r) igual a 

(0,2865), que com base no teste bilateral da distribuição de t de Student chegou-se no 

resultado para T calculado no valor de (1,2333), que ao ser comparado com o valor de T 

crítico igual a (2,898), com 17 graus de liberdade, a um nível de significância de 1%, pode 

aceitar a hipótese de partida, ou seja, que o PNCF não estava sendo direcionado para diminuir 

a concentração fundiária no estado. 

 

Palavras-chave: PNCF, Índice de Gini, Correlação. 



 

ABSTRACT 

 

 

AMON-HÁ, R. Concentration of Land Ownership and the National Program of 

Agrarian Credit - An Analysis for the state of Rio Grande do Norte, 2006 – 2012. 2012. 

141 f. Dissertation (MA) – Pos Graduate Program in Economics, Federal University do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2012. 

 

The objective is to propose a study on the relationship of the National Land Credit - NLC in 

the state of Rio Grande do Norte, and his land concentration. That is, if the NLC is being 

directed to the micro regions with higher concentration ratio, according to the Gini index, and 

the areas acquired through the agrarian credit are emerging in these micro regions. For this, 

the study hypothesized that NLC in the state of Rio Grande do Norte is not being conducted 

in order to reduce the concentration of land ownership among the micro state. That is, there is 

no correlation between the Gini index, land concentration, and the areas acquired through the 

program. In addition, the study attempts to make a discussion of the literature on agrarian 

reform programs assisted by the market. Featuring authors who are exalt model and its 

potential, linking the causes of the problems as technical and operational, where the main 

authors of this line are: Van Zyl, Kirsten & Binswanger (1996), Deininger and Binswanger, 

(1999). They are also the presentation of the position of the authors adherents land policies 

guided by the dynamic release of land markets, but designed to bring studies to reduce the 

high cost and its inability to grasp the social sphere, due to the Payment in sight and the 

market price of the land owners, they are: De Janvry & Sadoulet (2002), Gordillo (2002), 

Banerjee (1999), Jaramillo (1998) and Burki & Perry (1997). However, presented the current 

authors that emphasizes nature "socially aggressive" Agrarian Reform Assisted by Market 

(RAAM), being its main contributors: El-Ghonemy (2001); Barros, Schwartzman & Sauer 

(2003); Borras Jr. (2006, 2003 and 2003a); Garoz et al. (2005); Sauer & Pereira (2006), 

Pereira (2005, 2006 and 2010), Sauer (2010); Lahiff, Borras Jr. & Kay (2007). In sequence, 

the work presented and the transition characteristics of the programs of access to land in 

Brazil from the 1990s, as well as some indicators of PNCF in Brazil and the state of Rio 

Grande do Norte. He has also indicators of land concentration in Brazil and in the state. Using 

data from the 2006 Agricultural Census was possible to calculate the Gini coefficient of land 

distribution in the regions in the state of Rio Grande do Norte. With the data provided by the 

State Department of Land Affairs and Land Reform Support - SDLALRS showed the 

distribution of lines of credit and PNCF acquired areas, between the years 2006 and 2012. 

Finally, the value of the simple correlation coefficient (r) equal to (0.2865) which sided test 

based on the Student's t distribution has arrived at the calculated result to the value of T 

(1.2333) which when compared to the critical value of T equals (2.898) with 17 degrees of 

freedom at a significance level of 1% can accept hypothesis, namely that the NLC was not 

being directed to decrease land concentration in the state. 

 

Keywords: NLC, Gini Index, Correlation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Do início da década de 1990 até meados dos anos 2000, o Estado brasileiro se 

apresentou como o principal articulador de recursos para o desenvolvimento de políticas 

agrárias, mesmo que influenciados ou inspirados pelas políticas e diretrizes apresentadas 

pelos órgãos internacionais, tais como o Banco Mundial. 

 Essas políticas públicas construídas na matriz ideológico-político-econômico 

conduzem ao debate sobre um desenvolvimento rural sustentado via pacificação no campo ou 

a realização de políticas de aporte financiador, entre outros presentes conjuntos da questão 

agrária. 

  No Brasil, as questões de Reforma Agrária nunca deixaram de ser pauta dos grandes 

debates da sociedade, mesmo depois de se ter construído a ideia, nas décadas de 1970 e 1980, 

de que o território rural era ineficiente na alocação dos recursos, mesmo o mercado apontando 

ser mais rentável ou racional a produção de certo produto ou o emprego de um determinado 

fator, os produtores rurais, por motivos de “hábito e cultura”, mantinham suas tradições tanto 

se tratando de produtos, quanto de técnicas de produção. Sendo assim, passou-se a ideia que a 

agricultura era um entrave para o desenvolvimento econômico (GARCIA, 1990), gerando a 

imagem de que os centros urbanos eram os principais geradores de renda e de oportunidades 

econômicas. 

  Porém, as últimas décadas mostraram um fenômeno inverso aos das décadas de 1970 e 

1980, com o meio rural cada vez mais se valorizando, tanto pela importância da sua produção 

para economia, como pela fonte de retorno de lucro para os produtores. Com isso, na década 

seguinte, iniciou-se um processo de emersão de canalização de recursos para financiamento 

da produção agrícola e para o aumento da sua modernização. Desta forma, muitas políticas 

agrárias passaram a ser foco das agências financiadoras multilaterais. 

 Em nosso país, essa ideologia de financiamento, em larga escala, para aquisição de 

terras na agricultura, passou a ser realizada no governo de Fernando Henrique Cardozo 

(janeiro de 1994 a dezembro de 2001), quando constitui-se a política agrária nomeada “Novo 

Mundo Rural”, pautada em três pilares: i) assentamento de famílias sem terra enquanto uma 

política social compensatória; ii) a “estadualização” dos projetos de assentamentos, 

repassando responsabilidades inerentes à União para os estados e municípios; iii) a 

substituição do instrumento constitucional de desapropriação pela propaganda do “mercado 
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de terras”, significando a compra e venda negociadas da terra. (REDE TERRA DE 

PESQUISA POPULAR, 2005) 

 Em primazia, todos esses pilares supracitados são pautados, do ponto de vista 

conceitual, na Reforma Agrária Assistida pelo Mercado (RAAM), que surgiu na década de 

1990 como uma adequação à reforma agrária convencional, tendo como órgão principal de 

financiamento o Banco Mundial. A principal função desse plano foi a correção das 

imperfeições e ineficiências do modelo convencional de reforma agrária por desapropriação 

de latifúndios improdutivos, e distribuição aos trabalhadores rurais sem terras. (SPAROVEK, 

2006) 

 Em busca de atender essa distribuição de terras aos trabalhadores rurais, no final da 

década de 1990 iniciou-se, no Brasil, o Programa Reforma Agrária Solidária, mais conhecido 

como Projeto São José. De acordo com Garcia (1998a), Sauer (2004) e Pereira (2004), este 

programa disponibilizava um recurso de financiamento, a ser pago posteriormente, para 

aquisição de imóveis rurais por associações formadas por agricultores sem-terra, no qual era 

negociado diretamente com o proprietário. Este programa começou a ser implementado pelo 

estado do Ceará, no qual financiou a compra de 23,4 mil hectares de terras para cerca de 700 

famílias, a um custo médio, por família, de R$ 6.083,00 ou R$ 179,00 por hectare. Devido a 

sua eficiência, o Governo Brasileiro requereu ao Banco Mundial um novo projeto designado 

de Cédula da Terra. (BANCO MUNDIAL, 2000) 

 O projeto Cédula da Terra teve início efetivo em julho de 1997 e terminou em 31 de 

dezembro de 2002. Segundo Pereira (2004), o projeto teve problemas de execução por causa 

da crise do Real, por volta do final do ano de 1999 e meados de 2000. O programa operou em 

quatro estados do nordeste: Bahia, Ceará, Maranhão e Pernambuco; além do norte de Minas 

Gerais. O projeto beneficiou cerca de 15 mil famílias, financiando a compra de 399 mil 

hectares a um custo total por família de R$ 11.975,00 ou de R$ 191,00 por hectare, entre os 

anos de 1997 a 2002. Conforme o Banco Mundial (2003), o programa Cédula da Terra 

consumiu US$ 121,3 milhões, distribuído em US$ 45 milhões do Governo Federal, US$ 1,9 

milhões dos Governos Estaduais, US$ 5,9 milhões das associações e US$ 68,5 milhões do 

Banco Mundial. 

 Em paralelo, no mês de fevereiro de 1998 foi criado o Banco da Terra/Fundos de 

Terra, que servia como um fundo de carácter nacional para financiar a aquisição de terras para 

trabalhadores rurais. Diferentemente do projeto Cédula da Terra, o Banco da Terra não tinha 

como componente o combate à pobreza rural, e sim o financiamento reembolsável do total 
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dos investimentos, incluindo os de infraestrutura, além de conceder participação para aqueles 

que possuíam maior poder aquisitivo e patrimonial.  

 Após uma séria de impasses criados pelo Fórum Nacional de Reforma Agrária e 

Justiça no Campo, que coligava mais de 30 entidades como o Movimento Sem-Terra (MST), 

a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), a Comissão Pastoral 

da Terra (CPT), a Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA) entre outros, em 

detrimento às irregularidades e descumprimentos de normas e finalidades do Programa 

Cédula da Terra, foi criado em 2001 um novo programa, o Crédito Fundiário de Combate à 

Pobreza Rural (CF-CPR). (PEREIRA, 2005a) 

 Este programa tinha como meta atender todos os estados do nordeste, o estado do 

Espírito Santo (região sudeste), e de carácter experimental, os estados da região sul. 

Totalizando cerca de 50 mil famílias, distribuídas da seguinte forma: 40 mil famílias da região 

nordeste, 05 mil da região sudeste e mais 5 mil da região sul. Orçado em US$ 400 milhões, 

era constituído pelo financiamento do Banco Mundial em US$ 200 milhões, US$ 160 milhões 

do Governo Federal (por meio do Fundo de Terras), os governos estaduais entraram com US$ 

20 milhões e os beneficiários com US$ 20 milhões em dinheiro, material ou trabalho. 

(SPAVOREK, 2006) 

 Em consonância, no ano de 2003, por meio do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) teve-se a união do CF-CPR e do Fundo de Terras, com a promulgação do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). O objetivo central do PNCF era 

colaborar para diminuição da pobreza rural e melhoria da condição de vida, por meio do 

acesso à terra e a elevação da renda de cerca de 50 mil famílias de trabalhadores rurais, tendo 

como distribuição ou atendimento a todos os estados do nordeste brasileiro, dois estados da 

região sudeste (Espírito Santo e Minas Gerais) e os três estados da região sul (Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. (PNCF, 2005) 

 Além disso, o Programa Nacional de Crédito Fundiário surge num período em que as 

disparidades da posse da terra ainda apresentam-se bastante acentuadas. De acordo com 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, Brasil (2003), os casos de maior desigualdade na 

posse da terra se encontram na América Latina, especialmente no Brasil.  

 Uma medida utilizada para mensuração da concentração da posse da terra é o índice de 

Gini
1
; no Brasil este índice chega ao valor de (0,8)

2
, confirmando o quanto é concentrada a 

                                                 
1
 O índice de Gini é uma medida de desigualdade que possui intervalo entre 0 e 1. Quanto mais próximo de zero 

estiver o índice, menor é a desigualdade, analogamente, quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. 
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propriedade fundiária no país. Para Furtado (1989) a origem dos problemas de concentração 

fundiária é oriunda da construção história da formação da propriedade. De acordo com Souza 

(2000), a concentração de terras no Brasil permaneceu elevada entre 1980 e 1995, e Alcântara 

Filho (2007) verificou que não houve modificações expressivas na estrutura fundiária entre 

1992 e 2003. 

 Mo (2003) mostrou em seus estudos que o crescimento econômico possui relação com 

a desigualdade na distribuição da terra, mostrando que 30% das disparidades econômicas 

regionais do Leste Asiático e da América Latina podem ser elucidadas pelas diferenças nos 

níveis de desigualdade na distribuição da terra. O autor acrescenta que para um aumento de 

1% no índice de Gini de terras, a taxa de crescimento pode reduzir em 0,7%. 

 A disparidade na distribuição da terra é alta em todas as unidades da federação. De 

acordo com Hoffmann e Ney (2010), sete estados apresentam índices superiores ou iguais a 

(0,85), oito e mais o Distrito Federal apresentam índices de (0,80) a (0,85), cinco estados com 

índices entre (0,75) e (0,70). Todos os estados pertencentes à região nordeste apresentam 

índices superiores a (0,8). 

 Para Albuquerque (1987), uma das justificativas para esta concentração é a utilização 

da terra como reserva de valor e como elemento de especulação imobiliária em detrimento de 

sua função produtiva. Por isso, Buainain e Pires (2003) ressaltam que no atual contexto, não 

se pode deixar de evidenciar a necessidade e a oportunidade de implementar programas de 

reestruturação fundiária.  

 Com a consolidação do Programa Nacional de Crédito Fundiário como principal 

política de acesso a aquisição de terras, e possivelmente como um dos principais meios para 

reestruturação fundiária, muitos estados brasileiros passaram a beneficiar famílias oferecendo 

condições para que os trabalhadores rurais, sem terra ou com pouca terra, passassem a 

comprar um imóvel rural por meio de um financiamento. 

 O estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, beneficiou mais de 5 mil famílias, 

bem como outros estados da federação. Mas por ainda apresentar uma forte concentração 

fundiária, com um índice de Gini igual a (0,824) medido em 2006, surge à indagação de como 

o Programa Nacional de Crédito Fundiário está sendo utilizado para diminuição da 

concentração fundiária? 

 Por isso, este trabalho tem como objetivo analisar a correlação entre o índice de 

concentração da posse da terra, através do índice de Gini, e o direcionamento das linhas do 

                                                                                                                                                         
2
 Utilizando os dados do Censo Agropecuário de 1996 e 2006, Hoffman & Ney (2010) mostram uma constância 

na desigualdade fundiária, medido pelo Índice de Gini, que apresenta o valor igual a (0,856). 
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Programa Nacional de Crédito Fundiário no estado do Rio Grande do Norte. Para averiguar 

como as linhas de financiamento do crédito fundiário estão distribuídas de acordo com as 

microrregiões do estado do Rio Grande do Norte, que apresentaram maior concentração 

fundiária. 

 O trabalho tem como objetivos específicos: i) realizar uma discussão da literatura 

sobre os programas de reforma agrária assistida pelo mercado; ii) apresentar a transição e as 

características dos programas de acesso à terra, no Brasil, a partir da década de 1990; iii) 

expor alguns indicadores do PNCF, no Brasil e o estado do Rio Grande do Norte; iv) mostrar 

os indicadores da concentração fundiária; v) calcular o índice de Gini da distribuição fundiária 

nas microrregiões no estado do Rio Grande do Norte; vi) expor a distribuição das linhas de 

crédito do PNCF e as áreas adquiridas, após 2006; vii) mostrar a correlação entre o indicador 

de concentração do crédito fundiário e as áreas adquiridas pelo PNCF, no estado do Rio 

Grande do Norte. 

 A hipótese de sustentação da pesquisa é que o Programa Nacional de Crédito 

Fundiário não está sendo direcionado para as microrregiões que apresentam maiores índices 

de concentrações fundiárias, ou seja, que não existe correlação entre o índice de Gini, da 

concentração fundiária, e as áreas adquiridas através do programa. 

 A metodologia utilizada para a realização do trabalho iniciou-se na pesquisa 

bibliográfica, em busca dos principais autores a respeito da Reforma Agrária Assistida pelo 

Mercado. Por conseguinte, o intento foi buscar autores para traçar a trajetória dos programas 

de crédito fundiário no Brasil. 

 Para apresentação da estrutura e concentração fundiária, no Brasil e no estado do Rio 

Grande do Norte, utilizaram-se os dados obtidos no Censo Agropecuário de 2006. Além 

disso, os dados do Censo Agropecuário serviram para expor a distribuição da posse da terra, a 

forma de obtenção das terras do produtor proprietário e para o cálculo do índice de Gini da 

concentração fundiária, para as microrregiões do estado. Por fim, empregou-se o coeficiente 

de correlação simples para análise de correlação do índice de concentração fundiário e as 

áreas adquiridas pelo PNCF, nas microrregiões do estado do Rio Grande do Norte. 

 O trabalho, por sua vez, encontra-se estruturado a partir desta introdução, com o 

capítulo 01 discorrendo sobre as três linhas teóricas acerca da “Reforma Agrária Assistida de 

Mercado”. O capítulo 02 com a apresentação das principais características e transição dos 

programas de acesso à terra, no Brasil a partir da década de 1990. No capítulo 3 temos a 

apresentação da metodologia utilizada no trabalho. O capítulo 04 mostra os principais 
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indicadores da concentração fundiária, no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte, além do 

índice de Gini da concentração fundiária para as microrregiões, a distribuição das linhas de 

crédito do PNCF, bem como a correlação do índice de concentração fundiário e as áreas 

adquiridas pelo crédito fundiário. 
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1 REFORMA AGRÁRIA ASSISTIDA DE MERCADO – UMA DISCUSSÃO 

TEÓRICA 

 

  Neste capítulo serão apresentadas as três vertentes teóricas que versam sobre a 

Reforma Agrária Assistida de Mercado. Além disso, serão apresentadas as principais 

características e a dinâmica de transição dos principais programas de acesso à terra, no Brasil, 

a partir da década de 1990.   

Como salienta Pereira & Sauer (2011) é notório, no campo do debate internacional 

sobre a Reforma Agrária de Mercado, a divisão entre os autores com relação a esta política. 

Destaca-se, primeiramente, a posição dos autores que são exaltadores do modelo e das suas 

potencialidades, atrelando as causas dos problemas levantados como sendo de ordem técnica e 

operacional. Os principais autores desta linha são: Van Zyl, Kirsten & Binswanger, (1996), 

Deininger & Binswanger, (1999). 

Em segunda posição têm-se os teóricos que defendem a experiência do Programa de 

Reforma via Mercado, mas atrelam aos seus comentários críticas pontuais, como por 

exemplo, as limitações e problemas sopesados intrínsecos ao próprio modelo. Sendo esta 

corrente teórica a utilizado como base no trabalho. São autores adeptos as políticas fundiárias 

pautadas na dinâmica e liberação dos mercados de terras, mas que visam contribuir com 

estudos que permitam uma redução para o custo elevado e a sua incapacidade de abarcar a 

esfera social, em decorrência do pagamento á vista e a preço de mercado aos donos das terras. 

Os principais autores desta linha de pensamento são: De Janvry & Sadoulet (2002), Gordillo 

(2002), Banerjee (1999), Jaramillo (1998) e Burki & Perry (1997). 

A corrente de autores que ressalta a natureza “socialmente agressiva” da Reforma 

Agrária Assistida pelo Mercado (RAAM) pauta-se nos resultados de pesquisas realizadas em 

diversos países (como Guatemala, África do Sul, Colômbia e Brasil). Preocupam-se em 

comprovar a relação inseparável entre a RAAM e a sua matriz política – a reestruturação de 

cunho capitalista neoliberal – que não questionada pelas outras vertentes. Os principais 

contribuidores desta linha de pensamento são: El-Ghonemy (2001); Barros, Schwartzman & 

Sauer (2003); Borras Jr. (2006, 2003 e 2003a); Garoz et al. (2005); Sauer & Pereira (2006); 

Pereira (2005, 2006 e 2010); Sauer (2010); Lahiff, Borras Jr. & Kay (2007).  
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1.1 REFORMA AGRÁRIA DE MERCADO – UM MODELO DO BANCO 

MUNDIAL  

 

 

O debate sobre distribuição/aquisição de terras no Brasil ainda é um tema muito 

contundente, especialmente quando se trata de discutir sobre as vias de sua consolidação, que 

hoje se encontram em duas esferas: a reforma agrária assistida de mercado – ou seja, se o 

caminho é por meio de políticas de financiamento de terras (para aquisição de novas 

propriedades), ou se deve acontecer a reforma agrária stricto sensu, com desapropriação dos 

grandes latifúndios e distribuição das terras, como versa a Constituição Federal Brasileira – 

no capítulo III, Título VII nos artigos 184 a 191.  

Para Buainain, Silveira e Teófilo (2000) as vantagens dos programas que dão aporte 

para reforma agrária de mercado são as possíveis reduções burocráticas e as morosidades 

judiciais que se acumulam para a consolidação, de fato, da transferência da propriedade; 

elevação do número de beneficiados devido à redução de custos, da dependência do Estado e 

ingerências políticas; rápido processo de emancipação dos beneficiários; melhoria do bem-

estar e da produtividade associada a ausência de tutela do setor público e à liberdade de 

decisão. 

Para nortear o entendimento da reforma agrária de mercado é relevante mencionar que 

o Banco Mundial visa promover a difusão do debate sobre o desenvolvimento rural e o alívio 

da pobreza, por meio de três aspectos principais: i) pela criação de espaços institucionais em 

âmbito internacional, no qual a discussão pode e deve ser atrelada com outros organismos, 

tais como (Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID ou FAO – Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, por exemplo); ii) uma elevada produção de material sobre 

o tema, de forma mais especializada; iii) a interação de intelectuais da área e redes de 

pesquisa, que vinculem sua titulação a um modo de produção intelectual de natureza 

instrumental. 

 Mediante tal contexto, o objetivo central dos trabalhos ligados ao Banco Mundial 

passaram a discutir como tornar os mercados mais eficientes, prover o crescimento econômico 

e a redução da pobreza no meio rural. Com isso, os intelectuais ligados a esta organização 

começaram apontar “distorções” que impediam o bom funcionamento dos mercados, e muitos 

desses fatores estavam ligados aos mercados de trabalho, crédito e terra. (BURKI & PERRY, 

1997, p. 91) 
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O mercado da terra tornou-se o elemento principal na política de desenvolvimento 

rural e alívio da pobreza, pautados em quatro objetivos: a) melhorar a eficiência global; b) 

maximizar a transferibilidade e o manuseio da terra; c) prover a base para mercados 

financeiros rurais; d) aliviar a pobreza. (DEINIGER, 2001a; DENINGER & FEDER, 2002) 

Para dar sustentabilidade aos seus objetivos, o Banco Mundial estabeleceu três 

exigências para suas políticas de apoio: i) transparecer, estruturar e dar garantias dos direitos 

de propriedade; ii) implantar mecanismos para equacionalização do conflito e a administração 

das relações agrárias; iii) fazer emergir um ambiente institucional que faça a transferibilidade 

de terras dos produtores menos eficientes para outros mais eficientes, de modo que aumente a 

produtividade e alivie a pobreza. (DENINGER & FEDER, 2002) 

Consequentemente, para se valer que os pobres rurais tenham direito à terra, e tenha 

sua posse assegurada, a pré-condição necessária é o acesso ao mercado financeiro de crédito 

fundiário, pois o lastro da terra seria dado como garantia. Este lastro, por sua vez, exerceria o 

papel de um catalizador para o investimento e o uso produtivo da propriedade. 

Para que tais resultados pudessem ser alcançados, paralelamente o Estado deveria 

apresentar algumas reformas, tanto de carácter estrutural (para gerir o financiamento) como 

institucional (para legitimar os contratos). Os formuladores da política do Banco Mundial 

redefiniam as ações dos governos locais e do Estado no tocante às reformas estruturais em 

curso, fazendo-se valer um marco institucional e regulador, que serviria como principal 

elemento para o sucesso da reforma agrária de mercado. 

Como nos aponta Deninger & Binswanger (1999) as principais conclusões do Banco 

Mundial sobre as áreas rurais e o mercado de terras são: a) a produção familiar contribui mais 

para eficiência econômica e a equidade social, do que grandes fazendas sob condições de 

regime de assalariamento ou fazendas coletivas; (b) as transações mercantis são necessárias 

para permitir as transferências de terras para produtores mais eficientes; c) é importante se 

realizar uma distribuição mais equilibrada da terra, e o instrumento para isso é a reforma 

agrária redistributiva. 

O primeiro princípio a ser discutido é a questão entre produtividade e o tamanho da 

propriedade, ou seja, se as pequenas propriedades são mais produtivas. Segundo os 

pensadores do Banco Mundial, existe uma maior produtividade e eficiência do trabalho 

familiar, que pode-se entender por agricultura familiar, em virtude do incentivo, da 

participação direta dos lucros da produção e dos baixos custos de monitoramento e supervisão 

do trabalho. Para Binswanger & Elgin (1989) as grandes propriedades, ao serem comparadas 
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com as áreas de produção familiar, se mostram com uma produtividade mais baixa, por causa 

do excesso de mão-de-obra contratada. Dado que, os trabalhadores das famílias são mais 

eficientes e baratos que os trabalhadores contratados. Seu pensamento está pautado em três 

premissas: i) os membros das famílias possuem participações diretas nos lucros, e sendo 

assim, possuem um incentivo maior, com relação aos trabalhadores assalariados; ii) não é 

gerado custos de procura e contratação para o trabalho familiar; iii) os trabalhadores 

familiares também participam dos riscos, inibindo qualquer comportamento inadequado. 

Segundo Deininger (2001a), dentro de certos limites, vários estudos mostraram que se faz 

presente esta relação inversa entre tamanho da propriedade e produtividade econômica. 

 O problema para tal averiguação está no fato da premissa que as fazendas modernas, 

altamente mecanizadas e que obtêm uma grande quantidade de safras agrícolas, são mais 

produtivas. Para Van den Brink (2006), as grandes safras são quantidades e não valores. Pois 

aquelas podem ser obtidas por grande concentração de fertilizantes e pesticidas, mas isso não 

indica uma obtenção de lucro. O autor acrescenta que a maior eficiência está nos agricultores 

de pequeno porte, implicando em mais lucros (sendo ou em gênero ou em dinheiro) para cada 

“unidade monetária” investida (em gênero ou dinheiro). Além disso, para fatores como 

fertilidade do solo, distribuição pluviométrica, desenvolvimento do mercado, tecnologia e o 

custo de capital de mão-de-obra na economia são fatores primordiais para a maior 

produtividade.  

 A crítica que se pode levantar sobre tais apontamentos que faz Van de Brink. (2006) é 

que os grandes proprietários, em sua maioria, são os possuidores das terras com os melhores 

fatores para produção, ou seja, são donos das áreas que possuem melhor fertilidade, são 

detentores de uma considerável parcela do mercado e da tecnologia, deixando à margem os 

pequenos produtores. 

   Segundo Deiniger & Feder (2002) são poucos casos em que possam existir ganhos de 

escala na agricultura, o que de certa forma justifica a política de financiamento para os 

agricultores familiares nos programas de acesso à terra. Para o autor são limitados os casos 

em que haja economias de escala: 

 

Los casos en que la producción agrícola se caracteriza por verdaderas economías de 

escala técnicas son limitados. Un ejemplo son las “plantaciones” de plátano, caña de 

azúcar y té, donde con frecuencia la producción está organizada a escala, lo que 

corresponde a la escala óptima de la planta procesadora. Esto se debe a la necesidad 

de procesar el producto con suma rapidez; las economías de escala en el 

procesamiento se transmiten a la etapa de producción; sin embargo, incluso en este 

caso, las ventajas de supervisión de los operadores propietarios han conducido a la 

adopción de convenios con cultivadores externos. (p. 37). 
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De acordo com Binswanger & Elgin (1989), se as reformas fossem feitas na escala de 

transferir as terras para os arrendatários, os quais já trabalham na propriedade, seria de um 

ganho maior, dado que os agricultores conhecem a terra, já possuem animais de tração, oferta 

de mão-de-obra familiar, implementos e experiência na administração agrícola da 

propriedade. Esse sistema foi implementado nas reformas agrárias do Irã, do Japão e em 

Taiwan (China). 

Os principais obstáculos que os agricultores familiares enfrentam após a aquisição das 

terras são com relação ao acesso aos créditos para investimentos na produção. No Brasil, em 

virtude de tais circunstâncias foram criados vários programas de acesso ao crédito rural, como 

por exemplo, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). O 

acesso a este tipo de crédito também é uma das principais preocupações do Banco Mundial, 

pois os pequenos agricultores são colocados à margem dos mercados, das informações (leia-se 

novas tecnologias) e ao crédito. Isto em face de que os grandes proprietários de terras podem 

dar maiores garantias ao solicitarem os créditos financeiros, facilitando a obtenção de taxas de 

juros menores e maiores prazos para os pagamentos. Além do mais, torna-se mais penoso para 

os pequenos agricultores produzir quando o mercado demanda produtos em grandes 

quantidades e com padrões de qualidades exigentes. (VAN DEN BRINK, 2006) 

As desvantagens da agricultura familiar recaem basicamente sobre o acesso ao crédito. 

Correlatamente estes problemas recaem basicamente no segundo princípio do postulado da 

política do Banco Mundial, com relação à produção agrícola, ou seja, a preocupação de 

transações de mercado para transferência de áreas agrícolas para produtores mais eficientes. 

Mas este problema se apresenta por existir um conjunto de imperfeições e distorções, pois 

existe uma carência de políticas governamentais, deficiência informativa, elevados custos de 

transações e o uso da terra como reserva de valor, que de certo modo afeta o desempenho dos 

mercados de terra, como nos mostra Buainain (2007):  

 

No mundo real o mercado é uma instituição imperfeita, sujeita a falhas e ao mau 

funcionamento. [...] Assume-se que o Estado deve intervir para desenvolver o 

mercado e corrigir suas falhas, e não para substituí-lo ou dificultar seu 

desenvolvimento. As principais falhas do mercado são as seguintes: informações 

imperfeitas, externalidade, provisão de bens públicos e coletivos, mercados 

inexistentes ou incompletos, estruturas de mercado mono ou oligopolistas. (p. 55) 
 

Este seria o ponto central em toda literatura existente no Banco Mundial sobre esta 

questão, tendo preocupação a melhora do funcionamento dos mercados, dado que o mercado 
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não age de forma isolada. De acordo com Van Zyl et al. (1996) é preciso ter uma “rede de 

proteção” focalizada nas famílias mais pobres, no qual permite que o acesso à terra, pautando 

a forma na qual a problemática agrária deva ser abordada institucionalmente. Por isso, o 

Banco Mundial requer um ambiente institucional que dê garantia de melhoria ou minimização 

das falhas e distorções, visando fomentar a transferibilidade de direitos de uso e propriedade 

da terra e a elevação da produtividade. (BANCO MUNDIAL, 2003a) 

O processo de mecanização também influencia na produtividade das propriedades, e 

podem levar a negação da hipótese de que os produtores da agricultura familiar são mais 

eficientes, com suas pequenas propriedades, do que os grandes latifúndios. Hanumantha Rao 

(1977) apud Binswanger & Elgin (1989), argumenta que a relação inversa entre o tamanho da 

propriedade e sua produtividade foi posta em cheque com a introdução de tratores no 

Noroeste da Índia. Mas, após o ajustamento das pequenas produtividades, as unidades rurais 

menores começaram a atingir taxas de produtividade mais elevadas.  

E por fim, temos o princípio da distribuição de terra de forma equilibrada, versando 

sobre a reforma agrária distributiva. Em países com alto grau de concentração fundiária se faz 

necessário uma reforma agrária redistributiva, pois: i) aumentaria a eficiência econômica, haja 

vista que, a agricultura familiar é dada como mais eficiente do que o trabalho assalariado; ii) 

maior equidade social, por causa da desconcentração da estrutura de propriedade; e iii) a 

incorporação dos ganhos de capital, oriundos do acesso à terra, levaria a uma diminuição da 

pobreza. (DEININGER & BINSWANGER, 1999). 

Pautados nestes princípios é que as políticas de crédito do Banco Mundial configuram-

se em aquisição de pequenas propriedades, através de associações, que formam assentamentos 

basicamente com mão-de-obra de agricultores familiares. Além disso, visa distribuição de 

terras, mesmo que não exista uma política de reforma agrária mais atuante, ou seja, enquanto 

não acontece a reforma agrária administrativa de fato, que requer maiores articulações 

políticas e de interesses, tanto da parte privada – dos senhores de terras – quanto da parte dos 

órgãos públicos. Assim, a reforma agrária de mercado tem se mostrado uma saída, não sendo 

a solução do problema, mais como carácter de auxílio para diminuição da pobreza rural. 
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1.2 REFORMA AGRÁRIA DE MERCADO – UMA VISÃO FAVORÁVEL 

 

 

Nesta segunda vertente teórica sobre a Reforma Agrária Assistida de Mercado, tem-se 

como principal argumento, apontar melhoramentos para o funcionamento da própria política 

de reforma agrária, refletindo sobre medidas que possam reduzir os custos inerentes ao 

programa. 

As disparidades existentes no mercado de terras demonstram que uma grande parcela 

destas não estão sendo reportadas para um possível maior benefício, tanto econômico, quanto 

social. Tais deficiências limitam o potencial produtivo da agricultura e a possível solução dos 

graves problemas da pobreza rural.  

É fato que as políticas da RAAM facilitam o acesso à terra pelas famílias de baixos 

recursos, no qual superam algumas deficiências que a reforma agrária tradicional impõem. As 

políticas de assistência via mercado transferem ao beneficiário a oportunidade de escolher a 

terra e negociar o seu preço, eliminando as ineficiências dos mercados, dos custos 

administrativos e as possíveis oportunidades de corrupção.  

Para Jaramillo (1998) os governos devem formular estratégias de integração e 

coerentes para melhorar a eficiência do mercado de terras. Estas estratégias devem abarcar 

ações complementares em vários segmentos: 

 

Primero, debe establecerse un ambiente neutro de políticas macroeconómicas, 

fiscales y sectoriales para evitar distorsiones en el uso tierras. Segundo, se requiere 

fortalecer los derechos de propiedad sobre la tierra y reducir los costos de 

transacción, lo cual implica el fortalecimiento institucional de las instituciones que 

respaldan estos derechos. Tercero, es necessário reformar las políticas que rigen la 

adjudicación de terrenos baldíos. Cuarto, se deben eliminar las regulaciones que 

limitan la venta y arrendamiento de tierras. Finalmente, en aquellos países de la 

región em donde la disparidad en el uso de la tierra y los conflictos de tenencia 

siguen siendo importantes, puede ser necesario adoptar políticas para mejorar el 

acceso a la tierra por parte de segmentos de la población rural de menos recursos. (p. 

93) 

 

As políticas devem estar bem articuladas para que não venham prejudicar os 

beneficiários, pois estas intervenções devem garantir o processo de escolha e negociação da 

terra, entre os beneficiários e os proprietários, além de avalizar custos razoáveis por cada 

família beneficiada. Para isso, faz-se necessário a garantia de um ambiente institucional que 

evite o pagamento de preços superiores, firmados no mercado, por cada unidade de terra. 
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Deve haver ações que conduzam a compra de terrenos subutilizados, que possam ser operados 

com baixos custos administrativos, além dos fundos de crédito para obras complementares. 

Um ponto a destacar são esses incentivos do Banco Mundial em apoiar tais políticas, 

políticas essas que visem melhoramento e regulamentação das instituições, traudzindo-se em 

melhoria dos mercados de terras. Além de trazer o fortalecimento dos direitos de propriedades 

aos pequenos produtores, reduzindo os custos de transação e colaborando para uma 

modernização agrícola. 

Como destaca Jaramillo (1998), uma das possíveis limitações que podem emergir, ao 

se operacionalizar no mercado de terras, é a própria fragilidade do conhecimento acerca de 

sua operação, ou seja, canalizar políticas direcionadas que ajudem a dilucidar vários entraves 

que impendem o bom funcionamento do mercado, dado à própria natureza heterogênea do 

mesmo, a disparidade da intensidade do uso de terra e os impactos de projetos de 

regularização de posse. 

Uma preocupação eminente por parte dos pequenos agricultores, além da 

regularização de posse, é a sua emancipação, ou seja, que este venha a estabilizar-se no 

mercado agrícola e ter condições de tornar-se mais produtivo.  

Na visão De Janvry & Sadoulet (2002) a busca pela diminuição da pobreza rural só é 

significativa se as famílias que ganham direito a acesso a terra podem, de certa forma, serem 

competitivas, uma vez que são limitadas pelos altos custos iniciais. Para os autores, este fato 

só se realiza se: 1) a agricultura é relativamente intensiva nos fatores de dotação, nos seus 

insumos, especialmente no fator trabalho; 2) os mercados e instituições agrícolas não sejam 

tendenciosos contra os pequenos agricultores, transferindo privilégios para os grandes 

proprietários; 3) as canalizações dos recursos públicos não serem excessivamente 

discriminatórias contra os agricultores familiares. 

Os autores ressaltam que se deve ter uma clara distinção entre posse e acesso à terra. 

Visto que, para os mesmos, acesso a terra não significa necessariamente propriedade da terra. 

O acesso pode estar em arrendamentos através de contratos de aluguéis, que em alguns casos 

a alocação pode até ser mais desejável do que a própria posse em si.  

Sendo assim, para De Janvry & Sadoulet (2002), existem cinco elementos que podem 

ser utilizados para manter o acesso a terra, são eles: i) o mercado de vendas de terras; ii) o 

mercado de arrendamento da terra; iii) pressões de base e captura da terra pelo Estado; iv) 

reforma agrária assistida pelo mercado; v) assistência aos contratos de arrendamento. 
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Analisando o primeiro e o quarto argumento, Binswanger, Deninger e Feder (1995) 

discutem que a principal razão para que os pobres não tenham acesso à terra: é o 

superfaturamento das mesmas. Os motivos fundamentais para este superfaturamento (ou 

benefícios colaterais) são: 1) a reserva de riqueza que a terra possui, especialmente quando em 

tempos de inflações imprevisíveis; 2) por a terra servir como garantia para o acesso aos tipos 

de créditos formais; 3) a terra serve como uma fonte de seguro, uma vez que podem ser 

vendidos, alugados, ou penhorados por liquidez necessária para lidar com variações nas 

rendas; 4) a terra possui um valor especulativo; 5) a propriedade da terra rural oferece 

benefícios fiscais; 6) a terra fornece capital político e social que assegura vantagens. 

Os pontos críticos levantados é que nem sempre os benefícios colaterais da terra são 

passados para o novo comprador rural (por exemplo, os assistidos com os créditos fundiários). 

Mesmo que o pequeno proprietário rural entre com a terra totalmente hipotecada, o pobre 

rural teria que ter necessariamente uma bonificação de entrada, pois mesmo com longos 

prazos de quitação, o capital fornecido não deixa margem para os custos de capital de giro, 

incluindo assistência técnica e bens de capital que podem servir à sua própria garantia. (DE 

JANVRY E SADOULET, 2002) 

Quanto aos benefícios colaterais é de ser destacar que os pequenos proprietários 

possam ser agraciados com todos os benefícios, dado que quando as terras pertenciam aos 

grandes proprietários, os mesmo possuíam esses efeitos colaterais. O fator principal está no 

tempo de posse de cada proprietário. Quanto mais tempo o proprietário possui na terra, mais 

benefícios o mesmo vai angariando ou adquirindo.  

No que se refere às críticas de De Janvry e Sadoulet (2002), se os beneficiários não 

tivessem este capital de giro fornecido, os mesmos nem adquiririam a terra. Para isso, os 

programas de Reforma Agrária Assistida pelo Mercado, como o Crédito Fundiário, garante 

este capital inicial, para justamente dar suporte aos pequenos agricultores, fazendo-os mais 

competitivos. O único fator deficitário, no Brasil, ainda é o assistencialismo técnico, pois o 

número de instituições ainda é ínfimo ao se comparado com o número de agricultores, ou seja, 

deve-se ter um aumento “per capita” entre o número de técnicos que forneçam o suporte 

necessário, com relação ao número de beneficiários. 

Outra questão apresentada pelos autores De Janvry e Saudolet (2002) foi que a 

supressão do mercado de aluguéis na América Latina cunhou obstáculos para que o mercado 

de terras viesse a contribuir de maneira mais eficiente na redução da pobreza rural. A 

principal hipótese é que a eficácia dos aluguéis se baseia nos baixos custos, dado que os 
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custos de transações são menores, de forma a vir compensar o proprietário e o arrendatário 

por falhas de mercado, em reserva, o acesso ao crédito por parte do proprietário. 

Para Brandão (2003) essas situações são peculiares no Brasil, pois trazem um 

desenvolvimento para o mercado de terras:  

  

Não há dúvida de que facilitar o desenvolvimento do mercado de aluguel de terra e 

os contratos de parceria contribui para aumentar o acesso por parte de indivíduos 

com conhecimento, porém sem recursos para imobilizar. Todavia, a sustentabilidade 

dos estabelecimentos agrícolas está fundamentalmente ligada à sua competitividade 

e esta depende cada vez mais de capital físico e de capital humano. Portanto, o 

mercado de aluguel tem potencial limitado para reduzir a pobreza. Fazem-se 

necessários subsídios complementares, conforme bem mostram De Janvry e 

Sadoulet, para dar condições de produção e produtividade aos novos operadores. 

Certamente os subsídios são menores do que em programas de reforma agrária, 

porém ainda podem custar caro para os cofres públicos. (p. 280) 

 

  Pode-se concluir que a dinâmica do mercado de aluguéis e de parcerias fornece uma 

oportunidade para o acesso de indivíduos que confrontam-se com restrições de capital físico, 

mas por outro lado possuem uma grande oferta de capital humano específico para presteza do 

trabalho agrícola. Para Brandão (2003) um dos grandes entraves para dinamização do 

mercado de aluguel seria o limitado potencial para redução da pobreza, além da legislação 

fundiária e trabalhista gerarem entraves para alargamento dos mercados de aluguéis e de 

parcerias no Brasil.  

 

 

1.3 CRÍTICAS AO MODELO DA REFORMA AGRÁRIA DE MERCADO 

DO BANCO MUNDIAL 

 

 

  A adoção do crédito fundiário como ferramenta de reforma agrária tem sido alvo de 

amplas críticas. É tanto, que no mês de abril de 2002 foi realizado na cidade de Washington 

D.C. nos Estados Unidos, um seminário de carácter internacional para levantar os impactos 

das políticas de reforma agrária de mercado – propostas pelo Banco Mundial, em mais de 30 

países – pontuando seus aspectos positivos e negativos. As críticas se construíram pautadas 

nas hipóteses de que essas políticas nada ajudam para aliviar a pobreza rural e, sobretudo, 

deixavam os camponeses endividados. Com isso, as conclusões começaram a apontar que tais 

políticas de financiamento acabam contribuindo para maior concentração de terras, e 
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beneficia os grandes proprietários que recebem o repasse completo, pelas suas terras que 

estavam improdutivas, como reserva de valor.    

De acordo com Medeiros (2002), o eixo do debate está entre a desapropriação ou 

mecanismos de mercado. Como aponta Barros, Sauer e Schwartzman (2003), existem aqueles 

que acreditam (leia-se Banco Mundial), que os mecanismos de mercado são uma alternativa 

de sucesso à reforma agrária administrativa, ou pelo menos, uma medida complementar a este 

tipo de reforma. 

No trabalho de Navarro (1998) podem-se destacar alguns posicionamentos de crítica 

aos modelos de financiamento de terras: i) crítica ao projeto que passa a beneficiar os 

latifundiários, onde se acaba pagando preços de mercado acima da média para as terras, uma 

vez que deveriam ser “penalizados” com a desapropriação, por manterem a terra improdutiva; 

ii) interesses políticos-eleitorais para beneficiar lideranças locais, com manipulação dos 

agricultores e suas associações; iii) as terras adquiridas em sua maioria são de pequenos e 

médio porte, dificilmente aquisições de grandes áreas, que de certa forma impede a ruptura da 

estrutura de propriedade da terra no Brasil; iv) preocupação nas condições prevalecentes de 

pagamento dos financiamentos por parte dos agricultores. 

Entretanto, para Sauer (2003), muitas das terras adquiridas são de natureza de solos 

ruins, de baixa produtividade, porque os recursos ofertados não permitem à aquisição de áreas 

de boas qualidades. E caso seja de interesse dos associados à aquisição de terras de bons 

cultivos, além dos altos valores a serem negociados, significa a redução de recursos para 

investimentos. Em suma, para o autor as dificuldades são resultados inerentes à própria lógica 

interna do processo. A racionalidade pressupõe uma realidade histórica que não existe.  

Como nos aponta Borras Jr. (2005), o mercado, como exposto pelo modelo de reforma 

agrária de mercado, não tem como articular uma função redistributiva do modo como o 

Estado poderia fazer. Pereira (2004, p. 257) ressalta que: 

 

Os programas orientados pelo MRAM [Modelo de Reforma Agrária Assistida pelo 

Mercado] mostraram até o momento que: a) não contribuem para democratizar a 

estrutura agrária, nem esse é o seu objetivo, pois foram criados tão-somente para 

aliviar seletivamente os efeitos sociais negativos provocados pelas políticas de ajuste 

estrutural; b) não têm condições de minimamente atender à demanda por terra 

existente, porque são desprovidos da capacidade de ganhar escala social devido ao 

pagamento em dinheiro a preços de mercado; c) são caros, o que os condena a serem 

programas de pequena dimensão socioeconômica, incapazes de atender à magnitude 

do problema agrário existente; d) em nada se assemelham a programas de reforma 

agrária distributivos, nem tampouco se aproximam de qualquer noção de justiça 

social. 
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Ou seja, para Pereira (2004), a reforma agrária de mercado não passa de uma política 

mal desenvolvida, que tenta, de certo modo diminuir ou aliviar a discussão sobre o acesso à 

terra, em vez de ser uma política de ajuste estrutural do processo de aquisição de terras. Sendo 

assim, são programas que não atendem e nem solucionam o problema agrário existente até 

hoje no Brasil. 

Destarte, como os programas passados, o Programa Nacional de Crédito Fundiário 

propõe-se a contribuir para o Plano Nacional de Reforma Agrária, formando um mecanismo 

articulador de acesso à terra. Tem como principal meta a viabilização do acesso à terra, 

principalmente dos agricultores familiares, jovens trabalhadores rurais, para assim, contribuir 

com a erradicação da pobreza rural. Sendo assim, as áreas utilizadas nesse Programa de 

nenhuma forma podem estar sujeitas à desapropriação. O PNCF desenvolveu um aparato 

institucional que se coliga com as  organizações na gestão e execução do Programa, o que 

garante maior rigor na concessão de empréstimos e o desenvolvimento de projetos que forem 

economicamente mais viáveis. 

Em síntese, para esta vertente teórica, o Programa de Reforma Agrária via Mercado é 

politicamente conflituoso, dado que as condições para o seu cumprimento não são replicáveis 

em condições democráticas “normais”, haja vista que contém uma dimensão “confiscatória” 

(pois a indenização aos proprietários não existe ou é taxada abaixo dos preços de equilíbrio). 

Além disso, é insustentável financeiramente, por indenizar antigos proprietários a preços de 

mercado, os quais ostentam preços distorcidos por políticas econômicas e setoriais que 

elevam o preço da terra ao patamar superior da rentabilidade gerada pelo trabalho agrícola 

produzido. Por mais, pode-se considerar uma política que eleva o endividamento público, pois 

na prática constitui-se quase uma doação do Estado, pois os agricultores beneficiados, em sua 

grande maioria, não apresentam condições financeiras suficientes para poderem pagar por 

suas terras. 
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2 TRANSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS DE ACESSO À 

TERRA, NO BRASIL, A PARTIR DA DÉCADA DE 1990 

 

 

O Governo Federal apresentou, sinteticamente, três argumentos para justificar a 

implementação do modelo de RAAM. Primeiramente apontou que a desapropriação para fins 

de reforma agrária possuía um instrumento “anacrônico e inadequado”, dado que 

intrinsecamente vinculado a um modelo de ação fundiário centralizador, arbitrário, propenso à 

corrupção e laborioso. Neste raciocínio, era preciso substituir por instrumentos mais eficazes 

e eficientes, fundamentados nas ações de livre comércio e transação mercantil entre agentes 

privados (TEÓFILO, 2003). 

Sua segunda justificativa estava direcionada para falta de recursos, por parte da União, 

de financiar um programa concretizo de reforma agrária, por causa dos altos valores 

indenizatórios arbitrados pela justiça (TEÓFILO, 2003).  

Por fim, seu último argumento era que as ações do governo estavam sendo uma 

resposta aos movimentos sociais – especialmente ao MST – haja vista que os assentamentos 

derivavam, exclusivamente, de ocupações e acampamentos. Sendo necessário diminuir o 

número de ocupações de terras inapropriadas, gerando um mecanismo apropriado para adesão 

de trabalhadores rurais (CARVALHO FILHO, 2001).  

O primeiro projeto pautado na ótica de uma política de reforma agrária de mercado, 

lançado pelo Banco Mundial teve início no Brasil, com a experiência do projeto piloto no 

estado do Ceará, através do programa Reforma Agrária Solidária – Projeto São José, nos anos 

de 1996 e 1997. Após isso, teve-se o projeto piloto Cédula da Terra, realizando 

implementações do programa anterior para mais alguns estados nordestinos e para o norte de 

Minas Gerais nos anos de 1997-2000. Logo após, o programa Banco da Terra, realizado entre 

1999 e 2002, foi posto para todo o país, juntamente com o Crédito Fundiário de Combate à 

Pobreza Rural (2002-2003). 

Todos esses programas tiveram como objetivo central a obtenção de terra pela compra 

e venda no mercado, não visando a política de desapropriação de terras. Apesar desses 

programas não terem desconcentrado terras, realizaram transformações na formação dos 

assentamentos, fazendo uma organização dos camponeses em consonância com suas terras e 

gerando dinamização na produção agrícola das regiões beneficiadas pelos programas. 
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Para Oliveira (2006), a reforma agrária de mercado, adotada pelos governos federais e 

estaduais era justificada pelo fato da desapropriação de terras, na reforma agrária stricto 

sensu, ser lenta nos seus processos, além das superestimações nas indenizações dos imóveis 

desapropriados e os altíssimos custos dos assentamentos. Com isso, o Estado consegue 

transferir sua responsabilidade de fazer a reforma agrária de fato, como previsto no Estatuto 

da Terra de 1964 e pela Constituição Federal de 1988. 

O governo federal iniciou esse tipo de reforma agrária, a partir da criação de um 

Fundo Rotativo de Terras, que visava à execução do componente da Ação Fundiária no 

âmbito do Projeto São José, tendo como intenção de criar um modelo de reestruturação 

agrária, onde os trabalhadores sem terra e minifúndios, organizados em associações, 

participavam diretamente na compra de terras para os assentamentos. 

As condições de participação no programa eram: a) ser produtor rural sem-terra ou 

mini fundiário; b) ser chefe ou arrimo de família, inclusive mulher responsável pela família 

podia também participar; c) ter tradição na atividade agropecuária; d) ser maior de 18 anos; e) 

manifestar a intenção de adquirir via entidade associativa, terras que lhe deem condições de 

desenvolver atividades produtivas; f) apresentar um ou mais proprietários dispostos a vender a 

terra; g) assumir o compromisso de reembolsar ao Fundo Rotativo de Terras as quantias 

utilizadas para a compra do imóvel. (OLIVEIRA, 2006) 

A parte de financiamento foi realizada com os recursos oriundos dos contratos de 

empréstimos entre o governo do estado do Ceará e o Banco Mundial, onde o débito adquirido 

pela associação teria um tempo de pagamento de 15 anos, com carência de 4 anos, tendo 

como base a Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP) e com taxa de vencimento do agente 

financeiro definida em 1% ao ano sobre a dívida. (CAMARGO et al., 2005) 

Após os resultados do Projeto São José, o governo federal em conjunto com o Banco 

Mundial, ratificou os investimentos financeiros para ampliar e estender o programa além do 

Ceará, aos estados do Bahia, Maranhão e Pernambuco e região norte de Minas Gerais, com o 

projeto piloto Cédula da Terra – Combate à Pobreza no Meio Rural. 

De acordo com Oliveira et al. (2005), nesse projeto as associações agenciavam a 

compra da terra diretamente com os próprios “senhores rurais” interessados em vender suas 

terras, obtendo financiamento não reembolsável para os investimentos comunitários e um para 

a aquisições de terras. Diferentemente do Projeto São José, existia um fundo perdido no valor 

de R$ 1.300 para as instalações iniciais e das famílias do imóvel. 
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A forma da elegibilidade obedecia aos critérios do projeto inicial do Ceará, onde os 

interessados formavam uma associação, que escolhido o imóvel a ser obtido com os recursos, 

como a discussão das bases transacionais com o proprietário da terra que deveria emitir uma 

declaração de intenção de venda do imóvel. Com isso, os interessados se endereçavam aos 

órgãos de terra de seus respectivos estados para a proposta de financiamento do assentamento. 

(OLIVEIRA, 2006) 

Um processo tanto laborioso, pelo fato de se encontrar um meio termo entre a 

associação e os proprietários de terras que quisessem vender seus imóveis. Além disso, o fato 

de que a razoabilidade do preço da terra no mercado de terras da área em questão deveria ser 

analisada. Realizado todo o tramite ex ante, ao ser concedida a carta de crédito as associações 

que, por um intermediador de alguma agência financeira estatal, era que se realizava a 

aquisição do imóvel, sendo este de inteira responsabilidade da associação, onde só repassava-

se de fato após a quitação junto ao banco. Sobre os saldos devedores os encargos eram os 

mesmos do Projeto São José – baseados na TJLP, mais uma taxa de remuneração do agente 

financeiro. A questão do financiamento, no programa Cédula da Terra foi diferente ao do 

Projeto São José, pois era reembolsável no tempo de 10 anos, com carência de até três anos. 

(OLIVEIRA et al., 2005) 

Como mencionado, o Cédula da Terra fornecia recursos para investimentos 

comunitários, que era definido pelo próprio grupo de assentados, na parte de infraestrutura, 

produtivo e social. Uma linha tinha prioridade, como recuperações ou melhoramentos da 

infraestrutura existente, recuperação de cercas, aumento da capacidade de produção do 

imóvel, elevação da produtividade, emprego e renda. Quanto ao financiamento não 

reembolsável era de 90% do valor do recurso, e os 10% restantes pagos pelos próprios 

assentados beneficiados – podendo ser em forma de produtos ou dinheiro. (OLIVEIRA, 2006) 

Na implementação do Cédula da Terra no Nordeste, e sua extensão para todo o Brasil, 

entidades como o Fórum Nacional de Reforma Agrária e Justiça no Campo, além de outras, 

realizaram uma pesquisa que teve como foco julgar se o programa estava atendendo seu 

principal objetivo e se tinha emancipado políticas de acesso à terra através do programa 

(Sauer, 2003). Em seus resultados, o autor argumenta que existia uma lacuna entre o que o 

Banco Mundial e o Governo Federal, apontando que existia: i) baixa qualidade nas terras 

adquiridas; ii) as associações não representavam os interesses das comunidades; iii) o alto 

índice de desinformação sobre o funcionamento do programa por parte dos camponeses; iv) a 

imposição da produção coletiva no interior dos assentamentos; v) as desistências devido a 
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pouca renda produzida no interior dos assentamentos; e vi) inviabilidade do pagamento das 

terras na forma proposta pelo programa. 

Apesar das adversidades, o projeto Cédula da Terra ganhava agilidade para ampliação 

em todo o país, pois este recebeu pressão dos movimentos sociais para acelerar as 

desapropriações em prol da reforma agrária. Em outra visão, sua agilidade era devido ao 

“sucesso” do projeto Piloto no Nordeste. (OLIVEIRA, 2006) 

Para Medeiros (2003) a ideia de criar o Bando da Terra, como ampliação da Cédula da 

Terra, estava ligado à procura dos proprietários de terra que sempre estiveram divergentes aos 

programas de reforma agrária com base na desapropriação de áreas improdutivas e pagamento 

de títulos da dívida agrária. Mesmo diante de tantas perturbações, no ano de 1998 foi criado o 

Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra, com a intenção de financiar projetos 

de reordenação fundiária e de assentamentos rurais. Este programa começou a operar em 1999 

nos seguintes estados: Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

Apesar de estar pautado no foco de financiamento de terras para serem assentadas, o 

público-alvo do Banco da Terra eram os trabalhadores rurais, pequenos agricultores e os 

filhos dos trabalhadores e agricultores rurais, permitindo a aquisição de áreas na forma tanto 

de organização associativa quanto individual, além da permissão de entrada dos descendentes 

dos trabalhadores e agricultores rurais. (PEREIRA, 2005a) 

No Banco da Terra a lógica de compra das terras foi modificada. As associações 

escolhiam as áreas que tinham interesse e, com o auxílio de órgãos técnicos estaduais e do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), havia a negociação do preço 

da terra com o seu proprietário. Segundo Oliveira et al. (2005), o INCRA só foi posto no 

processo de negociação porque tinha sido excluído anteriormente das ações das constituição 

de “reforma agrária de mercado”. 

No programa Banco da Terra, a terra passou a ter um tempo de financiamento mais 

longo, de até 20 anos, com três anos de carência. Os juros variavam entre 2 a 6% ao ano, de 

acordo com a renda. A duração do Banco da Terra foi de três anos (1999 – 2002). 

(CAMARGO et al., 2005) 

Nessa época, até então o programa de governo de Fernando Henrique Cardoso via a 

questão da reforma agrária como sendo fundamental para o desenvolvimento da agricultura 

familiar, para resolução da segurança alimentar e diminuição dos conflitos agrários, até então 

existentes no Brasil. Mas a prática adotada não passou de uma mera política compensatória, 

sem a intenção de mudar o modelo de desenvolvimento da agricultura.  
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De acordo com Oliveira (2001) temos que: 

 

A pressão feita pelos movimentos sociais com a ampliação das ocupações 

pressionou o governo de FHC a ampliar os assentamentos. Tal fato mostra que a 

reforma agrária, antes de ser uma política propositiva do governo, é a necessidade de 

resposta à pressão social. (p. 201) 

 

A grande dificuldade para se implementar esse processo de mudança no modelo de 

desenvolvimento agrário é, em grande parte, a dificuldade de acesso à terra. Tema este que se 

transformou em alvo da mobilização do MST e outros organismos já citados. O foco principal 

é ainda a antiga discussão da democratização do acesso à terra, contra a existência de grandes 

áreas nas mãos de poucos.  

Com o objetivo de amenizar tais debates, antes do término do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, gerido pelo ex-ministro Raul 

Jugmann, promoveu a passagem do Banco da Terra a um programa de acesso à terra com base 

na reforma de mercado, criando o projeto Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural (CF-

CPR). A criação deste projeto, para Medeiros (2003) foi a grande pressão realizada pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, que teve grande peso 

na aprovação do empréstimo concedido do Banco Mundial; outra influência foi a oposição 

realizada pelos movimentos sociais e entidades de representação camponesa no Fórum 

Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo. 

Manteve-se a mesma proposta dos programas antes idealizados. O CF-CPR atingiu 

todos os estados das regiões Nordeste e Sul, além de Minas Gerais e Espírito Santo. Trouxe a 

vertente do crédito individualizado (sem direito a recursos produtivos) e o financiamento se 

manteve com o mesmo prazo de vigência do programa Cédula da Terra, ou seja, prazo de 20 

anos para quitação com três anos de carência, com juros fixos de 6% ao ano, com abatimento 

de 50% sobre os encargos financeiros, se os pagamentos fossem realizados até a data do 

vencimento, além da isenção da correção monetária. (OLIVEIRA, 2006) 

No ano de 2003, com o início do governo de Luís Inácio Lula da Silva, teve-se a 

esperança de mudança do quadro da política agrária de desenvolvimento rural. A esperança 

era que o governo trouxesse a reforma agrária stricto sensu como uma forma decisiva para 

modificação da base da geração de empregos, garantia da soberania alimentar e como modelo 

de desenvolvimento. (REZENDE & MEDONÇA, 2004) 

Em resposta a essas perspectivas criadas, foi lançado o Programa Nacional de 

Crédito Fundiário (PNCF). O programa estava pautado nas experiências do Banco da Terra 
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– onde foi criado por não ter organismos de controle social e por não contar com a 

participação da sociedade como um todo, gerando mecanismos de gestão e de controle 

frágeis, contribuindo para as irregularidades o que provocou um sobre-endividamento dos 

camponeses – e do projeto Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural, realizado e 

implementado conjuntamente com a CONTAG, com os estados e o Banco Mundial. 

Esse novo programa trouxe o conhecimento das organizações sindicais em sua 

implementação nas esferas municipal, estadual e nacional. O PNCF foi exibido como uma 

reivindicação histórica de organismos sindicais (CONTAG e da Federação dos Trabalhadores 

na Agricultura Familiar da Região Sul – FETRAF-Sul) por um programa de recursos 

complementares à desapropriação de terras como uma ferramenta efetiva de participação e 

controle social. (PEREIRA, 2005a) 

Estabeleceu-se que áreas improdutivas maiores de 15 módulos fiscais não seriam 

adquiridas, e a inclusão da participação social tanto de agricultores como suas organizações 

comunitárias: como o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), 

do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS), da Unidade Técnica 

Estadual (UTE), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), 

das federações de trabalhadores na agricultura e na agricultura familiar, e de seus respectivos 

sindicatos. Minimizando assim os problemas ocorridos anteriormente, pelo quadro estrutural 

de elaboração, gestão e execução. (OLIVEIRA, 2006) 

O PNCF esteve focado nos trabalhadores rurais sem terra, os pequenos proprietários 

rurais com difícil acesso a terra e os proprietários mini-fundiários, abarcando os jovens e os 

idosos. Deu autonomia às comunidades, onde cada associação auto-selecionava seus 

membros, indicando o imóvel a ser adquirido, assim como negociando o preço da área com o 

proprietário. Além de poder gerirem de forma mais autônoma a verba canalizada aos 

investimentos comunitários, gerir suas próprias produções, entre outras atividades. 

No que diz respeito ao financiamento para obtenção de terras, estes eram feitos com 

recursos reembolsáveis, provenientes do Fundo de Terras, e o financiamento para 

investimentos comunitários com recursos não reembolsáveis eram provenientes do Banco 

Mundial. Pode-se dividir em três linhas de financiamento: a) investimentos produtivos (roças 

de subsistência e produção, formação de pastos, instalações, conservação dos solos, custeio 

das primeiras safras, aquisição de animais, etc.); b) investimentos de infraestrutura básica 

(moradia, abastecimento de água, eletrificação, estradas internas à propriedade, etc.); c) 

investimentos para formação de poupança pelas famílias ou comunidades (fundos bancários 
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de poupança ou investimento, formação de capital de giro, etc.). (SACCO DOS ANJOS, 

2007) 

Além disso, os beneficiados pelo programa recebem um adiantamento de recursos não 

reembolsáveis de apoio inicial de instalação no valor de até R$ 2.400. No caso das áreas 

localizadas na zona do semiárido, recebe um recurso adicional de R$ 2.000 por família, para 

cobrir despesas com segurança hídrica. A compensação dos trabalhadores rurais seria de pelo 

menos 10% do total dos investimentos, através de mão-de-obra, materiais ou em dinheiro. O 

PNCF, visando abarcar todos que se inserem no meio rural, lançou três segmentos de créditos: 

i) Combate à Pobreza Rural; ii) Consolidação da Agricultura Familiar, iii) Nossa Primeira 

Terra. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO 

FUNDIÁRIO 

 

  De acordo com o Edital de Concorrência nº 071/2010 do Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura: 

 

 

O Projeto Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural - CPR surgiu em 2001 

como uma iniciativa do Governo Federal do Brasil, com apoio do Banco Mundial e 

a da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - Contag, que teve 

por objetivo básico auxiliar no esforço nacional de combate à pobreza rural por meio 

do acesso à terra pela população rural pobre do Brasil. (IICA, 2010, p. 15). 

 
 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma ação do Governo Federal, por meio 

do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), com o apoio do Banco Mundial, da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), e dos governos estaduais 

e municipais, com participação intensificada dos agricultores e suas associações, assim como 

dos movimentos sociais e sindicais organizados, e tendo como finalidade facilitar o acesso à 

terra aos agricultores familiares, mediante financiamento de projetos coletivos e/ou 

individuais de assentamentos rurais, abarcando investimentos em subprojetos de infraestrutura 

básica de caráter produtivo e social
3
.  

Segundo o PNCF (2005, p. 09), no seu Manual de Operações, o Projeto do Crédito 

Fundiário é parte complementar do PNCF e compõe um mecanismo integrante aos outros 

                                                 
3
 Casas, cercas, estradas, aquisição de animais, implantação de culturas, abastecimento d´água, assistência 

técnica, etc. 
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programas de Reforma Agrária e obtenção da terra executados pelo Governo Federal. Este 

projeto consente a incorporação, ao programa de Reforma Agrária, de áreas que não poderiam 

ser consideradas por outros mecanismos, especialmente áreas inferiores a 15 módulos fiscais 

ou propriedades produtivas, mediante ao financiamento da compra de terras e do apoio a 

investimentos fundamentais e necessários à permanência do agricultor familiar no campo, 

consequentemente no projeto de assentamento. 

O PNCF oferece linhas diferenciadas de acordo com o valor do financiamento 

contratado. Para financiamentos com o limite de até R$ 30.000,00, o agricultor possui até 17 

anos para sanar sua dívida. Para financiamentos de valores maiores aos de R$ 30.000,00, o 

prazo de pagamento é estendido até 20 anos. Em ambos, estão incluídos três anos de carência. 

Aqueles beneficiários que conseguirem negociar o preço do imóvel rural com valor inferior 

em 10% (dez por cento) à média da região ganha um bônus no valor de cada parcela do 

financiamento realizada no prazo. (PNCF, 2010) 

O público-alvo do PNCF é formado por agricultores rurais sem terra, na condição de 

diarista
4
 ou assalariado

5
; arrendatários

6
, parceiros

7
, meeiros

8
, agregados, posseiros

9
 e 

proprietários de terra cuja dimensão seja inferior ao módulo rural. O favorecido deve ter, no 

mínimo, cinco anos de experiência rural nos últimos quinze anos. Além disso, o Programa 

promove ações de incentivo às mulheres, jovens e negros rurais considerando ainda projetos 

especiais para o convívio com o semiárido e o meio ambiente.  

Impreterivelmente, é vetado o acesso ao Programa indivíduos que estejam 

enquadrados nas seguintes características: a) Funcionário público, funcionário público 

aposentado, detentor de cargo eletivo ou função pública; b) Proprietário de área rural superior 

à propriedade familiar; c) Pessoas beneficiadas por qualquer outro programa de reforma 

agrária ou de crédito fundiário, inclusive o Banco da Terra e o Cédula da Terra; d) 

                                                 
4
 Trabalhador ou trabalhadora rural que executa atividades de natureza temporária num imóvel rural, em geral 

mediante contrato verbal e cujo pagamento se dá sob a forma de diárias.   
5
 Trabalhador ou trabalhadora rural, que executa atividades de natureza temporária ou permanente num imóvel 

rural, mediante contrato de trabalho, escrito ou verbal.   
6
 Trabalhador ou trabalhadora rural, que mediante contrato verbal ou escrito, explora ou explorou, no todo ou em 

parte, um imóvel rural, pagando aluguel a seu detentor a qualquer título.   
7
 Trabalhador ou trabalhadora rural que explora ou explorou a terra, mediante contrato escrito ou verbal com o 

detentor de imóvel rural a qualquer título, a quem paga uma percentagem dos frutos ou produtos desta 

exploração. Nesta categoria incluem-se os meeiros, que pagam a ―meia‖ (50% da produção).   
8
 Parceiro ou parceira (ver adiante) que paga ao detentor do imóvel 50% dos frutos ou produtos da exploração do 

mesmo “a meia”.   
9
 Trabalhador ou trabalhadora rural que explorou ou explora imóvel, detendo sua posse e uso, mas não sendo seu 

proprietário ou proprietária legal.   
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Trabalhador com renda e patrimônio familiar superiores aos limites fixados para cada linha de 

financiamento. 

A propriedade a ser adquirida pelo PNCF, primeiramente deve ser menor que 15 

módulos fiscais, não passíveis de desapropriação
10

, onde os seus respectivos proprietários 

tenham a intenção de vendê-las, estando a mesma “em dia” para permissão da sua 

transferência legal. 

As linhas de financiamento do PNCF são divididas em três: Combate à Pobreza Rural 

(CPR), Consolidação da Agricultura Familiar (CAF) e a Nossa Primeira Terra (NPT), sendo 

este último encaixado na categoria de ações complementares juntamente com outros como: 

PNCF Mulher; Terra Negra Brasil; Meio-Ambiente e Convívio com o semiárido. 

A linha de CPR foi feita para assistir às famílias rurais mais necessitadas e de menor 

renda. Os recursos podem ser utilizados para a aquisição da terra (Subprojeto de Aquisição de 

Terra – SAT) e em projetos de infraestrutura comunitários (Subprojeto de Infraestrutura 

Comunitário – SIC). As famílias devem ter renda anual de até R$ 9 mil e patrimônio anual 

inferior a R$ 15 mil. O crédito pode atender até R$ 80 mil para a compra do imóvel e 

investimento em infraestrutura coletiva (SIC). De forma geral: os recursos de SIC são não 

reembolsáveis, ou seja, somente o financiamento para a compra da terra será pago; os 

contratos são coletivos; com prazos de 20 anos para quitar o financiamento, incluindo os dois 

anos de carência, taxas de juros de 2% a 5% ao ano; bônus de até 40% para quem efetuar os 

pagamentos em dia e bônus de 10% para terra negociada abaixo do preço de mercado. (PNCF, 

2010) 

A linha da CAF visa receber os agricultores que estão instalados na terra como 

meeiros e arrendatários ou ainda que sejam donos de minifúndios e desejam expandir sua 

área. Os recursos podem ser empregados para aquisição da terra (SAT) e para investimentos 

básicos (Subprojeto de Investimento Básico – SIB), destinados à estruturação produtiva. Os 

agricultores devem possuir renda familiar anual de até R$ 15 mil e patrimônio anual inferior a 

                                                 
10

 Que estejam em unidade de conservação ambiental de proteção integral em unidades de uso sustentável de 

domínio público; áreas de preservação permanente ou em suas divisas de reserva legal ou em suas divisas; em 

áreas indígenas ou em suas divisas (já reconhecidas ou em processo de demarcação); terras ocupadas por 

remanescentes de quilombos ou em suas divisas; que não tenham a documentação que comprove ancianidade 

ininterrupta igual ou superior a vinte anos, com possibilidades desapropriação; em áreas de uma possível divisão 

futura entre os beneficiários seja menor que o módulo fiscal do município; áreas que foram vendidas ou 

compradas nos últimos  dois anos, que estão em locais de ação discriminatória não encerrada, o imóvel não pode 

ter nenhum problema jurídico que dificulte sua transferência ou comprometa a sua implantação do projeto; se 

estiver hipotecado, verificar a situação e o valor da hipoteca antes, pois deverá ser quitada antes ou durante a 

venda; o proprietário não pode ter dívidas com a União, com o INSS ou com o FGTS; terra que seja de parente 

do beneficiário, consanguíneos ou por afinidade, até o 2º grau, mesmo com contratos informais ou não 

registrados.   
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R$ 30 mil. Além disso, deve atender as seguintes restrições: o financiamento pode chegar até 

R$ 80 mil, de acordo com os microtetos regionais; todo o recurso é reembolsável, tanto de 

SAT quanto de SIB; o financiamento pode ser individual ou coletivo, mas adesão é 

individual; até 20 anos para pagar, incluindo os dois anos de carência, com juros de 2% a 5% 

ao ano e desconto de até 40% no valor da parcela para pagamentos em dia. (PNCF, 2010) 

As Ações Complementares dirigem-se as inclusões e equidades de públicos 

diferenciados e casos específicos de adequações das propriedades adquiridas. São 

contempladas nessas Ações Complementares as mulheres, jovens e negros, que beneficiados 

pela linha CPR possuem direitos a adicionais nos recursos do SIC. Estes adicionais temáticos 

disponibilizam R$ 3.000,00 para cada família que elaborar um projeto de convívio com o 

semiárido ou relacionado à recuperações de passivos ambientais nas Unidades Produtivas do 

PNCF. 

Em geral, de acordo com o PNCF (2010), as Ações Complementares podem ser via: 

 Nossa primeira terra: voltado para os jovens rurais com idade entre 18 e 28 anos; 

este adicional prevê recursos para aplicação em SIC de até R$ 1.000,00 por 

participante de grupo organizado em associação de jovens;  

 PNCF Mulher: criado para incentivar a participação da mulher, este adicional tem 

a finalidade de implementar projetos comunitários e/ou produtivos à partir das 

demandas específicas das mulheres. Esta ação prevê um adicional de SIC de até 

R$ 1.000,00 por participante de grupo organizado em associação formada 

exclusivamente com beneficiárias;  

 Terra Negra Brasil: os negros e negras possuem condições especiais para acesso 

ao PNCF com recursos complementares na implementação de produtos 

comunitários e/ou coletivos. O adicional de SIC é de até R$ 1.000,00 por 

participante de grupo organizado em associações estruturadas a partir das 

demandas do movimento negro;  

 Meio Ambiente: a linha CPR traz a possibilidade de um adicional (não 

cumulativo) no teto do financiamento de até R$ 3.000,00, por família, para 

solucionar problemas ambientais existentes anteriormente à aquisição do imóvel 

ou para a introdução de melhorias ambientais na propriedade, como por exemplo a 

conservação e a correção da fertilidade de solos, recuperação e reflorestamento de 

áreas de preservação permanente e de reserva legal, introdução de sistemas 

agroflorestais ou agroecológicos e conversão para a produção orgânica;  
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 Convívio com o semiárido: nas regiões do semiárido e de alto risco climático, 

haverá um valor adicional no teto para linha de financiamento CPR no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) por família, que deverão ser aplicados na gestão dos 

recursos hídricos, em ações de preservação ambiental e nas estratégias de 

convivência com a seca. 

 

Sendo assim, o PNCF atua de forma descentralizada, contando com a colaboração no 

processo de gestão e operação dos governos em esferas estaduais e municipais. Além de 

contar com a participação social dos movimentos sindicais e de trabalhadores rurais, como 

suas organizações, a exemplo do CONTAG e FETRAF-BRASIL. Tem-se como ordem a 

transparência e o fácil acompanhamento das associações que enviam as cartas para o 

contemplamento de benefícios, que conta com a atuação deliberativa dos Conselhos de 

Desenvolvimento Rural, nas esferas federal, estadual e municipal. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

A análise das possíveis alterações na estrutura fundiária, advindas do crédito fundiário, 

foi calculada através do Índice de Gini, para cada microrregião do estado do Rio Grande do 

Norte. A área média, é produto da correlação entre o número de estabelecimentos adquiridos 

pelo crédito fundiário e pelo programa de assentamento da reforma agrária, obtidos no Censo 

Agropecuário de 2006. A seguir têm-se uma descrição da metodologia para o cálculo do 

índice de Gini, da Curva de Lorenz, do Coeficiente de Correlação Simples e as fontes dos 

dados. 

 

 

3.1 A CURVA DE LORENZ E O ÍNDICE DE GINI 

 

 

O índice de Gini é uma medida de concentração, usualmente aplicada aos estudos de 

distribuição de renda, mas também utilizada em estudos com relação às propriedades 

fundiárias e a concentrações industriais. 

Além do índice de Gini existem algumas medidas de desigualdade, tais como: a 

variância dos logaritmos e os índices de T e L de Theil. Todos estes são utilizados nos estudos 

que visam auferir o grau de desigualdade de qualquer distribuição estatística, que neste 

trabalho será a concentração de propriedades agropecuárias, ou seja, o grau de desigualdade 

da posse da terra nas diferentes microrregiões do estado do Rio Grande do Norte. 

Cada microrregião foi dividida em cinco estratos de propriedades agropecuárias: i) 

menos de 50 hectares; ii) de 50 a menos de 100 hectares; iii) de 100 a menos de 500 hectares; 

iv) de 500 a menos de 1000 hectares; v) mais de 1000 hectares. 

Ao dividir a amostra por estratos, conforme as áreas em hectares, obtêm-se o valor da 

proporção acumulada (p) da amostra, ou seja, o número de estabelecimentos agropecuários 

até certo estrato. Seja   o valor correspondente da proporção acumulada da área dos 

estabelecimentos agropecuários. Têm-se que o par ordenado (p,  ) para os diversos estratos, 

definem os pontos num plano cartesiano, conforme a figura 1: 
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Figura 1 – A Curva de Lorenz 

 

Estes respectivos pontos estão em consonância com os números de estratos, e sobre a 

curva de Lorenz, que exibe como a proporção acumulada ( ) da área dos estabelecimentos 

agropecuários, em hectares, varia em função da proporção acumulada do número de 

estabelecimentos agropecuários (p), de acordo com a ordenação em valores crescentes das 

áreas dos estabelecimentos. A área  , que está situada entre a curva de Lorenz e o bissetor do 

1º quadrante, como mostrado na figura 1, é denominada de “área de desigualdade” 

(HOFFMANN, 2011).  

Para análise da amplitude de variação da área  , tem-se que    , a distribuição 

estará então em perfeita igualdade, nesse caso, a proporção (p) da amostra corresponde a uma 

igual proporção ( ), portanto, a curva de Lorenz dessa distribuição se reduz a um segmento 

de reta sobre o bissetor do 1º quadrante (o próprio segmento de reta com inclinação de 45 

graus), no qual se denomina de “linha de perfeita igualdade ou equidade”, e assim, a área de 

desigualdade seria igual a zero. (HOFFMANN, 2011) 

No outro extremo da figura 01 tem-se a distribuição máxima de desigualdade ou 

perfeita iniquidade, dado que não exista área adquirida negativa, seria o caso de uma amostra 

com n indivíduos, mas apenas um fosse proprietário de todos os estabelecimentos, e os 

      restantes possuíssem nenhuma propriedade. Sendo assim, a proporção acumulada da 

área dos estabelecimentos agropecuários seria igual a zero até o ponto de abscissa:        , 
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onde teria-se     quando incluir-se o indivíduo que possui todos os estabelecimentos 

agropecuários. 

Para uma população numerosa, a curva de Lorenz, equipara-se com a poligonal ACB, 

e a área de desigualdade é a mesma área do triângulo ABC, que tem valor numérico igual a 

0,5. Como proposto em Hoffmann (2011), o índice de Gini é uma relação entre a área de 

desigualdade indicada por  , e a área do triângulo ABC, isto é: 

 

  
 

   
    (1) 

 

Dado que        , tem-se que      , ou seja, quanto mais próximo de zero 

for a área de  , menor será o valor do índice de Gini, e consequentemente menor será a 

desigualdade entre a população. 

Para Sen (2001) não existe um índice perfeito ou ideal para análises de desigualdade 

de qualquer natureza, mas deve-se, entretanto adotar medidas de desigualdades que atendam 

ao critério de Pigou-Dalton
11

, e igualmente ao critério de sensibilidade decrescente a 

transferências. De acordo com Gastwirth (1972), o índice de Gini é a melhor medida de 

desigualdade. 

De acordo com Hoffmann (2011) o índice de Gini pode ser calculado com base na 

equação: 

    ∑         

 

   

   (2) 

 

Onde G é o Índice de Gini, n o tamanho da população (ou amostra), (  ) é o a 

proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos e    a razão da área do estabelecimento 

agropecuário, em hectares, pela área dos estabelecimentos agropecuários totais. O índice, 

como já mencionado, varia de zero (quando existe perfeita igualdade na distribuição da renda) 

até um (quando existe perfeita desigualdade na distribuição da renda). 

Tomando-se os valores calculados para o índice de Gini e seguindo a convenção posta 

por Câmara (1949), pode-se agrupar a escala definida pelo autor para classificar a 

concentração da distribuição da posse da terra, como mostra o quadro 1: 

                                                 
11

 O critério ou condição de Pigou-Dalton estabelece que o valor das medidas de desigualdade deve aumentar 

quando ocorrem transferências regressivas de rendas. As transferências regressivas de renda são aquelas feitas de 

um indivíduo para outro mais rico. Ao se fazer tal transferência, mantendo-se constante a média da distribuição, 

ocorre consequentemente aumento no grau de desigualdade dessa distribuição. 
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Quadro 1 – Concentração da terra, segundo valores do Índice de Gini 

 

Faixa do Índice de Gini Classificação 

0,000 a 0,100 Concentração nula 

0,101 a 0,250 Concentração nula a fraca 

0,251 a 0,500 Concentração fraca a média 

0,501 a 0,700 Concentração média a forte 

0,701 a 0,900 Concentração forte a muito forte 

0,901 a 1,000 Concentração muito forte a absoluta 

Fonte: Autor da Pesquisa 

Como expôs Câmara (1949), apesar da arbitrariedade das classificações 

intermediárias, a classificação leva a uma melhor compreensão dos valores do índice de Gini 

e o grau de concentração da posse da terra.  

 

 

3.2 O COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO ENTRE DUAS VARIÁVEIS 

 

 

O interesse do trabalho em averiguar a relação entre o coeficiente de concentração 

fundiária (  ), calculado através do índice de Gini, e a área total adquirida, em hectares, após 

o ano de 2006 (  ), é possível através do coeficiente de correlação entre duas variáveis. Ao 

admitir um conjunto de n pares de valores (     ) das variáveis em análise, pode-se 

determinar a existência ou não de uma correlação entre as duas variáveis da amostra.  

De acordo com Hoffmann (2011), para que a média e a variância das variáveis não 

afete a análise da possível relação entre X e Y, deve-se utilizar variáveis reduzidas, tais como: 

 

   
     ̅ 

  
   (3) 

   
     ̅ 

  
 (4) 

Onde,  ̅ é a média aritmética dos valores de X e,  ̅ como sendo a média aritmética dos 

valores de Y, podendo ser calculado por: 
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 ̅  
 

 
∑  

 

   

   (5) 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 (6) 

 

Tem-se que    e    são os respectivos desvios-padrões das variáveis X e Y. O desvio-

padrão, por definição, é a raiz quadrada, com sinal positivo, da variância
12

. A unidade de 

medida do desvio-padrão é igual à unidade de medida dos valores. Mas a utilização de 

variáveis reduzidas suprime qualquer influência das unidades de medida de X e Y. 

Com isso, se X e Y apresentam correlação positiva, os pontos (     ) estarão 

concentrados no primeiro e no terceiro quadrante de um plano cartesiano. Logo o produto de 

(     ) será positivo, e assim, ∑        apresentará um valor maior que zero. Por outro lado, 

se X e Y estejam correlacionados de forma negativa, a maior parte dos pontos (     ) estarão 

concentrados no segundo e no quarto quadrante de um eixo cartesiano. Portanto, o produto 

(     ) serão negativos, e assim, ∑        apresentará um valor negativo. Por fim, se X e Y, 

não estiverem correlacionados, os pares (     ) se distribuíram por todos os quadrantes do 

plano cartesiano, e assim, ∑        apresentará um valor próximo de zero. (HOFFMANN, 

2011) 

Para este autor, o resultado do ∑        deve ser utilizado para obtenção do grau de 

correlação. Portanto, se houver correlação positiva ou negativa, o valor absoluto do ∑        

tende a aumentar com o tamanho de (n) da amostra. Portanto, o coeficiente de correlação 

simples (r) é determinado por: 

 

  
∑      

   
 (7) 

 

O intervalo de variação do coeficiente de correlação simples (r) varia de -1 a 1, ou 

seja, (      ). Quanto mais próximo (-1) for o valor de (r), as variáveis X e Y, estarão 

correlacionadas de forma negativa, analogamente, quanto mais próximo o valor de (r) estiver 

de (1), as variáveis X e Y, apresentam correlação positiva. 

 

                                                 
12

 A média do quadrado da distância de cada ponto até a média. 
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3.3 PROVA DE SIGNIFICÂNCIA PARA O COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO 

( ) 

 

Dados os n pares de valores observados das variáveis X e Y que constituem a amostra 

de tamanho n, extraída da população de todos os pares de valores possíveis dessas variáveis, 

em virtude de estar considerando-se duas variáveis, a população é denominada bidimensional 

e sua distribuição. Por hipótese, é uma distribuição normal bidimensional. 

Sendo assim, apesar do coeficiente de correlação simples (r) só descrever os dados da 

amostra, o objetivo está centrado no parâmetro da população. Em particular, deseja-se provar 

a hipótese nula de que não há relação alguma na população (      ), ou obter intervalos de 

confiança para ( ). Neste caso, ( ) representa o coeficiente de correlação de uma população 

teórica, o qual é estimulado a partir do coeficiente de correlação (r). 

Para Fonseca et al (1985), a distribuição amostral de (r), sob a hipótese de (   ), é 

simétrica, enquanto que, sob a hipótese (   ), é assimétrica. No primeiro caso, utiliza-se 

uma estatística que envolve a distribuição t de Student; no segundo, recorre-se a uma 

transformação desenvolvida por Fisher, a qual origina uma estatística com distribuição 

aproximadamente normal. 

Para averiguar o nível de significância do coeficiente de correlação simples (r), em um 

teste de hipótese, numa amostra de n pares de valores de    e   , é necessário testar o 

coeficiente de correlação ( )
13

, ou seja, deve-se conhecer o comportamento das duas variáveis 

na população considerada. Mas como em situações práticas, dispõe-se apenas dos dados de 

uma amostra, pode-se apenas calcular (r), mas não ( ). 

Caso não houver uma associação linear na população, ao nível de significância, o 

valor de   será nulo, isto é, o coeficiente angular da equação que relaciona as variáveis X e Y 

é nulo. Esta evidência (   ) pode ser interpretada através do enunciado de que as médias de 

Y serão iguais para cada uma das categorias de X. 

Com isso, dado uma amostra aleatória de n pares de valores de (     ) e supor que a 

distribuição conjunta de X e Y é uma distribuição normal bidimensional, pode-se testar a 

hipótese de nulidade, ou seja,       , isto é, a hipótese de que não existe nenhuma 

correlação entre X e Y na população da qual adquiriu-se a amostra. 

                                                 
13

 De acordo com Hoffmann (2011, p. 285), define-se o coeficiente de correlação ( ):    
        

    
, onde 

   √     e    √    .   
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Deste modo, Hoffmann (2011) mostra que: 

 

  
 √   

√    
 (8) 

 

No qual (t) é o valor de t calculado para a amostra, que se distribui com       

graus de liberdade. Para um teste bilateral ao nível de significância     , compara-se o valor 

de t calculado, com o valor de t crítico, com (   ) graus de liberdade. Portanto, se admitir 

que X e Y têm distribuição normal bidimensional, rejeita-se ou aceita-se, ao nível e 

significância de     , a hipótese       , em favor da       . 

 

 

3.4 VARIÁVEIS E FONTE DE DADOS 

 

 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, publicou no ano de 2007 o 

Censo Agropecuário 2006, com o objetivo de retratar o perfil agrário brasileiro, considerando 

suas inter-relações com atores, cenários, modos e instrumentos de ação. Assim, visando uma 

melhor aproximação que identificasse e captasse a dinâmica dos meios produtivos e do uso da 

terra, a variabilidade nas relações de trabalho e ocupação, o grau de especialização e 

tecnificação de mão de obra, e o crescente interesse quanto aos reflexos sobre o patrimônio 

ambiental, além de todas as alterações ocorridas desde a última pesquisa, realizada em 1996, 

foi aplicado um redimensionamento no modelo de captação do dado, no tocante ao aspecto 

conceitual, tendo por base as premissas sugeridas no Programa del censo agropecuario 

mundial 2010, elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (Food and Agriculture Organization - FAO) em 2007; as categorizações da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, elaborada pelo IBGE, em 

2007, conforme a Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 

Económicas- CIIU; e as orientações dos membros da Comissão Consultiva do Censo 

Agropecuário 2006. (SOUZA & LIMA, 2003) 

O Censo Agropecuário 2006, a exemplo dos anteriores, cumpriu as recomendações e 

aos conceitos básicos aplicados pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (Food and Agriculture Organization - FAO), presentes no Programa del censo 
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agropecuario mundial 2010, propondo a unificar os conceitos e a assegurar a comparabilidade 

dos resultados para todos os países provedores de pesquisas análogas. O Censo Agropecuário 

2006 teve como período de referência o ano de 2006, ou seja: de 1º de janeiro à 31 de 

dezembro, e como data de referência, o dia 31 de dezembro de 2006. Portanto, no Censo 

Agropecuário 2006, o período de referência volta a ser o ano civil, como nos levantamentos 

anteriores ao Censo Agropecuário 1995-1996. Desse modo, os resultados deste Censo não são 

estritamente comparáveis ao Censo anterior. 

As informações necessárias ao apuramento dos indicadores da distribuição da terra, 

referentes à área correspondente a cada estrato de tamanho do estabelecimento, foram obtidas 

no Censo Agropecuário 2006. A partir desses dados foi possível calcular a proporção 

acumulada dos estabelecimentos (p) e a proporção acumulada da área desses estabelecimentos 

( ), primordiais para o cálculo do Índice de Gini. Dos mesmos dados foram obtidos os 

demais indicadores da distribuição da posse da terra. 

Além disso, as informações referentes à distribuição das linhas de crédito do PNCF no 

estado do Rio Grande do Norte foram obtidas através da Secretaria de Estado de Assuntos 

Fundiários e de Apoio à Reforma Agrária (SEARA) e do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), entre os anos de 2002/2003 – 2012. 
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4 INDICADORES DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO  

   

 

Durante seus dez anos de existência o PNCF beneficiou mais de 90 mil famílias, sendo 

investidos mais de 2,5 bilhões de reais na aquisição e estruturação do mercado de terras no 

Brasil. Estes resultados mostram o papel da ação complementar às ações principais de 

reforma agrária, por meio do acesso à terra por utilização dos créditos fundiários nos 

mercados territoriais brasileiro. Como descrito anteriormente, as duas principais linhas de 

crédito do programa são a de Combate a Pobreza Rural – CPR, tendo como objetivo suprir as 

necessidades das famílias mais pobres do meio rural, com créditos para aquisição de imóveis 

rurais e recursos não reembolsáveis para investimentos estruturais e produtivos. A segunda 

linha de crédito é a de Consolidação da Agricultura Familiar – CAF, que permite também o 

acesso para aquisição de terras, atuando como mecanismo de regulação fundiária (que de 

certo modo visa à diminuição da concentração de terras) e a sucessão rural (permitindo aos 

jovens produtores rurais o acesso aos ativos fundiários). 

 Segundo a (Secretária de Reordenamento Agrário/Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, 2012) desde sua criação em 2003 até meados de 2012
14

, o programa em mais de 42 

mil operações atendeu aproximadamente 90 mil famílias. Totaliza-se uma área adquirida em 

torno de 1.70 milhões de hectares, em média 18,09 hectares por família, com uma cifra de R$ 

2,5 bilhões ao totalizar os recursos com aquisição de terras, infraestrutura comunitária e 

básica. 

 A tabela 01 apresenta os números de operações, número de famílias beneficiadas, das 

áreas que foram adquiridas, o valor gasto com aquisição de terras (SAT – Subprojeto para 

Aquisição de Terras) e infraestrutura básica (SIB – Subprojeto para Infraestrutura Básica), 

valor gasto com infraestrutura comunitária (SIC – Subprojeto para Infraestrutura Coletiva) e o 

valor gasto total. 

  

Tabela 1 - Indicadores de execução do PNCF – 2002/2003 a 2012 

       
Indicadores Operações Famílias  Área (ha) Valor SAT+SIB Valor SIC SAT+SIB+SIC 

2002/2003 3.051 11.617 235.740 172.046.054 52.435.836 224.481.890 

2004 422 6.103 127.186 39.608.174 43.419.128 83.027.302 

2005 2.291 9.450 167.843 127.796.371 69.873.018 197.669.389 

2006 7.363 16.454 250.830 338.151.421 82.755.867 420.907.288 

                                                 
14

 Os dados referentes ao ano de 2012 são correspondentes até o mês de junho. 
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2007 8.598 18.052 273.931 449.936.345 80.509.629 530.445.974 

2008 6.741 12.275 189.461 324.823.436 42.226.000 367.049.436 

2009 5.282 6.254 96.395 217.922.898 13.641.569 231.564.467 

2010 4.216 6.533 103.259 184.987.655 41.349.546 226.337.200 

2011 3.028 5.652 92.665 119.911522 49.074.825 168.986.347 

2012 1.238 1.483 162.063 61.395.468 14.186.775 75.582.243 

Total 42.230 93.893 1.699.372 2.036.579.343 489.472.193 2.526.051.536 

Fonte: SRA/MDA (2012)  

SAT – Subprojeto para Aquisição de Terras 

SIB – Subprojeto para Infraestrutura Básica 

SIC – Subprojeto para Infraestrutura Coletiva 

 

 Pode-se observar que os anos de 2006, 2007 e 2008 apresentam os melhores 

indicadores de desempenho. Isto se deve ao fato de que provavelmente muitas propostas 

foram se acumulando desde o lançamento do programa, além de melhorias no sistema de 

operacionalização, tramitação e contratação em relação aos anos anteriores. Vale destacar a 

evolução de hectares por famílias, que em 2002/2003 apresentou uma razão de 20,29 hectares 

por família, com destaque ao ano de 2004, com cerca de 20,84 hectares por família, e em todo 

o período apresentou média de 18,09 hectares por família. Além disso, um investimento de 

mais de R$ 2,5 bilhões, cerca de R$ 26.903,51 por família e R$ 1486,46 por hectares de área. 

 Analisando diretamente as linhas de créditos, na tabela 02, foi possível  evidenciar os 

números apresentados pelo programa de crédito para Consolidação da Agricultura Familiar 

(CAF). 

 Ainda na tabela 02, constata-se que a linha de Consolidação da Agricultura Familiar 

beneficiou cerca de 47 mil famílias, totalizando aproximadamente 40 mil operações, 

adquirindo em torno de 738 mil hectares de terras, onde fica evidente 15,64 hectares por 

família, mas com destaque para o ano de 2012 – apresentando 131,23 hectares por família em 

média. Como o programa contempla apenas agricultores que fomentam seu pedido de crédito 

por família, e não por associação, o programa investiu aproximadamente R$ 1.720 bilhões em 

aquisição de terras e em infraestrutura, ambos reembolsáveis. Além de investir cerca de R$ 

36.479,80 por família e R$ 2.331,44 por hectares de área. 
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Tabela 2 - Indicadores de execução da Consolidação da Agricultura 

Familiar (CAF) – 2003* a 2012 

 

Indicadores Operações Famílias  Área (ha) 
Valor 

SAT+SIB 

2003* 2.734 4.597 69.255 139.548.675 

2004 97 97 1.452 3.106.315 

2005 1.902 2.141 23.644 79.778.031 

2006 6.881 7.612 77.211 281.088.695 

2007 8.189 10.589 121.341 395.778.306 

2008 6.511 7.974 103.733 292.302.676 

2009 5.249 5.849 87.840 215.131.929 

2010 4.038 4.278 59.471 215.131.929 

2011 2.807 2.849 37.693 96.612.591 

2012 1.193 1.193 156.562 58.541.207 

Total 39.601 47.179 738.202 1.721.080.698 
Fonte: SRA/MDA (2012) 

* Valores de 2003 são referentes às contratações do Banco da Terra 

SAT – Subprojeto para Aquisição de Terras 

SIB – Subprojeto para Infraestrutura Básica 

 

 

 No tocante ao financiamento de Combate à Pobreza Rural (CPR), a tabela 03 mostra 

seus indicadores desde 2002 até 2010.  

 

Tabela 3 - Indicadores de execução da linha de Combate à 

Pobreza Rural (CPR) - 2002 a 2012  

 

Indicadores Operações Famílias  Área (ha) Valor SAT 

2002 117 2.710 67.490 12.207.621 

2003 200 4.310 98.996 20.289.758 

2004 325 6.006 125.734 36.501.859 

2005 389 7.309 141.199 48.018.340 

2006 482 8.842 173.619 57.962.726 

2007 409 7.463 152.590 54.158.039 

2008 230 4.301 85.728 32.520.760 

2009 33 405 8.555 2.790.969 

2010 178 2.275 43.788 25.795.382 

2011 221 2.803 54.972 23.298.931 

2012 45 290 5.501 2.854.261 

Total 2.629 46.714 961.170 315.498.645 
Fonte: SRA/MDA (2012) 

SAT – Subprojeto para Aquisição de Terras 

 

 



47 

 

 No que se refere ao desempenho da linha de Combate à Pobreza Rural (CPR), 

verificamos que a mesma beneficiou mais de 46 mil famílias ao longo do período (2002 – 

2012), realizando 2.629 operações, dado que cada operação é lançada por associações que são 

integradas pelas famílias que virão a ser beneficiadas. A linha de CPR conseguiu transferir 

uma aquisição superior a 960 mil hectares de terra, que abrange cerca de 20,57 hectares por 

família em média. A linha investiu mais de R$ 315 milhões em aquisições de terras, 

aproximadamente R$ 6.753,83 por família e R$ 328,24 por hectare de área. 

 Um fator relevante é com relação à contração do crédito fornecido entre os anos de 

2008 a 2011, como pode ser vistos nas tabelas 2 e 3, tal fato é oriundo da crise financeira de 

outubro de 2008, quando os principais bancos de investimentos norte-americanos entraram 

em colapso após a “bolha” no mercado imobiliário – com incitação a compra cada vez maior 

de imóveis, através do sistema de hipotecas subprimes, ou seja, empréstimos hipotecários de 

alto risco com taxas de juros variáveis – e com a criação de derivativos negociáveis para 

financiar esta expansão de crédito, oferecendo altos retornos, que era garantido pela American 

International Group (AIG) e pelo Governo dos Estados Unidos. Após o alto índice de 

inadimplência da população, pelo fato de terem adquiridos imóveis acima das suas condições 

de renda, o sistema de compra de derivativos imobiliários entrou em colapso, levando bancos 

tradicionais e seguradoras – como o Lehman Brothers e AIG – a falência e a instalação da 

crise financeira, que só foi controlada após um imenso volume de recursos financeiros 

emitidos pelo Governo dos Estados Unidos. 

 E por fim, a linha Nossa Primeira Terra, que atualmente se situa como uma linha de 

complemento às duas primeiras, apresentou os seguintes indicadores, conforme a tabela 04. O 

programa Nossa Primeira Terra atendeu 3.200 famílias de jovens agricultores, totalizando 

mais de 2.500 operações, adquirindo mais de 36 mil hectares de terras, com uma média de 

11,37 hectares por família, destacando-se o ano de 2007 que apresentou cerca de 14 hectares 

por família em média. O programa investiu mais de R$ 104 milhões em aquisição de terras e 

infraestrutura básica. Um investimento de aproximadamente R$ 32.570,78 por família e R$ 

2.863,44 por hectare de área. 
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Tabela 4 - Indicadores de execução da linha Nossa Primeira Terra 

(NPT) - 2004 a 2010  

 

Indicadores Operações Famílias  Área (ha) 
Valor 

SAT+SIB 

2004 12 28 288 741.733 

2005 554 706 8.448 22.526.478 

2006 1.197 1.517 15.962 49.873.706 

2007 307 419 5.826 12.388.715 

2008 256 309 3.815 10.254.423 

2009 207 215 2.016 8.201.937 

2010 6 6 44 239.529 

Total 2.539 3.200 36.399 104.226.521 
Fonte: SRA/MDA (2010) 

SAT – Subprojeto para Aquisição de Terras 

SIB – Subprojeto para Infraestrutura Básica 

 

 

 Na tabela 05 tem-se a participação do PNCF por faixa etária, desde os anos de 2002 

até 2012. Explicita-se que no início do programa (2002) a maior participação se encontra na 

faixa etária de 32 a 45 anos, com uma parcela de 35,7%, se firmando com a classe etária mais 

beneficiada até o ano de 2004. A partir deste ano o crédito fundiário foi demandado por mais 

agricultores com faixa etária de até 28 anos, se configurando acima de 33% da demanda total 

de crédito. Em média, a faixa etária de 28 a 32 anos demandou 11,4% da totalidade do crédito 

fundiário, seguido pela faixa etária dos mais de 45 anos, com média de 21,8%. E por fim, a 

oferta de crédito fundiário ficou dividida entre a faixa etária de até 28 anos, com média de 

34,9%, e dos agricultores de 32 a 45 anos, que em média ficou com 31,8%. 
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Tabela 5 – Participação no PNCF por Faixa Etária 

 

Ano 
Até 28 anos - 

Juventude (%) 

De 28 a 

32 anos 

(%) 

De 32 a 

45 anos 

(%) 

Mais de 45 

anos (%) 

2002 25,6 11,7 35,7 27,0 

2003 26,6 11,2 38,1 24,2 

2004 29,5 12,1 34,4 24,1 

2005 33,5 11,7 32,1 22,7 

2006 37,9 11,5 31,5 19,1 

2007 35,4 11,3 31,8 21,6 

2008 35,6 10,6 31,2 22,6 

2009 38,2 11,1 30,2 20,4 

2010 35,4 12,0 30,4 22,2 

2011 36,0 11,9 29,4 22,7 

2012 36,8 12,3 29,4 21,6 

Total 34,9 11,4 31,8 21,8 

Fonte: SRA/MDA (2012) 

 

 Conforme tabela 06, tem-se a participação nos recursos do PNCF por gênero. Por 

questões culturais do Brasil é de esperar que a participação de agricultores do sexo masculino 

seja maior. Sendo assim, em média a participação nos recursos do PNCF por agricultores são 

de 83,8% em comparação com as agricultoras, que possuem participação na escala de 16,2%. 

 Na tabela 07 temos a situação da carteira do Programa Nacional de Crédito Fundiário, 

com relação à março de 2010. Nela pode-se constatar que as propostas, tanto para o Sistema 

de Qualificação de Demanda (SQD) quanto o Sistema de Avaliação e Contratação (SAC) são 

elevados. Tanto as propostas encaminhadas pelas famílias quanto pelas associações. No 

acumulado para início de março de 2010 existiam 42.590 propostas, correspondendo a 77.143 

famílias. Sendo que destas, 26.947 propostas de 50.782 famílias se encontram na primeira 

fase, denominada de qualificação de demanda.  
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Tabela 6 – Participação nos Recursos do 

PNCF por Sexo 

 

Ano Feminino (%) Masculino (%) 

2002 17,6 82,4 

2003 19,4 80,6 

2004 15,8 84,2 

2005 11,5 88,5 

2006 12,0 88,0 

2007 15,7 84,3 

2008 17,9 82,1 

2009 17,3 82,7 

2010 20,6 79,4 

2011 20,2 79,8 

2012 18,9 81,1 

Total 16,2 83,8 

Fonte: SRA/MDA (2012) 

   

 Os dados demonstram a grande concentração de carteiras para serem aprovadas. Isso 

confirma que pode está ocorrendo pelo fato da demanda ser mais elevada do que a capacidade 

de atendimento do programa ou de algumas dificuldades encontradas pelas famílias nos 

processos de avaliação, tramitação e liberação das cartas de crédito. 

 Além disso, a tabela mostra de forma detalhada das carteiras de crédito por unidades 

federativas. Pode-se verificar que as maiores demandas se encontram no estado do Mato 

Grosso (cerca de 12,86 mil famílias), no estado do Tocantins (aproximadamente 6,6 mil 

famílias), Rio Grande do Sul (4,87 mil famílias) e nas Minas Gerais (4,3 mil famílias). Em 

âmbito da região nordeste, constata-se que o estado do Piauí é o maior demandante no 

período, apresentando propostas de aproximadamente 9,44 mil famílias. 

Em segundo no número de propostas temos do estado do Maranhão, que apresenta 

cerca de 8,4 mil famílias em busca da validação do crédito fundiário, seguido pelos estados do 

Ceará (2,9 mil famílias) e pela Bahia (2,7 mil famílias). O estado do Rio Grande do Norte, por 

sua vez, aguarda a liberação da carteira de crédito de mais de 1,5 mil famílias. 
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AL 1.153 346 205 11 1.715 637 344 205 11 1197

BA 1.830 813 154 0 2.797 72 30 9 0 111

CE 2.481 237 207 70 2.995 290 29 23 3 345

MA 5.640 2.515 255 0 8.410 172 87 7 0 266

PB 620 464 77 3 1.164 104 128 23 3 258

PE 795 76 41 10 922 51 8 3 1 63

PI 4.732 2.910 1.491 309 9.442 1.517 1.285 702 37 3541

RN 935 431 140 44 1.550 177 95 440 11 723

SE 273 291 195 4 763 46 133 195 4 378

PA 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2

RO 1.869 2 11 0 1.882 1.022 2 7 0 1031

TO 5.031 756 830 0 6.617 1.974 79 451 0 2504

ES 743 789 226 13 1.771 377 191 98 7 673

MG 2.467 1.661 136 30 4.294 671 531 91 15 1308

RJ 290 24 116 5 435 269 24 116 5 414

SP 228 28 237 0 493 228 18 219 0 465

PR 1.596 165 408 17 2.186 1.485 165 408 17 2075

RS 1.529 1.826 1.283 234 4.872 1.453 1.787 1.283 234 4757

SC 1.359 292 665 72 2.388 1.336 282 658 72 2348

GO 6.925 312 353 4 7.594 4.981 312 353 4 5650

MS 587 446 832 126 1.991 472 446 832 126 1876

MT 9.699 1.904 1.242 15 12.860 9.613 1.904 1.073 15 12605

TOTAL 50.782 16.290 9.104 967 77.143 26.947 7.882 7.196 565 42.590

Fonte: SDA/MRA (2010)

Observação: SQD - Sistema de Qualificação de Demanda; SAC - Sistema de Avaliação e Contratação

Tabela 7 - Situação da Carteira do Programa Nacional de Crédito Fundiário em março de 2010

UF SQD 

(ABER+FECH)

SAC 

(ABER+FECH)

SAC 

(Banco)

SAC 

(Contratada)
Total

PROPOSTASFAMÍLIAS

SQD 

(ABER+FECH)

SAC 

(ABER+FECH)

SAC 

(Banco)

SAC 

(Contratada)
Total
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A tabela 08 nos apresenta alguns indicadores do desempenho do Programa Nacional 

de Crédito Fundiário por regiões, sendo mais detalhado para a região nordeste e para o Brasil. 

Na região nordeste pode-se destacar o maior número de famílias atendidas no estado do Piauí 

(13,6 mil famílias), seguido pelos estados do Maranhão (8,6 mil famílias) e pela Bahia (5,03 

mil famílias). O estado do Rio Grande do Norte aparece em quarto, com 4.778 mil famílias 

atendidas. 

No nordeste, pelos altos valores em infraestrutura básica, podemos afirmar que os 

projetos da linha de Combate à Pobreza Rural foram maiores que os da linha de Consolidação 

da Agricultura Familiar. Em compensação, totalizam-se mais de 883 mil hectares adquiridos, 

com investimentos de mais de R$ 337 milhões em infraestrutura comunitária e R$ 466 

milhões em aquisições de terras. Destacam-se os estados da Bahia e do Ceará quanto aos 

valores médios de investimento em infraestrutura comunitária, R$ 11.926 e R$ 9.711 por 

família, respectivamente. Mas Sergipe e Alagoas somam as maiores médias de investimentos 

por infraestrutura comunitária e aquisição de terras por famílias, cerca de R$ 27.366 e R$ 

27.242, respectivamente. No estado do Rio Grande do Norte verifica-se mais de 4,7 mil 

famílias atendidas pelo programa, com aquisição de mais de 101 mil hectares, apresentando 

uma média de 21,27 hectares por família. 

Na região norte têm apenas dois estados, onde pode-se destacar Tocantins com mais 

de 2 mil famílias atendidas pelo programa, com a aquisição de mais de 61 mil hectares. Nesta 

região a única linha de crédito utilizado foi a de aquisição de terras, que apresentou ao todo 

mais de R$ 86 milhões de investimentos. No que se refere a investimentos médios por 

famílias, o estado de Rondônia apresenta maiores valores, cerca de R$ 38.988. 

Concomitantemente com a região norte, a região centro-oeste não apresenta 

investimentos de infraestrutura comunitária, somente investimentos de aquisição de terras que 

totalização mais de R$ 211 milhões, cerca de R$ 37.187 por família. Vale mencionar que a 

região teve mais de 5 mil famílias beneficiadas pelo programa. 

Na região sudeste, só os estados do Espírito Santo e Minas Gerais apresentam 

investimentos em infraestrutura comunitário, pelo fato dos mesmos serem os únicos da região 

à serem contemplados com todas as linhas de crédito oferecidas pelo PNCF. Os quatro 

estados, por sua vez, apresentam mais de 4 mil famílias beneficiadas pelo programa, 

investimento de cerca de R$ 22.850 por família. Ressalta-se que os estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro apresentam investimentos de R$37.277 e R$ 40.796 por família, 
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respectivamente. Estes valores são os maiores do país pelo fato das terras terem preços mais 

elevados, necessitando de uma maior quantia de investimentos para aquisição do imóvel. 

Na região sul, verifica-se o maior número de famílias atendidas pelo programa, 

destacando o estado do Rio Grande do Sul, com mais de 14 mil famílias, seguido por Santa 

Catarina, com mais de 05 mil famílias. Esta região é caracterizada por apresentar mais 

projetos da linha CAF. Como mencionado anteriormente, o alto preço da terra nestas regiões 

fazem com que a área média de aquisição seja pequena (8,8 hectares no Rio Grande do Sul e 

10,3 hectares no estado de Santa Catarina). 
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PI 1.876 13.611 347.263 130.757 104.678 235.435 25,5 9,607 17,297

MA 296 8.644 179.359 71.567 53.654 125.221 20,7 8,279 14,486

BA 156 5.030 90.089 59.989 36.723 96.712 17,9 11,926 19,227

RN 615 4.778 101.662 33.344 90.049 123.393 21,3 6,979 25,825

PB 331 3.407 76.522 20.059 51.376 71.435 22,5 5,888 20,967

CE 211 2.564 71.444 24.898 23.765 48.663 27,9 9,711 18,979

PE 191 2.439 52.030 22.188 22.265 44.453 21,3 9,097 18,226

AL 410 2.002 19.662 6.868 47.671 54.539 9,8 3,431 27,242

SE 632 1.586 17.105 7.495 35.907 43.402 10,8 4,726 27,366

RO 114 171 2.269 - 6.667 6.667 13,3 - 38,988

TO 401 2.244 61.863 - 80.064 80.064 27,6 - 35,679

GO 832 961 11.343 - 35.243 35.243 11,8 - 36,673

MT 2.975 3.424 41.171 - 124.232 124.232 12,0 - 36,283

MS 331 1.306 9.743 - 52.160 52.160 7,5 - 39,939

ES 327 1.802 10.524 8.074 38.702 46.776 5,8 4,481 25,958

SP 224 429 1.951 - 15.992 15.992 4,5 - 37,277

RJ 270 265 4.180 - 10.811 10.811 15,8 - 40,796

MG 396 1.976 29.554 7.643 36.684 44.327 15,0 3,868 22,433

0

SC 5.647 5.750 58.965 140 213.491 213.631 10,3 24,348 37,153

PR 2.269 2.403 13.940 314 88.873 89.187 5,8 130,670 37,115

RS 13.897 14.304 125.865 1.445 489.595 491.040 8,8 101,021 343,289

Tabela 8 - Indicadores do PNCF por Unidades Federativas entre 2002 e março de 2010

Valor SAT+SIC (R$ mil)

Fonte: SDA/MDA (2010)

UF Operações Famílias Área (ha) Valor SIC (R$ mil) Valor SAT (R$ mil)
Área 

Média

SIC - Médio 

(R$/Família)

SAT+SIC - Médio 

(R$/Família)
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Na tabela 9 são apresentados os dados agregados do PNCF para os estados 

da região nordeste, para os anos de 2011, 2012 e a sua totalidade (2002 -2012).  

 

 

Por os dados fornecidos não estarem organizados de forma sequencial, 

algumas rubricas apresentam valores diferentes quando se faz um comparativo 

dos valores fornecidos para os anos de 2002 até março de 2010, e para os valores 

de 2011 e 2012. Por exemplo, no estado do Maranhão, as famílias beneficiadas 

entre os anos de 2002 a março de 2010 totalizava 8.644, mas no total fornecido 

no novo balanço apresentado pelo PNCF, a totalização de famílias beneficiadas 

somava apenas 8.567.  

Esta diferença é oriunda da difusão inclusão no início do programa de 

considerar as famílias beneficiadas com o programa Banco da Terra, que nos anos 

de 2002 e 2003 eram inseridas, e depois, a Secretaria de Reordenamento Agrário 

junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, resolver am só contabilizar as 

famílias incluídas nas linhas de crédito para financiamento constante ao 

programa. 

Ano Estados AL BA CE MA PB PE PI RN SE

Operações 120 20 32 0 27 11 446 68 121

Famílias 120 356 204 0 195 154 937 375 192

Área (ha) 916 5.322 4.564 0 4.257 3.580 28.059 11.366 2.712

Valor SIC 0 7.682.018 5.033.086 0 4.146.662 3.850.128 12.867.387 10.211.635 942.537

Valor SAT 1.277.346 3.713.195 907.803 0 1.385.264 255.158 7.365.126 3.063.046 2.894.390

SAT+SIC 1.277.346 11.395.214 5.940.888 0 5.531.927 4.105.286 20.232.513 12.274.681 3.836.927

Operações 2 9 1 0 19 1 77 18 6

Famílias 2 17 28 0 67 10 139 56 37

Área (ha) 13 228 484 0 1.743 187 4.561 963 500

Valor SIC 0 957.619 966.816 0 1.201.799 1.278.084 3.888.000 2.502.657 604.864

Valor SAT 18.000 440.304 450.000 0 388.428 242.525 1.221.925 677.335 514.927

SAT+SIC 18.000 1.397.922 1.416.816 0 1.590.227 1.520.609 5.109.925 3.179.993 1.119.791

Operações 587 193 274 295 412 212 3.173 765 942

Famílias 2.160 5.547 2.980 8.567 3.781 2.732 16.255 5.507 1.986

Área (ha) 21.567 97.618 80.326 179.256 86.484 57.364 428.919 120.256 23.245

Valor SIC 6.868.874 66.204.636 36.774.094 71.567.447 26.958.354 29.434.586 166.320.260 49.885.258 9.493.226

Valor SAT 49.984.175 36.356.299 22.303.242 36.177.267 48.057.735 21.974.542 123.086.560 79.003.217 42.747.279

SAT+SIC 56.853.050 102.560.935 59.077.336 107.744.714 75.016.090 51.409.128 289.406.819 128.888.575 52.240.506

2011

2012

Total

Tabela 9 - Indicadores recentes e total do PNCF para região Nordeste

Fonte: SDA/MDA (2012)
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Pelos dados agregados, até junho de 2012, a unidade federativa que mais 

apresentou operações junto ao PNCF foi o estado do Piauí (3.173), seguido por 

Sergipe (942) e pelo estado do Rio Grande do Norte (765). Em consonância com 

sua maioridade em operações, o Piauí tem o maior registro de famílias 

beneficiadas pelo programa (16.255). Apesar do estado do Maranhão não ter 

demandado proposta para anos de 2011 e 2012, foi o segundo no nordeste quanto 

ao benefício de famílias, totalizando 8.567, seguido pelos estados da Bahia 

(5.547) e do Rio Grande do Norte (5.507), como nos mostra o gráfico 1 a seguir:  

 

     Fonte: SDA/MDA (2012)  

 

Gráfico 1 – Famílias contratadas de 2002 a 2012  
 

 

No Brasil, o estado que mais beneficiou famílias foi o do Rio Grande do 

Sul (17.362), seguido pelos estados do Piauí e do Maranhão. Apesar de a região 

nordeste apresentar o maior número de famílias beneficiadas (49.516) e a região 

sul apresentar um total de (26.834), aquele apresentou uma média de 5501,67 

famílias assistidas, em contraposto ao sul que apresentou uma média de 8944,66 

famílias beneficiadas. A região centro-oeste apresentou um total de famílias 

beneficiadas na escala de 8.497, seguido pelas regiões norte (3490 famílias) e 

pela região sudeste (5557 famílias), com médias respectivamente de 2.832,2 – 

1745 – 1389,25.  

Em resultado de suas operações, o estado do Piauí, pelo programa de 

crédito fundiário, conseguiu financiar aos agricultores mais de 428 mil hectares 
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de terra, sendo acompanhado pelos estados da Paraíba (179.256 hectares) e pelo 

Rio Grande do Norte (120.256 hectares). De forma que a proporção média de área 

(hectares)/famílias para os estados do nordeste está organizado de forma 

decrescente da seguinte forma: Ceará (26,95); Piauí (26,38); Paraíba (22,87); Rio 

Grande do Norte (21,83); Pernambuco (20,99); Maranhão (20,92); Bahia (17,59); 

Sergipe (11,70) e Alagoas (9,98).  

Para o Brasil, o gráfico 02 mostra o investimento médio do Subprojeto de 

Infraestrutura Comunitário (SIC), por família. Porquanto os investimentos 

apresentaram uma taxa média de crescimento de 9%, durante o período, 

destacando-se a transição de patamar entre os anos de 2007 e 2008, que vigorou 

acima de R$ 15 mil, atingindo o maior pico em 2012, até junho, deixando 

margem para um recorde de investimento até o final deste mesmo ano.  

 

Fonte: SDA/MDA  

 

Gráfico 2 – SIC: Investimento Médio por Família 2002 a 2012  

 

Em consonância, tem-se o valor médio por família, durante o período 

vigente do PNCF, por unidade federat iva, no gráfico 3. No qual merece destaque 

os estados de Minas Gerais , Tocantins e Bahia. Este subprojeto de infraestrutura 

comunitária se encontra atrelado à linha de Combate à Pobreza Rural (CPR). 

Sendo assim, mostrando que estes estados são os que mais investem em estrutura 

fundiária, por família.  
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     Fonte: SDA/MDA (2012) 
 

Gráfico 3 – Valor Médio por Família 2002 a 2012 

 

O valor médio para o estado do Rio Grande do Norte é expressivo, pois 

supera os valores médios de todos os estados da região sul, e se encontra na 

quinta posição dentre os estados da região nordeste,  só ficando atrás da Bahia, 

Ceará, Piauí e Pernambuco.  

Além da análise da distribuição do crédito fundiário é necessário analisar a 

estrutura e a concentração fundiária no Brasil através dos índices apresentados no 

Censo Agropecuário de 2006.  
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5 INDICADORES FUNDIÁRIOS NO BRASIL E NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 

 

Através dos dados do Censo Agropecuário de 2006, têm-se as características das 

atividades agropecuárias. e  informações sobre os estabelecimentos agropecuários. De acordo 

com Hoffman & Ney (2010), o Brasil apresenta uma alta desigualdade na distribuição da 

posse da terra, assinalada pela grande proporção de propriedades agrícolas ocupadas pelos 

estabelecimentos com área igual ou superior a 100 hectares.  

De acordo com o IBGE (2009), as áreas com mais de 100 hectares representam 

somente 9,6% do total dos estabelecimentos agrícolas, mas ocupam mais de 78% da área total 

direcionada à atividade, enquanto que as propriedades com área inferior a 10 hectares 

compõem mais de 50% dos estabelecimentos agrícolas e ocupam apenas 2,4% da área total. 

Como nos mostra a tabela 10 abaixo: 

 

Tabela 10 – Número e Área Total dos estabelecimentos agropecuários com declaração 

de área, conforme três estratos de área 

 

Ano 

Menos de 10 ha 10 a menos de 100 ha 100 ha e mais Total 

Nº. 
Área 

(1.000 ha) 
Nº. 

Área 

(1.000 ha) 
Nº. 

Área 

(1.000 ha) 
Nº. 

Área 

(1.000 ha) 

1975 2.601.860 8.983 1.898.949 60.172 487.638 254.742 4.988.447 323.896 

1980 2.598.019 9.004 2.016.774 64.494 536.362 291.356 5.151.155 364.854 

1985 3.064.822 9.987 2.160.340 60.565 567.842 295.373 5.793.004 374.925 

1995/96 2.402.374 7.882 1.916.487 62.694 519.322 283.035 4.838.183 353.611 

2006 2.477.071 7.799 1.917.577 62.893 471.817 259.250 4.920.465 329.941 

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários. 

 

Ao considerar o total de estabelecimentos, o aumento de 74,7 mil produtores rurais 

com menos de 10 ha apresentou um aumento de 3% dentre os anos de 1995/96 e 2006, 

mostrando-se significativo, pois é bem maior do que o aumento do estrato de 10 a menos de 

100 ha, que apresentou um crescimento de 0,05% para o mesmo período, e superior ao 

crescimento do estrato de 100 ha e mais, que mostrou crescimento de 1,67%. 

Um fator preocupante é com relação a área correspondente dos estabelecimentos 

agropecuários conforme os três estratos, pois os estabelecimentos com menos de 10 ha 
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tiveram uma redução significativa desde a década de 1980. Entre 1985 e 1995/96 teve-se uma 

redução de 26,7% na área total, ou aproximadamente 02 milhões e 100 mil hectares de terras. 

Área esta transferida para o estrato de 10 a menos de 100 ha, evidenciando uma concentração 

de terras em grandes latifúndios.  

Entre os anos de 1995/96 e 2006 as propriedades com mais de 100 ha apresentaram 

uma forte queda na área total de abrangência, perda de quase 10%, seguido pelo estrato com 

menos de 10 ha, que apresentou um decréscimo em suas áreas em aproximadamente 1,0%. 

Somente o estrato de 10 a menos de 100 ha é que apresentou crescimento na sua área total de 

0,31%. A forte queda nas áreas totais rurais está atrelada ao elevado crescimento das cidades, 

mais precisamente das cidades médias e dos centros urbanos. 

Outro fator relevante quanto às propriedades rurais é a questão da distribuição 

fundiária, como mostra a tabela 11, que apresenta o Índice de Gini da distribuição da posse da 

terra para o Brasil. 

 

Tabela 11 – Índice de Gini da distribuição da possa da terra, conforme a condição do 

produtor 

 

Condição do produtor e ano 1975 1980 1985 1995/96 2006 

Proprietário 0,830 0,835 0,834 0,836 0,849 

Arrendatário 0,871 0,882 0,878 0,890 0,880 

Parceiro 0,651 0,718 0,752 0,830 0,880 

Ocupante 0,861 0,863 0,833 0,850 0,812 

Total 0,855 0,857 0,858 0,857 0,856 

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários. 

 

Conforme pode ser observado na tabela acima, o Índice de Gini apresenta uma 

permanência no patamar de 0,850 desde o Censo Agropecuário de 1975, com um mínimo de 

0,855 em 1975, ao valor máximo de 0,858 em 1985. Para Hoffman & Ney (2010), considera-

se a possibilidade de uma subestimação no censo de 1995/96 ao se comparar com o de 2006, 

por razão da supressão dos estabelecimentos precários naquela pesquisa, no qual se houvesse 

uma estabilidade da desigualdade estimada poderia levar a uma diminuição real na 

desigualdade da distribuição da terra.  



61 

 

Ao analisar o índice de Gini para todas as unidades federativas, registra-se que a 

estabilidade do índice não é observada. De acordo com o IBGE (2009), o Censo Agropecuário 

de 2006 mostrou que existem sete estados com índices de Gini maior ou igual a 0,85: Amapá 

(0,851), Maranhão (0,866), Piauí (0,856), Ceará (0,862), Alagoas (0,871), Mato Grosso do 

Sul (0,857) e Mato Grosso (0,865). Existem oito estados que apresentam índices entre 0,80 e 

menos que 0,85: Amazonas (0,838), Pará (0,821), Rio Grande do Norte (0,824), Paraíba 

(0,821), Pernambuco (0,825), Sergipe (0,822), Bahia (0,839), São Paulo (0,803), além do 

Distrito Federal (0,818). 

Cinco estados apresentam índices entre 0,75 a menos de 0,80: Minas Gerais (0,795), 

Rio de Janeiro (0,798), Paraná (0,770), Rio Grande do Sul (0,772) e Goiás + Tocantins 

(0,782). Três estados mostram índices entre 0,70 a menos de 0,75: Rondônia (0,714), Acre 

(0,716) e Espírito Santo (0,733). Por fim, somente os estados de Santa Catarina (0,680) e 

Roraima (0,666) apresentam índices inferiores a 0,70. 

Destaca-se Alagoas com maior desigualdade fundiária, seguido pelo estado do 

Maranhão, Mato Grosso, Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí e Amapá. Ressalta-se que Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso e Amapá, além de apresentar alta desigualdade fundiária, 

também mostram maior área média dos estabelecimentos de terras: 465,6; 427,0; e 283,0 

hectares, respectivamente, evidenciando uma forte concentração da terra em latifúndios. Para 

os estados nordestinos, a tabela 12 mostra a área média dos estabelecimentos agropecuários e 

o Índice de Gini. 

Os estados do nordeste brasileiro são fortemente caracterizados pela alta concentração 

fundiária, como mostra a tabela 12; fato este agravado pelos elevados números de latifúndios 

na região. Como por exemplo o estado do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia, 

apresentam uma área média de aproximadamente 40 hectares para o ano de 2006, dez hectares 

acima da média nordestina. Estes estados são diferenciados por apresentar uma queda na sua 

disparidade de terra, ou seja, decréscimo do índice de Gini ao longo das décadas – exceto o 

estado da Bahia –, decréscimo este oriundo do aumento de pequenas propriedades agrícolas, 

mas que não foram suficientes para diminuir a área média de concentração de terras. 

Um fator positivo é que as áreas médias em todas as regiões brasileiras apresentaram 

uma queda constante – exceto a região sul –, mas que infelizmente não teve impacto direto no 

índice de Gini, que não apresentou variação significativa. Fato este mais influenciado pelo 

aumento do índice na região sul e sudeste, ou seja, estas regiões apresentaram elevação do 

índice de Gini. Esta maior concentração de terras nestas regiões é pautada na hipótese de que 
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são regiões que apresentam os maiores valores de riqueza do país, e por isso poucos 

proprietários concentram bastantes áreas cultiváveis, como as áreas voltadas para as 

plantações de cana-de-açúcar, café, e também para produção agropecuária. 

 

Tabela 12 – Área média dos estabelecimentos agropecuários, em hectares, e índice de 

Gini da distribuição da posse de terra 

 

U.F. 
Área Média Índice de Gini 

1975 1980 1985 1995/96 2006 1975 1980 1985 1995/96 2006 

Maranhão 25,1 30,6 29,5 35,5 57,0 0,927 0,926 0,924 0,904 0,866 

Piauí 48,6 44,8 43,8 46,7 43,0 0,898 0,898 0,897 0,874 0,856 

Ceará 43,7 47,8 34,0 26,4 23,2 0,784 0,780 0,816 0,846 0,862 

Rio G. do Norte 41,8 42,4 37,9 41,0 40,5 0,862 0,851 0,854 0,853 0,824 

Paraíba 23,7 29,3 24,0 28,1 23,6 0,845 0,828 0,843 0,835 0,821 

Pernambuco 19,9 20,2 18,8 21,6 19,1 0,829 0,825 0,831 0,822 0,825 

Alagoas 19,8 20,3 16,6 18,6 17,9 0,846 0,847 0,860 0,865 0,871 

Sergipe 17,9 19,8 16,7 17,2 15,1 0,855 0,848 0,860 0,848 0,822 

Bahia 46,1 47,1 45,2 42,7 39,3 0,812 0,826 0,841 0,835 0,839 

Nordeste 31,8 33,6 29,6 30,8 30,9 0,851 0,848 0,858 0,854 0,843 

Norte 207,2 220,3 159,9 169,1 142,0 0,798 0,783 0,758 0,794 0,768 

Sudeste 69,7 68,9 61,8 63,6 51,2 0,738 0,751 0,758 0,754 0,782 

Sul 38,7 40,5 38,4 42,1 40,2 0,714 0,728 0,734 0,726 0,741 

Centro-Oeste 317,0 401,8 353,1 411,7 291,8 0,846 0,826 0,826 0,809 0,831 

Brasil 132,911 153,019 128,594 143,507 111,262 0,855 0,857 0,858 0,857 0,856 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário e adaptado de Hoffman & Ney (2010) 

 

Um fator positivo é que as áreas médias em todas as regiões brasileiras apresentaram 

uma queda constante – exceto a região sul –, mas que infelizmente não teve impacto direto no 

índice de Gini, pois não apresentou variação significativa. Fato este mais influenciado pelo 

aumento do índice na região sul e sudeste, ou seja, estas regiões apresentaram elevação do 

índice de Gini. Esta maior concentração de terras nestas regiões é pautada na hipótese de que 

são regiões que apresentam os maiores valores de riqueza do país, e por isso poucos 

proprietários concentram bastantes áreas cultiváveis, como as áreas voltadas para as 

plantações de cana-de-açúcar, café, e também para produção agropecuária. 

Na comparação dos dados de 1975 e 2006, observa-se uma forte queda do índice de 

Gini na região norte, fator este influenciado pela queda do índice nos estados de Roraima, de 
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0,887 para 0,666 (queda de 24,9%), no estado do Amazonas, de 0,921 para 0,838 (– 9,0%). 

Destaca-se o estado de Roraima por ser o de menor desigualdade fundiária, graças ao 

crescimento do número de estabelecimentos relativamente pequenos na região, mesmo que os 

estabelecimentos rurais apresentem médias superiores ao da média nacional. Vale salientar 

que em alguns estados do nordeste existe um maior aumento do Índice de Gini, mas ao 

mesmo tempo mostra uma grande queda na área média, como é o caso do Ceará, o que indica 

que não houve necessariamente aumento da concentração da terra em latifúndios.  

Um fator relevante é que o nordeste apresenta a menor área média dos 

empreendimentos agrícolas; isto se dá por ser uma região marcada pelo grande número de 

pequenas propriedades rurais, tendo em algumas microrregiões um baixo índice de 

concentração de terras, mas também apresentam elevadas desigualdades oriundas ainda da 

economia colonial escravista açucareira, dos grandes latifúndios pastoris do sertão e das mais 

contemporâneas lavouras de soja no cerrado baiano. (IBGE, 2009) 

Em consequência das grandes desigualdades inter-regionais no país, a tabela 13 mostra 

as mudanças recentes quanto ao número e na área ocupada pelos empreendimentos 

agropecuários conforme três estratos de áreas. 

 

Tabela 13 – Número e área total (em mil hectares) dos estabelecimentos agropecuários 

com declaração de área, conforme três estratos de área 

 

Ano e  

Região 

Número de estabelecimentos Área ocupada pelos estabelecimentos 

Inferior a 

10 ha 

10 a menos 

de 100 há 

A partir de 

100 ha 
Total 

Inferior a 10 

ha 

10 a menos 

de 100 ha 

A partir 

de 100 ha 
Total 

N
o

rd
es

te
 1985 1.971.391 667.491 154.517 2.793.399 4.970 21.282 65.802 92.054 

1995 1.570.511 604.261 134.313 2.309.085 4.061 19.275 54.960 78.296 

2006 1.498.389 650.855 123.652 2.272.896 3.786 20.102 51.707 75.594 

B
ra

si
l 

1985 3.064.822 2.160.340 567.842 5.793.004 9.987 69.565 295.373 374.925 

1995 2.402.374 1.916.487 519.322 4.838.183 7.882 62.694 283.035 353.611 

2006 2.477.071 1.971.577 471.817 4.920.465 7.799 62.893 259.250 329.941 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário e adaptado de Hoffman & Ney (2010) 

 

 Pelos dados dos últimos três censos agropecuários existem uma redução sistemática no 

número de propriedades na região nordeste. É notório que o número de pequenos produtores é 

menor em 2006 em relação aos mostrados em 1985. De acordo com Hoffmann & Graziano da 

Silva (1999), este fenômeno é por causo do ano agrícola adotado no Censo Agropecuário de 
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1995/96, que tende a excluir um elevado número de estabelecimentos que se encontravam 

precários. 

Ao analisar somente os dados entre os anos de 1995/96 e 2006, a região nordeste 

apresentou uma queda, tanto no número de estabelecimentos rurais, quanto nas áreas 

ocupadas, no estrato de área a partir de 100 ha, cerca de 8,6% e 6,3%, respectivamente. Áreas 

estas transferidas para o estrato de estabelecimentos de 10 a menos de 100 ha, que apresentou 

crescimento, tanto no número de estabelecimentos, quanto nas áreas ocupadas, cerca de 

7,15% e 4,1%, respectivamente. 

Mas é importante apresentar os dados sobre os estabelecimentos rurais cuja condição 

do produtor em relação a terra seja de proprietário, pois os dados se mostram mais favoráveis, 

ou seja, é notório um expressivo crescimento no número de estabelecimentos inferiores a 10 

hectares, conforme mostra a tabela 14. 

 

Tabela 14 – Número e área total (em mil hectares) dos estabelecimentos agropecuários 

com declaração de área cuja condição do produtor em relação à terra é de proprietários, 

conforme três estratos de área 

 

Ano e  

Região 

Número de estabelecimentos Área ocupada pelos estabelecimentos 

Inferior a 

10 ha 

10 a menos 

de 100 há 

A partir de 

100 ha 
Total 

Inferior a 10 

ha 

10 a menos 

de 100 ha 

A partir 

de 100 ha 
Total 

N
o

rd
es

te
 1985 829.916 597.583 147.909 1.575.408 2.821 19.655 63.560 86.036 

1995 813.265 554.300 128.131 1.495.696 2.700 17.990 52.818 73.508 

2006 998.219 569.740 114.781 1.682.740 2.904 17.861 48.993 69.758 

B
ra

si
l 

1985 1.431.270 1.813.879 500.913 3.746.062 5.773 59.790 274.785 340.348 

1995 1.396.271 1.722.972 484.388 3.603.631 5.577 57.119 268.958 331.655 

2006 1.787.949 1.724.015 434.312 3.946.276 6.285 55.615 244.948 306.848 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário e adaptado de Hoffman & Ney (2010) 

 

Nota-se que a evolução do número de estabelecimentos, nos três estratos de área, 

ocorre de forma peculiar na região nordeste, mas sendo sempre mais favorável aos pequenos 

proprietários. Em relação às propriedades com menos de 10 ha, é maior em 2006 do que em 

1995/96 e 1985. Os percentuais de crescimento na comparação entre o censo de 1995/96 e 

2006, na região nordeste e no Brasil são, respectivamente: 18,52% e 21,09%, no estrato 

inferior a 10 ha; 2,71% e 0,06%, no estrato de 10 a menos de 100 ha; e por fim, (– 11,63% e – 

11,53%) no estrato a partir de 10 ha. 
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Apesar dos índices terem mostrado uma estabilidade na desigualdade fundiária medida 

pelo índice de Gini, os dados contrastam com a realidade de um país que tem observado não 

só uma redução expressiva da desigualdade de renda e pobreza nos últimos anos, inclusive em 

regiões rurais, como também apresentou mais de 970 mil famílias assentadas, de 1995 a 2006, 

além da criação e expansão das linhas de crédito agrícolas referentes à agricultura familiar e 

agricultores assentados (INCRA, 2012a e 2012b). De acordo com Guanziroli (2007), o 

número de contratos e o total de recursos canalizados via PRONAF elevaram-se de R$ 969 

mil para R$ 2,2 bilhões, em 2000, e de R$ 1,8 milhão para R$ 6,3 bilhões, em 2005. 

 

 

5.1 DISTRIBUIÇÃO DA POSSE DA TERRA NO RIO GRANDE DO 

NORTE, CONFORME A CONDIÇÃO DO PRODUTOR 

 

 

Conforme a seção anterior, a análise com relação à condição do produtor: proprietário, 

arrendatário, parceiro e ocupante são significativas, pois mostram se a população rural 

realmente está tendo melhoria no acesso à terra, bem como, se os agricultores ainda 

continuam na qualidade de servidores rurais.  

Pela tabela 15 pode-se verificar os números de estabelecimentos agropecuários e suas 

perspectivas áreas, conforme a condição do produtor. É notório o decréscimo do número de 

estabelecimentos, e concomitantemente a área ocupada pelas propriedades no estado do Rio 

Grande do Norte. Como exposto anteriormente, esse declínio é oriundo do vertiginoso 

crescimento das áreas urbanas desde a década de 1980. Com isso, muitas propriedades 

agrícolas foram se transformando em estabelecimentos comerciais, industriais ou de serviços. 

Um fator importante é a queda abrupta das condições de arrendatário e parceiros na 

questão da condição do produtor – entre o período de 1980 a 2006 –, pois os primeiros 

apresentaram decréscimos na escala de 530% aproximadamente, e o segundo apresentou 

decréscimo de 66%, enquanto que o número de proprietários declinou somente 15% e os 

produtores na condição de ocupante tiveram uma redução de 37,6%. 

Com relação à área ocupada o declínio não foi tão acentuado – entre os anos de 1980 e 

2006, como nos números de estabelecimentos para o mesmo período. Os produtores na 

condição de proprietários tiveram suas áreas diminuídas na escala de 38,5%, à área de 

ocupação dos produtores na condição de arrendatários declinaram 221%; as áreas ocupadas 
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por parceiros tiveram diminuição de 197%; e por fim, a área compreendida aos produtores na 

condição de ocupante diminuiu acerca de 22,5%. 

 

Tabela 15 – Número de estabelecimentos agropecuários e área dos estabelecimentos, 

conforme a condição do produtor. Rio Grande do Norte, 1980 a 2006 

 

Condição 

do produtor 

e ano 

1980 1985 1995/96 2006 

Nº. 
Área 

(1.000 ha) 
Nº. 

Área 

(1.000 ha) 
Nº. 

Área 

(1.000 ha) 
Nº. 

Área 

(1.000 ha) 

Proprietário 65.039 3.992 68.236 3.854 59.412 3.394 56.698 2.881 

Arrendatário 12.664 132 10.739 91 4.362 43 2.008 41 

Parceiro 7.272 107 9.682 137 9.158 85 4.387 36 

Ocupante 21.441 283 27.079 300 18.044 212 15.580 231 

Total 106.416 4.513 115.736 4.383 90.976 3.734 78.673 3.188 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário. Adaptado de Hoffman & Ney (2010) 

 

De acordo com a tabela 16 temos a distribuição percentual dos números de 

proprietários rurais e a área ocupada correspondentemente à cada condição do produtor. 

Apesar do número de estabelecimentos agropecuários terem diminuído no estado do Rio 

Grande do Norte, como mostrado anteriormente, pode-se averiguar que a distribuição 

percentual de produtores na condição de proprietários aumentou, ou seja, os produtores rurais 

que antes estavam na condição de diaristas, assalariados, arrendatários, parceiro, meeiros ou 

ocupantes, passaram para condição de proprietários agropecuários. 

A partir do final da década de 1980 a porcentagem de produtores rurais na condição de 

proprietários começou a aumentar de forma relevante, apresentando um crescimento de 

22,2%, enquanto que o percentual de produtores na condição de arrendatários, parceiros e 

ocupantes apresentou declínio de 72%, 33% e 15,3%, respectivamente.  

Concomitantemente à área ocupada por proprietários aumentou na escala de 2,8%, 

para o período de 1985 a 2006. Simultaneamente os produtores na condição de ocupantes 

também apresentaram crescimento na área ocupada na esfera de 4,3%.  Entretanto, para os 

produtores na condição de arrendatários e parceiros o declínio foi de 38% e 64,5%, 

respectivamente. 
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Tabela 16 – Distribuição percentual do número de estabelecimentos agropecuários e da sua 

área total pelas quatro condições do produtor. Rio Grande do Norte, 1970 a 2006 

 

Condição 

do produtor 

e ano 

1980 1985 1995/96 2006 

Nº. 
Área 

(1.000 ha) 
Nº. 

Área 

(1.000 ha) 
Nº. 

Área 

(1.000 ha) 
Nº. 

Área 

(1.000 ha) 

Proprietário 61,1 88,4 59,0 87,9 65,3 90,9 72,1 90,4 

Arrendatário 11,9 2,9 9,3 2,1 4,8 1,2 2,6 1,3 

Parceiro 6,8 2,4 8,4 3,1 10,1 2,3 5,6 1,1 

Ocupante 20,1 6,3 23,4 6,9 19,8 5,7 19,8 7,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário. Adaptado de Hoffman & Ney (2010) 

 

Mediante os dados percentuais da condição de produtores proprietários para o estado 

do Rio Grande do Norte, faz-se necessário a análise de como esses agricultores saíram da 

condição de exploradores de imóveis rurais, pagando aluguel ao seu detentor, ou pagando 

uma porcentagem dos ganhos (meia que é igual a 50%) ou detentor da posse da terra e do seu 

uso, mas não sendo seu proprietário. Para isso, na seção seguinte serão apresentados os dados 

do Censo Agropecuário da forma de obtenção das terras do produtor proprietário. 

 

 

5.2 FORMA DA OBTENÇÃO DAS TERRAS DO PRODUTOR 

PROPRIETÁRIO SEGUNDO AS MICRORREGIÕES  

 

 

Conforme os dados do Censo Agropecuário de 2006 é possível mapear a forma de 

obtenção das propriedades do produtor na condição de proprietário para o estado do Rio 

Grande do Norte. De forma peculiar, os dados a seguir mostram a forma de obtenção de terras 

de acordo com as microrregiões do estado, como apresentado na figura 2.  
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Fonte: Elaboração Própria. 

Figura 2 – Microrregiões do estado do Rio Grande do Norte 

 

 

Primeiramente são apresentados os municípios das microrregiões pertencentes à 

mesorregião do Oeste Potiguar: Mossoró, Chapada do Apodi, Médio Oeste, Vale do Açu, 

Serra de São Miguel, Pau dos Ferros e Umarizal. Posteriormente as microrregiões referentes à 

mesorregião do Central Potiguar: Macau, Angicos, Serra de Santana, Seridó Ocidental e 

Seridó Oriental. Em seguida os municípios das microrregiões da mesorregião do Agreste 

Potiguar: Baixa Verde, Borborema Potiguar e Agreste Potiguar. Por fim, as microrregiões 

procedentes da mesorregião do Leste Potiguar: Litoral Nordeste, Macaíba, Natal e Litoral Sul. 

A tabela 17 apresenta os dados da obtenção de terras do produtor proprietário da 

microrregião de Mossoró, no qual é composto por seis municípios. Com população de 

337.109 habitantes, abrange uma área de 4.198,951 km
2
. De acordo com o Instituto Brasileiro 
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de Geografia e Estatística - IBGE
15

 possui um PIB no valor de R$ 2.258.969.000,00 e um PIB 

per capita de R$ 6.701,00. 

A microrregião apresenta um total de 3.680 propriedades agropecuárias, sendo que 

40% via compra direta, 34% por programas de assentamentos, 10,5% adquiridas por outras 

formas, 8,6% por herança e apenas 2,66% via crédito fundiário. É notória a expressiva 

quantidade de aquisição de terras por compras particulares, especialmente no município de 

Serra do Mel, Mossoró e Baraúna.  

Pode-se constatar ainda que a aquisição das terras via o crédito fundiário é ínfima, só 

sendo maior do que as aquisições por via de doação particular e de usucapião. Mas dentre as 

propriedades adquiridas por crédito fundiário, destaca-se os municípios também de Serra do 

Mel, Mossoró e Baraúna. Além disso, muitas propriedades estão na condição de terras doadas 

ou em estado de avaliação pelo programa de reforma agrária.  

 

Tabela 17 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião de 

Mossoró. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento ou 

aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Areia Branca 90 - 88 47 5 9 3 1 

Baraúna 238 14 337 60 9 3 49 3 

Grossos 46 2 1 38 1 2 - 1 

Mossoró 304 33 799 129 45 11 8 10 

Serra do Mel 800 49 31 40 12 - 327 1 

Tibau 27 - - 4 1 2 - - 

Mossoró 1 505 98 1 256 318 73 27 387 16 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

Na tabela a seguir têm-se os dados da microrregião da Chapada do Apodi, que abrange 

somente quatro municípios. Com uma população de 72.048, tem uma dimensão de área 

                                                 
15

 Todos os dados foram consultados no banco de dados Cidades@, no portal do IBGE: 

<http://ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>, acessado em: 20/08/2012.  

http://ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
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equivalente a 4.095,443 km
2
. De acordo com o IBGE possui um PIB no valor de R$ 

385.784.635,00 e um PIB per capita de R$ 5.354,55. 

Consta-se um elevado número de propriedades rurais na condição de obtidas por 

herança, especialmente nos municípios de Apodi e Governador Dix-Sept Rosado. Seguidos 

pela obtenção de terras via compra direta, também se destacando os municípios de Apodi e 

Caraúbas.  

São notórias as propriedades adquiridas pelo programa de reassentamento ou que 

ainda aguardam titulação. No que tange as propriedades obtidas pelo crédito fundiário, os 

municípios de Caraúbas e Governador Dix-Sept Rosado são os que mais solicitaram a 

aquisição via esses programas. 

A microrregião apresenta um total de 4.649 propriedades agropecuárias, sendo que 

34,7% foram adquiridas na forma de herança, 30,5% na forma de compra direta por 

particular, 22,4% pelos programas de reassentamento agrário e 4,96% por crédito fundiário. 

 

 

Tabela 18 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião da 

Chapada do Apodi. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Apodi 633 51 559 799 85 14 123 8 

Caraúbas 423 91 230 436 42 11 7 3 

Felipe Guerra 103 9 2 138 1 1 - - 

Governador Dix-

Sept Rosado 
263 80 253 243 23 10 7 1 

Chapada do 

Apodi 
1 422 231 1 044 1 616 151 36 137 12 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

A tabela 19 apresenta os dados de obtenção de terras referente à microrregião do 

Médio Oeste, no qual é composta por seis municípios, totalizando uma população de 38.972 

habitantes, abrangendo uma área de 2.898,325 km
2
. De acordo com o IBGE apresenta um PIB 

no valor de R$ 147.738.784,00 e um PIB per capita de R$ 3.790,89. 
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Como pode ser observado, possui um total de 2.013 propriedades, onde cerca de 36% 

foram adquiridas por meio de compra particular, destacando-se os municípios de Upanema, 

Augusto Severo e Janduís. Conseguinte a forma de obtenção de maior proporção é por meio 

de herança, que abrange 34% das propriedades obtidas.       

 

Tabela 19 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião do 

Médio Oeste. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Augusto Severo 259 2 2 322 8 2 2 2 

Janduís 110 1 - 157 5 - - - 

Messias Targino 29 - - 40 1 - - - 

Paraú 49 - 1 42 - - - - 

Triunfo Potiguar 60 1 10 73 9 8 - 3 

Upanema 223 7 503 56 7 1 13 5 

Médio Oeste 730 11 516 690 30 11 15 10 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

No que se refere aos estabelecimentos adquiridos por programas de reassentamentos 

da reforma agrária, o município de Upanema é detentor de aproximadamente 97% das 

propriedades obtidas por este segmento. Este município apresenta também 07 propriedades 

adquiridas por compras via crédito fundiário, destacando-se por ser uma microrregião com 

baixos índices de incidência do crédito fundiário até o ano de 2006. 

Pela tabela 20 é possível consultar outras formas de obtenção das terras da 

microrregião do Vale do Açu. Composta por nove municípios, a região abrange uma área de 

4.708,834 km
2
, com uma população de 134.253 habitantes. De acordo com o IBGE possui um 

PIB no valor de R$ 624.797.208,00 e um PIB per capita de R$ 4.653,87. 

Com um total de 3.735 propriedades agropecuárias, analisa-se que 36,4% foram 

adquiridas por compra direta, com destaque para os municípios de Jucurutu, Alto do 

Rodrigues e Açu. As propriedades adquiridas por meio do programa de reassentamento 
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correspondem aproximadamente 32% do total de propriedades na microrregião. As 

propriedades adquiridas por herança correspondem a 22% do total de terras na microrregião. 

 

Tabela 20 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião do 

Vale do Açu. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Açu 154 1 188 106 5 13 5 4 

Alto do 

Rodrigues 
294 - 1 83 5 4 5 27 

Carnaubais 120 1 259 96 16 9 - 3 

Ipanguaçu 134 11 79 118 22 32 20 2 

Itajá 14 - - 23 19 - 1 1 

Jucurutu 419 2 3 277 30 24 6 2 

Pendências 106 - 156 38 3 - - 4 

Porto do Mangue 19 - 304 15 8 25 4 - 

São Rafael 102 2 201 73 5 26 6 - 

Vale do Açu 1 362 17 1 191 829 113 133 47 43 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

A quantidade de propriedades obtidas por meio do crédito fundiário só representam 

0,45% do total de estabelecimentos agropecuários nesta microrregião, no qual só os 

municípios de Ipanguaçu, Jucurutu, São Rafael, Carnaubas e Açu adquiriram propriedades via 

crédito fundiário. 

Na tabela a seguir têm-se os dados da microrregião da Serra de São Miguel, que 

apresenta um total de 4.284 estabelecimentos agropecuários, no qual estão distribuídos por 

nove municípios, com uma população de 61.370 habitantes e uma área geográfica de 971.871 

km
2
. O IBGE registra um PIB no total de R$ 119.085.162,00 e um PIB per capita de R$ 

1.940,44.  

A microrregião apresenta a forma de compra de particular como sendo a 

predominante, abrangendo 48% de como as propriedades que foram adquiridas. Destaca a 

forma de obtenção por herança, que corresponde a quase que 46% do total das propriedades 

obtidas nessa região. 
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A obtenção via crédito fundiário só aparece em menos da metade dos municípios desta 

região, somente sendo encontrada nos municípios de Doutor Severiano, Coronel João Pessoa, 

Água Nova e Riacho de Santana. Esta forma de obtenção só representa 0,38% do total de 

propriedades. 

 

Tabela 21 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião da 

Serra de São Miguel. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Água Nova 57 3 - 66 2 1 3 - 

Coronel João 

Pessoa 
146 5 3 170 - - 1 2 

Doutor Severiano 139 7 - 122 4 - - 2 

Encanto 152 - 1 198 1 - 1 - 

Luís Gomes 163 - - 240 1 - 1 5 

Major Sales 26 - - 59 6 - 1 - 

Riacho de 

Santana 
270 1 1 296 16 6 38 2 

São Miguel 832 - 1 610 67 - 1 1 

Venha-Ver 293 - 4 206 51 - - - 

Serra de São 

Miguel 
2 078 16 10 1 967 148 7 46 12 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

A tabela 22 mostra uma das maiores microrregiões do estado do Rio Grande do Norte, 

a região de Pau dos Ferros, com 17 municípios ao todo. A microrregião contém uma 

população estimada em 116.160 habitantes, com uma área de 2.672,604 km
2
. De acordo com 

o IBGE possui um PIB R$ 244.750.118,00 e um PIB per capita de R$ 2.107,00. 

A forma de obtenção das terras por herança é a que apresenta mais alto índice, cerca 

de 51%, ou seja, mais da metade dos 5.797 municípios. Por ser uma região com forte peso na 

agricultura, muita dos proprietários existentes são filhos de agricultores. 

A forma de obtenção de terras por compra direta representa 45,2% de como foram 

adquiridas as propriedades. Com destaque para os municípios de José da Penha, Alexandria e 
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Porto Alegre, que possuem mais de 300 propriedades rurais adquiridas por compra direta e 

também por heranças. 

Com exceção do município de José da Penha, todos os outros dois apresentam 

propriedades adquiridas via crédito fundiário, além dos municípios de Marcelino Vieira e 

Paraná. As terras adquiridas pelo crédito só representam cerca de 0,12% do total de 

propriedades da região.  

 

Tabela 22 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião de 

Pau dos Ferros. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Alexandria 352 2 1 384 3 2 1 1 

Francisco Dantas 136 - 1 108 - - 2 - 

Itaú 46 - 29 70 1 - - - 

José da Penha 354 - - 385 9 1 2 - 

Marcelino Vieira 236 2 - 295 3 1 2 - 

Paraná 119 1 - 144 25 - - - 

Pau dos Ferros 205 - 44 159 2 - 1 2 

Pilões 73 - 1 86 - - - - 

Portalegre 337 2 - 423 16 1 - - 

Rafael Fernandes 146 - - 134 5 - 4 - 

Riacho da Cruz 64 - - 46 2 1 - - 

Rodolfo 

Fernandes 
75 - - 70 1 - - - 

São Francisco do 

Oeste 
62 - - 67 10 1 1 - 

Severiano Melo 134 - - 217 2 1 1 1 

Taboleiro Grande 43 - - 44 3 - 1 - 

Tenente Ananias 226 - - 333 6 - - - 

Viçosa 13 - - 12 - - 1 - 

Pau dos Ferros 2 621 7 76 2 977 88 8 16 4 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

As propriedades adquiridas por doação particular ou pelo programa de reassentamento 

apresentam quase que o mesmo percentual com relação ao total de propriedades da região, 

1,51% e 1,31%, respectivamente. É interessante observar que apenas o município de 
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Alexandria apresenta propriedades reassentadas pelo programa de reforma agrária e por 

crédito fundiário. Os demais municípios que apresentam propriedades adquiridas por reforma 

agrária, tais como Francisco Dantas, Itaú, Pau dos Ferros e Pilões, nenhum destes apresenta 

propriedades obtidas pelo crédito fundiário. 

Na tabela 23 são apresentadas as propriedades agropecuárias da microrregião de 

Umarizal, que abrange onze municípios, com uma área total de 1.621,102 km
2
, com uma 

população estimada de 62.447 habitantes. De acordo com o IBGE possui um PIB de R$ 

139.282.900,00 e um PIB per capita de R$ 2.230,41. 

A microrregião apresenta um total de 3.694 propriedades, nos quais 50,8% foram 

adquiridas por meio de herança, 45,7% via compra direta de particular, 1,19% por meio de 

programas de reassentamento da reforma agrária, 0,97% por doação particular, 0,21% por via 

crédito fundiário e 1% pelas demais formas restantes. 

 

Tabela 23 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião de 

Umarizal. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Almino Afonso 145 - - 171 6 - 5 2 

Antônio Martins 330 1 - 296 1 - 1 - 

Frutuoso Gomes 130 - - 115 1 - - - 

João Dias 98 - - 125 - 1 5 17 

Lucrécia 83 - - 74 1 - - - 

Martins 200 - - 160 4 - 1 1 

Olho-d'Água do 

Borges 
120 - - 207 5 - - 1 

Patu 137 - - 174 2 - - 1 

Rafael Godeiro 146 1 - 183 1 - 4 - 

Serrinha dos 

Pintos 
137 - - 230 10 - - - 

Umarizal 164 6 44 142 5 - - - 

Umarizal 1 690 8 44 1 877 36 1 16 22 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 
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Os municípios que apresentam maiores concentrações de propriedades agropecuárias 

são os de Antônio Martins (629 propriedades), Serrinha dos Pintos (377 propriedades), 

Martins (366 propriedades) e Umarizal (361 propriedades). Somente os municípios de 

Antônio Martins, Rafael Godeiro e Umarizal apresentam propriedades adquiridas por meio do 

crédito fundiário. 

A tabela 24 apresenta os municípios pertencentes à microrregião de Macau, que se 

encontra inserida na mesorregião do Central Potiguar. É uma região que apresenta poucos 

estabelecimentos agropecuários, num total de 718. Possui uma população de 46.729 

habitantes, distribuídos em uma área de 1.867,777 km
2
. De acordo com o IBGE possui um 

PIB no valor de R$ 970.079.461,00 e um PIB per capita de R$ 20.759,68. 

 

Tabela 24 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião de 

Macau. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Caiçara do Norte 21 - - 4 - 1 - 1 

Galinhos 12 - - 3 - - 1 - 

Guamaré 43 1 120 9 2 - - - 

Macau 30 1 34 15 1 - - 1 

São Bento do 

Norte 
96 60 197 35 20 3 1 6 

Macau 202 62 351 66 23 4 2 8 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

Um fator de destaque para microrregião de Macau é a forte significância de 

propriedades adquiridas por meio de titulação via reforma agrária de reassentamento, que 

corresponde a 48% do total das propriedades, com destaque para os municípios de São Bento 

do Norte, Guamaré e Macau. Em seguida tem-se que as propriedades adquiridas por meio de 

compra de particular, que correspondem à cerca de 28% do total. 

Tanto as formas de obtenção por herança quanto por meio do crédito fundiário 

apresentam distribuição percentual relativamente igual, na escala de 9,19% e 8,6%, 

respectivamente. Neste contexto sobressai o município de São Bento do Norte como sendo o 
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maior no número de propriedades, especialmente as adquiridas por meio do crédito fundiário 

e pela reforma agrária. 

Para análise da forma de obtenção das terras dos municípios da microrregião de 

Angicos, viabiliza-se como parâmetros os dados na tabela 25. Detentora de oito municípios, 

ela abrange uma área no total de 4.079,762 km
2
, com uma população estimada em 49.324 

habitantes. De acordo com o IBGE possui um PIB no valor de R$ 116.140.581,00 e um PIB 

per capita de R$ 2.354,64. 

A região apresenta um total de 2.528 propriedades agropecuárias, no qual 36% foram 

adquiridas por meio do programa de reassentamento, 31% foram por compra de particular, 

24% na forma de herança, 5% sendo por compra via crédito fundiário e 2,6% pelas demais 

formas de obtenção. 

 

Tabela 25 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião de 

Angicos. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Afonso Bezerra 164 29 408 121 1 11 5 5 

Angicos 68 2 - 52 1 1 1 2 

Caiçara do Rio 

do Vento 
54 1 5 46 1 - 13 1 

Fernando 

Pedroza 
21 3 - 17 1 - - 3 

Jardim de 

Angicos 
108 54 - 93 - 1 1 - 

Lajes 118 - 155 88 2 1 5 - 

Pedra Preta 81 1 112 32 2 5 - - 

Pedro Avelino 174 38 237 180 - - 2 1 

Angicos 788 128 917 629 8 19 27 12 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

Dentre as propriedades adquiridas por meio da reforma agrária, destaca-se o município 

de Afonso Bezerra, que possui mais de 400 propriedades adquiridas por meio do programa de 

reassentamento, ou seja, quase que 45% do total de estabelecimentos adquiridos por meio 
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desta forma de obtenção. As propriedades oriundas do crédito fundiário apresentam 

concentração nos municípios de Jardim de Angicos, Pedro Avelino e Afonso Bezerra. 

A tabela 26 mostra os dados referentes à microrregião de Serra de Santana, que 

apresenta um total de 5.823 propriedades. Possui uma população estimada em 64.213 

habitantes, com uma área de abrangência no total de 3.019,906 km
2
. A região apresenta um 

PIB no valor de R$ 123.670.415,00 e um PIB per capita no valor de R$ 1.925,94. 

A forma de obtenção por meio de compra de particular é mais representativa dentro da 

amostra, correspondendo a 37% do total dos estabelecimentos agropecuários. Com destaque 

para os municípios de Lagoa Nova, com 790 propriedades rurais, e Cerro Corá, com cerca de 

480 propriedades. 

 

Tabela 26 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião de 

Serra de Santana. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Bodó 73 3 35 52 11 5 3 - 

Cerro Corá 479 13 219 496 74 - 3 - 

Florânia 139 1 33 162 4 5 1 5 

Lagoa Nova 790 - 583 562 44 4 5 6 

Santana do Matos 292 5 210 397 60 23 163 35 

São Vicente 212 - 20 190 7 - - - 

Tenente 

Laurentino Cruz 
176 1 37 172 7 3 2 1 

Serra de 

Santana 
2 161 23 1 137 2 031 207 40 177 47 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

Quanto à forma de obtenção por meio de titulação via reforma agrária, que 

corresponde a 19,5% de todas as propriedades, sobressai os também municípios de Lagoa 

Nova e Cerro Corá. Este último apresenta a maior concentração de propriedades originárias 

do crédito fundiário. As propriedades advindas do crédito fundiário, por sua vez, só 

representam aproximadamente 0,40% do total, um número bastante ínfimo com relação às 

demais microrregiões pertencentes à mesorregião do Central Potiguar. 
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A microrregião do Seridó Ocidental é a penúltima pertencente à mesorregião do 

Central Potiguar. Composta por sete municípios, possui uma população de aproximadamente 

98.128 habitantes, com uma área de abrangência no total de 3.065,724 km
2
. De acordo com o 

IBGE possui um PIB no valor de R$ 565.811.904,00 e um PIB per capita no valor de R$ 

5.766,05. 

As 1.899 propriedades agropecuárias pertencentes à microrregião do Seridó Ocidental 

se encontram postadas na tabela 27. Nas quais 45% foram adquiridas na forma de herança, 

44% sob compra de particulares, 1,0% por meio do programa de reassentamento da reforma 

agrária, 2,36% por meio do crédito fundiário e 7,05% pelas demais formas restantes. 

Destaca-se o município de Caicó que possui 717 propriedades rurais, seguido pelos 

municípios de Serra Negra do Norte (com 341 estabelecimentos), São João do Sabugi (295 

propriedades) e Jardim de Piranhas (com 266 propriedades). Nos quais estes são os únicos 

municípios que apresentam propriedades obtidas por meio do crédito fundiário. 

 

Tabela 27 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião do 

Seridó Ocidental. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Caicó 345 25 19 290 12 5 18 3 

Ipueira 24 - - 27 1 - - - 

Jardim de 

Piranhas 
138 2 - 124 - 1 - 1 

São Fernando 79 - - 84 1 - - 1 

São João do 

Sabugi 
116 17 - 84 1 2 75 - 

Serra Negra do 

Norte 
126 1 - 203 4 2 1 4 

Timbaúba dos 

Batistas 
15 - - 46 1 - 1 - 

Seridó Ocidental 843 45 19 858 20 10 95 9 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

De acordo com a tabela 28, têm-se os registros das 3.247 propriedades agropecuárias 

da microrregião do Seridó Oriental. Esta possui uma área de abrangência no total de 
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3.777,267 km
2
, com uma população estimada em 118.004 habitantes. De acordo com o IBGE 

possui um PIB no valor de R$ 316.659.116,00 e um PIB per capita no valor de R$ 2.683,46. 

Na região destacam-se os municípios de Currais Novos e Parelhas, que juntos 

correspondem por aproximadamente um terço das propriedades da região. As propriedades 

adquiridas por compra de particulares representam cerca de 44% do total de propriedades. 

As propriedades adquiridas por meio de herança representam 43,8% do total na região, 

seguidos pelas obtenções das terras por meio do programa de reforma agrária e crédito 

fundiário, que correspondem a 5,0% e 1,2%, respectivamente. Os municípios que apresentam 

maiores quantidades de propriedades adquiridas via crédito fundiário são os de Acari, 

Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Currais Novos e São José do Seridó. 

 

Tabela 28 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião do 

Seridó Oriental. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Acari 116 26 - 132 2 1 1 2 

Carnaúba dos 

Dantas 
161 10 5 133 2 - 1 - 

Cruzeta 111 - 23 81 8 - 38 2 

Currais Novos 283 1 17 216 8 6 17 4 

Equador 180 - 1 142 18 8 13 - 

Jardim do Seridó 154 - 20 188 5 1 10 - 

Ouro Branco 114 - - 129 1 - 3 2 

Parelhas 158 2 35 254 4 1 2 - 

Santana do 

Seridó 
67 - 3 77 3 1 - - 

São José do 

Seridó 
104 1 61 72 - 1 5 - 

Seridó Oriental 1 448 40 165 1 424 51 19 90 10 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

Na mesorregião do Agreste Potiguar pode-se relacionar três microrregiões, por 

começar pela região de Baixa Verde, como exposto na tabela 29. A região possui 61.451 
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habitantes distribuídos por uma área de 1.956,742 km
2
. De acordo com o IBGE possui um 

PIB no valor de R$ 126.518.215,00 e um PIB per capita no valor de R$ 2.058,84. 

Contando com 2.215 propriedades agropecuárias, a microrregião apresenta 32,4% de 

propriedades adquiridas por meio da compra direta de particulares, 41,8% por meio da 

titulação via reforma agrária, programa de reassentamento, aproximadamente 16% por 

herança, 4,19% por via crédito fundiário e 5,55% pelas demais formas de obtenção. 

Destaca-se o município de João Câmara com mais de mil propriedades agropecuárias, 

sendo também o município que mais possui propriedades reassentadas pela reforma agrária e 

por meio do crédito fundiário. 

O crédito fundiário, por sua vez, canalizou recursos para que 93 propriedades 

pudessem ser obtidas. Exceto o município de Poço Branco, os demais municípios apresentam, 

pelo menos, mais que 05 propriedades agropecuárias, são eles: Bento Fernandes, Jandaíra, 

João Câmara e Parazinho.  

 

Tabela 29 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião de 

Baixa Verde. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Bento Fernandes 97 19 299 98 3 11 1 - 

Jandaíra 141 8 84 35 2 - 73 - 

João Câmara 341 59 444 136 6 9 5 1 

Parazinho 29 7 31 7 - 3 - - 

Poço Branco 110 - 69 78 4 2 2 1 

Baixa Verde 718 93 927 354 15 25 81 2 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

Conforme a tabela 30 tem-se os 16 municípios pertencentes à microrregião do 

Borborema Potiguar. Possuidora de uma área equivalente a 3.922,227 km
2
 e uma população 

de aproximadamente 129.566 habitantes. De acordo com o IBGE, possui um PIB no valor de 

R$ 263.086.332,00 e um PIB per capita no valor de R$ 2.030,51. 
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Com 6.636 propriedades agropecuárias, as aquisições se distribuíram em 43,7% 

adquiridas por meio da compra de particulares. Com destaque para o município de Campo 

Redondo, com mais de 410 propriedades, seguido pelos municípios de Coronel Ezequiel e 

Jaçanã, que juntos apresentam mais de 600 propriedades rurais. 

Por meio de herança, mais de 2.800 propriedades foram adquiridas, o que configura 

cerca de 42,42% do total das propriedades para região. O município de São Tomé apresenta 

mais de 580 propriedades por este tipo de obtenção. 

Com relação à obtenção pelo programa de reforma agrária, pode-se elucidar as mais de 

650 propriedades que correspondem à aproximadamente 10% do total das propriedades na 

região. Em destaque o município de Tangará, que apresenta mais de 220 propriedades obtidas 

por meio do programa de reassentamento, seguido pelo município de Coronel Ezequiel, com 

150 propriedades. 

No que tange as propriedades adquiridas por meio do crédito fundiário, temos o 

correspondente a 0,87% do total de propriedades na região. Dos 16 municípios, o crédito 

fundiário canalizou recursos para 13 destes, com referência ao município de Japi, que possui 

25 propriedades adquiridas via crédito e o município de Santa Cruz, que apresenta 12 

propriedades. 

 

Tabela 30 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião do 

Borborema Potiguar. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Barcelona 121 - 28 105 3 - - - 

Campo Redondo 411 1 56 259 24 5 1 2 

Coronel Ezequiel 314 1 153 332 42 1 1 1 

Jaçanã 297 1 - 231 23 - 1 2 

Japi 103 25 56 109 3 2 1 - 

Lagoa de Velhos 41 1 65 47 - - - - 

Lajes Pintadas 72 2 - 135 6 1 1 2 

Monte das 

Gameleiras 
123 1 3 88 6 1 - - 

Ruy Barbosa 118 1 1 189 - 2 1 - 
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Santa Cruz 221 12 27 150 6 - - - 

São Bento do 

Trairí 
122 - - 99 1 - 1 - 

São José do 

Campestre 
132 3 5 110 6 - 1 - 

São Tomé 278 - - 582 27 19 6 - 

Serra de São 

Bento 
221 5 - 183 2 - 4 1 

Sítio Novo 197 1 36 134 1 - 1 - 

Tangará 129 4 222 62 1 - 2 - 

Borborema 

Potiguar 
2 900 58 652 2 815 151 31 21 8 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

A última microrregião, inclusive a que possui a mesma nomenclatura da mesorregião 

do Agreste Potiguar, é uma das mais abrangentes dentro do estado do Rio Grande do Norte, 

sendo composta por 22 municípios que geram um PIB de aproximadamente R$ 

529.537.119,00 e um PIB per capita de R$ 2.374,56, com uma área de abrangência de 

3.488,415 km
2
 e uma população de 223.004 habitantes, além disso, apresenta 10.282 

propriedades agropecuárias. 

Dentre este total de propriedades, 51,66% foram adquiridas por meio de compra 

direta, ou seja, mais da metade de todas as propriedades. O município de Monte Alegre 

apresenta mais de 785 propriedades, seguido pelos municípios de Ielmo Marinho, Januário 

Cicco, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Santo Antônio e Senador Elói de Souza, que 

possuem mais de 300 propriedades rurais, cada um. 

 

Tabela 31 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião do 

Agreste Potiguar. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária, 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Bom Jesus 125 - - 82 4 - 38 1 

Brejinho 253 - - 157 5 - - 2 

Ielmo Marinho 341 176 243 221 27 - 26 5 

Januário Cicco 386 1 - 447 14 8 - 2 

Jundiá 147 - - 97 - - - 1 
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Lagoa d'Anta 211 - - 142 7 1 6 - 

Lagoa de Pedras 324 12 11 153 3 1 2 2 

Lagoa Salgada 315 1 59 211 10 - 6 - 

Monte Alegre 787 1 - 407 14 3 29 3 

Nova Cruz 237 1 53 155 4 - - 2 

Passa e Fica 198 - - 211 7 - 2 2 

Passagem 81 - - 53 - - - - 

Presidente 

Juscelino 
148 2 62 64 16 - - - 

Riachuelo 32 1 122 24 1 - 3 1 

Santa Maria 49 7 18 38 1 - - - 

Santo Antônio 390 - - 384 20 - 1 2 

São Paulo do 

Potengi 
184 18 43 120 7 2 1 - 

São Pedro 285 - 20 129 12 2 - 1 

Senador Elói de 

Souza 
314 15 159 129 2 - - - 

Serrinha 191 1 - 170 2 - 1 - 

Várzea 68 - - 69 2 1 - - 

Vera Cruz 246 1 - 156 2 2 5 - 

Agreste 

Potiguar 
5 312 237 790 3 619 160 20 120 24 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

A forma de obtenção de terras por herança corresponde por mais de 35% do total das 

propriedades. Pode-se enfatizar os municípios de Januário Cicco e Monte Alegre, que 

apresentam mais de 400 propriedades, cada um, por esta forma de obtenção. 

No que se refere às propriedades obtidas por meio do programa de reassentamento, os 

municípios de Ielmo Marinho, Riachuelo e Senador Elói de Souza merecem menção por 

possuírem juntos 524 propriedades, cerca de 66% das propriedades obtidas por esta forma 

aquisição. Os estabelecimentos deste segmento representam 7,68% do total de 

estabelecimentos na microrregião. 

As propriedades adquiridas por meio do crédito fundiário representam apenas 2,3% 

das propriedades totais. Ressalta-se o município de Ielmo Marinho, que possuí 176 

estabelecimentos agropecuários, quase que 75% do total das propriedades obtidas por esta 

forma de aquisição. 

Na tabela a seguir tem-se a primeira microrregião pertencente à mesorregião do Leste 

Potiguar. A microrregião do Litoral Nordeste possui sete municípios, que totalizam uma 

população de 85.448 e uma área de abrangência de 2.541,942 km
2
. De acordo com o IBGE 

possui um PIB no valor de R$ 215.794.743,00 e um PIB per capita no valor de R$ 2.525,45. 

A região totaliza 3.535 propriedades agropecuárias.  
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Tabela 32 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião do 

Litoral Nordeste. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Maxaranguape 11 - 29 2 - 15 - - 

Pedra Grande 64 1 43 39 2 26 7 - 

Pureza 245 8 146 77 14 28 - 8 

Rio do Fogo 70 - 10 31 4 6 1 3 

São Miguel do 

Gostoso 
106 5 305 56 3 20 4 2 

Taipu 175 71 7 111 7 8 1 2 

Touros 554 5 537 248 214 162 7 35 

Litoral Nordeste 1 225 90 1 077 564 244 265 20 50 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

A forma de obtenção por meio da compra direta representa 34,6% do total de 

propriedades da microrregião. Pode-se destacar os municípios de Touros e Pureza, que juntos 

concentram cerca de 66% do total de propriedades obtidas por esta forma de aquisição. Além 

disso, o município de Touros possui 1.762 propriedades, ou seja, quase que metade das 

propriedades da região. 

A forma de obtenção por meio do programa de reassentamento corresponde a 30,4% 

do total de propriedades obtidas na microrregião. O município de Touros também possui 

grande contingente de propriedades obtidas por meio desta forma de aquisição de terras. 

No tocante às propriedades obtidas por meio do programa de crédito fundiário, elas 

representam apenas 2,5% do total de propriedades na região. Com destaque ao município de 

Taipu, que apresenta 71 propriedades agropecuárias adquiridas por esta forma de obtenção de 

terras. 

Na tabela 33 têm-se os cinco municípios pertencentes à microrregião de Macaíba que 

possui uma população de 283.561 habitantes com uma área de abrangência de 2.103,409 km
2
. 

A região detém um PIB de R$ 1.082.239.647,00 e um PIB per capita de R$ 3.816,60. Além 

disso, possui no total 3.037 propriedades agropecuárias. No qual 1.032 se concentram no 
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município de Ceará-Mirim, 884 no município de Macaíba e 522 no município de São José do 

Mipibu. 

 

Tabela 33 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião de 

Macaíba. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Ceará-Mirim 274 63 393 92 13 100 92 5 

Macaíba 340 3 356 170 3 4 4 4 

Nísia Floresta 196 3 30 52 3 2 6 - 

São Gonçalo do 

Amarante 
221 - - 75 1 7 1 2 

São José de 

Mipibu 
229 - 103 120 52 7 4 7 

Macaíba 1 260 69 882 509 72 120 107 18 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

Sob a forma de obtenção de terras por meio da compra de particular, as propriedades 

oriundas deste segmento correspondem a 41,4%. No que se refere às propriedades obtidas por 

meio de herança, elas abrangem cerca de 16,75%. 

Por meio do programa de reforma agrária, tem-se que as propriedades obtidas por este 

tipo de aquisição somassem 882 estabelecimentos, ou seja, representam 29% do total de 

propriedades na região, com destaque aos municípios de Ceará-Mirim e Macaíba, que 

apresentam mais de 350 propriedades cada, por meio do reassentamento agrário. 

No que toca o contingente das propriedades adquiridas por meio do crédito fundiário, 

elas representam apenas 2,2% do total de propriedades da região. O município de Ceará-

Mirim totaliza quase que 92% das propriedades obtidas por meio desta forma de aquisição. 

A tabela 34 traz a microrregião de Natal, que é a mais populosa, com 1.030.774 

habitantes, distribuídos na menor área de abrangência do estado 416,165 km
2
. É a região mais 

rica, com um PIB de R$ 5.666.075.655,00 e PIB per capita de R$ 5.496,91. 
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Tabela 34 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião de 

Natal. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Extremoz 163 - - 86 2 4 - 3 

Natal 22 - 1 5 - 1 4 - 

Parnamirim 10 - - - - - 2 - 

Natal 195 - 1 91 2 5 6 3 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

A microrregião de Natal possui apenas 303 propriedades agropecuárias nos três 

municípios que a compõem, conforme a tabela 34. Dentre os municípios destaca-se o de 

Extremoz, que possui 258 estabelecimentos agropecuários, ou seja, mais de 85% das 

propriedades da região.  

Por Natal e Parnamirim serem municípios de grande concentração populacional e com 

destaque para os setores industriais e de bens e serviços, possuem poucos estabelecimentos 

agropecuários. Como se pode constar, 64% deles foram obtidos por meio de compra direta, 

30% por meio de herança e apenas 0,33% por meio do programa de reforma agrária. 

A tabela a seguir mostra a microrregião do Litoral Sul, que abrange uma área de 

1.390,325 km
2
, com uma população de 121.981 habitantes. Possui um PIB de R$ 

359.117.314,00 e um PIB per capita de R$ 2.944,04. 

Na última microrregião, Litoral Sul, da mesorregião do Leste Potiguar, pode-se 

relacionar 10 municípios, que somam 1.497 propriedades agropecuárias. Dentre eles, 

destacam-se os municípios de Pedro Velho com 575 propriedades, Montanhas com 352 

propriedades e Arês com 184 municípios. 

Na forma de obtenção das terras, ressalta-se a via por compra de particular, que 

corresponde à 52,5% do total das propriedades da região. Seguida pela forma de obtenção por 

herança que representa 40,4% do total. 
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Tabela 35 – Forma de obtenção das terras do produtor proprietário, Microrregião do 

Litoral Sul. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Municípios e 

Microrregião 

Compra 

de 

particular 

Compra via 

crédito fundiário 

(cédula da Terra, 

Banco da terra, 

etc.) 

Titulação via 

reforma agrária 

programa de 

reassentamento 

ou aguardando 

titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra  

forma 

Não  

sabe 

Arês 78 - - 99 2 - 5 - 

Baía Formosa 6 - - 3 - - - - 

Canguaretama 41 - - 1 - - - - 

Espírito Santo 63 - 1 38 - - - - 

Goianinha 39 1 - 45 - 2 6 - 

Montanhas 226 - - 117 6 - 3 - 

Pedro Velho 275 7 8 226 48 2 9 - 

Senador 

Georgino 

Avelino 

31 - - 35 - - 1 - 

Tibau do Sul 20 - - 39 2 - - 2 

Vila Flor 7 - - 3 - - - - 

Litoral Sul 786 8 9 606 58 4 24 2 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

 

Nota-se que é ínfimo o percentual das propriedades obtidas por meio do crédito 

fundiário e pelo programa de reassentamento. Cerca de 0,53% e 0,60%, respectivamente. 

Estas formas de obtenção só foram solicitadas para apenas os municípios de Pedro Velho, 

Goianinha e Espírito Santo. 

Após a análise da forma de obtenção das terras do produtor, na condição de 

proprietário, é necessário o cálculo do índice de Gini para as microrregiões, para assim 

verificar o nível de concentração fundiária. 
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5.3 ÍNDICE DE GINI DA CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA PARA AS 

MICRORREGIÕES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

Nesta seção serão enfocados os indicadores da estrutura fundiária do estado do Rio 

Grande do Norte, correspondentes ao ano de 2006, através dos dados disponíveis no Censo 

Agropecuário.  

Primeiramente serão apresentados os índices de Gini e a Curva de Lorenz das 

microrregiões pertencentes à mesorregião do Oeste Potiguar: Mossoró, Chapada do Apodi, 

Médio Oeste, Vale do Açu, Serra de São Miguel, Pau dos Ferros e Umarizal. Posteriormente 

as microrregiões referentes à mesorregião do Central Potiguar: Macau, Angicos, Serra de 

Santana, Seridó Ocidental e Seridó Oriental. Em seguida os municípios das microrregiões da 

mesorregião do Agreste Potiguar: Baixa Verde, Borborema Potiguar e Agreste Potiguar. Por 

fim, as microrregiões procedentes da mesorregião do Leste Potiguar: Litoral Nordeste, 

Macaíba, Natal e Litoral Sul. 

Um ponto de destaque é que os dados utilizados no cálculo do índice de Gini são os de 

números de estabelecimentos e área de estabelecimentos agropecuários, por condição legal do 

produtor em relação às terras, totalizando números maiores do que os apresentados na seção 

anterior, que só foram utilizados os dados referentes à condição do produtor proprietário. 

Além disso, as quatro microrregiões geográficas: Serra de São Miguel, Pau dos Ferros, Baixa 

Verde e Litoral Nordeste apresentaram estabelecimentos com mais de 2.500 há; no entanto, 

estes estabelecimentos não possuem o número da área correspondente, sendo assim, não 

foram computados na análise.  

Na tabela 36 têm-se as informações referentes à microrregião de Mossoró. Tomando-

se os valores ao número de imóveis e as suas correspondentes áreas (ha), pode-se estimar uma 

área média de 50,42 hectares, a segunda maior área média da Mesorregião do Oeste Potiguar. 

De acordo com a proporção do estrato de imóveis (  ) tem-se que aproximadamente 63% dos 

estabelecimentos possuem menos de 50 hectares, ou seja, a maioria dos imóveis possuem 

menos ou aproximadamente áreas equivalentes à área média. Um fator preponderante é que 

95% dos estabelecimentos desta microrregião se encontram nos estratos entre menos de 50 

(ha) ou de 50 a menos de 100 (ha), e possuem aproximadamente 49% da área total da 

microrregião. De acordo com a equação (2), o índice de Gini para microrregião de Mossoró é 

igual a (0,634). Dentro da classificação do índice de Gini para concentração da posse da terra, 
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proposto em Câmara (1949), pode-se considerar que a microrregião possui uma concentração 

forte, por estar situado no intervalo de 0,501 a 0,700. 

 

Tabela 36 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião de 

Mossoró. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 2.476 30.924 0,626 0,626 0,155 0,155 0,155 0,097 

De 50 a menos de 100 1.288 66.784 0,325 0,951 0,335 0,490 0,645 0,210 

De 100 a menos de 500 146 30.611 0,037 0,988 0,153 0,643 1,133 0,042 

De 500 a menos de 1000 32 20.951 0,008 0,996 0,105 0,748 1,391 0,011 

Mais de 1000 15 50.269 0,004 1,000 0,252 1,000 1,748 0,007 

Total 3.957 199.539 1,000 - - - - 0,366 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

O valor do índice de Gini para esta microrregião é o terceiro menor de toda a 

Mesorregião do Oeste Potiguar. Como citado na metodologia, através do índice de Gini pode-

se construir a Curva de Lorenz, que serve como visualização da amplitude entre a curva 

estimada e a linha de perfeita equidade. O gráfico 04 mostra a curva de Lorenz para  

microrregião de Mossoró. 
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Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 4 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião de Mossoró. Rio 

Grande do Norte, 2006 

 

De acordo com a tabela 37 têm-se as informações do número e de área dos 

estabelecimentos da microrregião da Chapada do Apodi. A microrregião apresenta uma área 

média de aproximadamente 48 hectares, pois 86% do total de estabelecimentos se encontram 

no estrato de menos de 50 hectares, mas só representam apenas 24% da área total. 

Um fator alarmante é que a microrregião apresenta apenas 21 estabelecimentos com 

mais de 100 hectares, mas apresenta uma área maior do que o estrato de 50 a menos de 100 

hectares, que possui 392 estabelecimentos. 

 

Tabela 37 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos; Microrregião da 

Chapada do Apodi. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 5.266 55.156 0,867 0,867 0,242 0,242 0,242 0,210 

De 50 a menos de 100 392 26.679 0,065 0,931 0,117 0,360 0,602 0,039 

De 100 a menos de 500 333 69.653 0,055 0,986 0,306 0,666 1,026 0,056 

De 500 a menos de 1000 63 43.665 0,010 0,997 0,192 0,858 1,524 0,016 
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Mais de 1000 21 32.318 0,003 1,000 0,142 1,000 1,858 0,006 

Total 6.075 227.471 1,000 - - - - 0,327 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

De acordo com a equação (2) pode-se estimar o índice de Gini para microrregião da 

Chapada do Apodi, que apresenta valor igual a (0,733). Pela classificação para concentração 

da posse da terra, corresponde a um valor muito forte, como evidenciado no gráfico 05, por 

meio da curva de Lorenz. 

 

 
Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 5 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião da Chapada do 

Apodi. Rio Grande do Norte, 2006 

 

A tabela 38 apresenta os dados referentes à microrregião do Médio Oeste, na qual 

possui pouco menos de 02 mil estabelecimentos, mas com uma área significativa de 

aproximadamente 182 mil hectares. A microrregião apresenta uma área média de 93,20 

hectares, ou seja, a maior média de toda Mesorregião do Oeste Potiguar. 
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O estrato dos estabelecimentos com menos de 50 hectares correspondem a 

aproximadamente 74% do total dos estabelecimentos da microrregião, mas só totalizam 12% 

da área total. O estrato dos estabelecimentos de 50 a menos de 100 hectares é o menos 

representativo, em questão de área correspondente, pois só abrange 6,5% da área total. 

O estrato dos estabelecimentos com mais de 1000 hectares, apesar de ser o menor em 

termos quantitativos, abrangem a maior área da microrregião, aproximadamente 33% da área 

total. Em termos comparativos, os estratos de menos de 50, de 50 a menos de 100 e o de 100 a 

menos de 500 possuem 48,5% da área total. 

 

Tabela 38 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos; Microrregião do Médio 

Oeste. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 1.439 22.514 0,738 0,738 0,124 0,124 0,124 0,091 

De 50 a menos de 100 173 11.897 0,089 0,827 0,065 0,189 0,313 0,028 

De 100 a menos de 500 251 53.732 0,129 0,955 0,296 0,485 0,674 0,087 

De 500 a menos de 1000 50 33.423 0,026 0,981 0,184 0,669 1,154 0,030 

Mais de 1000 37 60.193 0,019 1,000 0,331 1,000 1,669 0,032 

Total 1.950 181.759 1,000     0,267 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

O índice de Gini da concentração da posse da terra é igual a (0,673), que de acordo 

com a classificação de concentração, apresenta uma concentração forte. O gráfico 06 

apresenta a curva de Lorenz para microrregião do Médio Oeste. 
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Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 6 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião do Médio Oeste. 

Rio Grande do Norte, 2006 

A tabela seguinte mostra os dados referentes à microrregião do Vale do Açu, no qual 

apresentam uma área média de aproximadamente 48,73 hectares. Uma área que se encontra 

no estrato dos estabelecimentos com menos de 50 hectares. Este estrato possui 

aproximadamente 86% dos estabelecimentos da microrregião, mas só correspondem a 27% da 

área total. 

Ao se comparar com o estrato dos estabelecimentos de 100 a menos de 500 hectares, 

observa-se que possui apenas 238 estabelecimentos, mas que correspondem à 27,3% da área 

total, ou seja, com um número de estabelecimentos 14 vezes menor, o estrato possui a mesma 

representatividade em termos de área abrangente. O estrato dos estabelecimentos com mais de 

1000 hectares, com apenas 25 propriedades agropecuárias, correspondem à 23,1% da área 

total da microrregião. 

 

Tabela 39 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião do 

Vale do Açu. Rio Grande do Norte, 2006 
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Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 3.352 51.241 0,859 0,859 0,269 0,269 0,269 0,231 

De 50 a menos de 100 248 16.823 0,064 0,923 0,088 0,358 0,627 0,040 

De 100 a menos de 500 238 51.832 0,061 0,984 0,273 0,631 0,988 0,060 

De 500 a menos de 1000 39 26.418 0,010 0,994 0,139 0,769 1,400 0,014 

Mais de 1000 25 43.833 0,006 1,000 0,231 1,000 1,769 0,011 

Total 3.902 190.147 1,000     0,357 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

De acordo com a equação (2) o índice de Gini da microrregião do Vale do Açu é igual 

a (0,643); de acordo com a classificação da posse da terra, pode-se considerar como uma 

região de concentração forte. Como mostra o gráfico 07, a curva de Lorenz desta microrregião 

encontra-se relativamente muito afastada da linha de equidade. 

 
Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 7 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião do Vale do Açu. 

Rio Grande do Norte, 2006 

 

A tabela 40 apresenta os dados da penúltima mesorregião do Oeste Potiguar: a 

microrregião da Serra de São Miguel. A microrregião mostra uma área média de 11,13 
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hectares, ou seja, uma área média bastante pequena. Pode-se inferir que esta média é 

decorrente da exclusão dos estabelecimentos com mais de 2500 hectares que não foram 

computados. Sendo assim, o estrato dos estabelecimentos com menos de 50 hectares, que 

representam 96% do total dos estabelecimentos, correspondem à 47% das áreas totais, torna-

se o mais significante em termos de estabelecimentos e áreas. 

 

Tabela 40 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião da 

Serra de São Miguel. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 5.251 28.611 0,961 0,961 0,470 0,470 0,470 0,452 

De 50 a menos de 100 119 8.188 0,022 0,983 0,135 0,605 1,075 0,023 

De 100 a menos de 500 88 17.198 0,016 0,999 0,283 0,888 1,493 0,024 

De 500 a menos de 1000 5 3.717 0,001 1,000 0,061 0,949 1,836 0,002 

Mais de 1000 2 3.116 0,000 1,000 0,051 1,000 1,949 0,001 

Total 5.465 60.830 1,000     0,502 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

A exclusão dos estabelecimentos com mais de 2500 hectares interferiu no cálculo do 

índice de Gini da concentração da posse da terra, na microrregião da Serra de São Miguel. De 

acordo com a equação (2), o índice de Gini desta região é igual a (0,498), sendo o menor da 

mesorregião e o menor do estado do Rio Grande do Norte, evidenciando uma concentração 

média da posse da terra, como mostra o gráfico 8. 
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Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 8 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião da Serra de São 

Miguel. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Assim como na microrregião da Serra de São Miguel, na microrregião de Pau dos 

Ferros foram excluídos os estabelecimentos que não apresentarem a área correspondente 

verdadeira. 

De acordo com a tabela 41, dos dados da microrregião de Pau dos Ferros, o estrato dos 

estabelecimentos com menos de 50 hectares correspondem a 82% do total de propriedades, 

que abrangem apenas 23% da área total. A microrregião apresenta uma área média de 42 

hectares. 

Um fator relevante é que os estabelecimentos dos dois primeiro estratos correspondem 

a 90% dos estabelecimentos totais, mas apenas a 36,7% das áreas totais. Enquanto que o 

estrato dos estabelecimentos de 100 a menos de 500 hectares, apesar de apenas corresponder a 

8,8% do total de estabelecimentos, corresponde a 40% da área total.  

 

Tabela 41 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião de 

Pau dos Ferros. Rio Grande do Norte, 2006 
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Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 4.555 54.458 0,822 0,822 0,233 0,233 0,233 0,192 

De 50 a menos de 100 441 31.208 0,080 0,901 0,134 0,367 0,601 0,048 

De 100 a menos de 500 487 94.722 0,088 0,989 0,406 0,773 1,141 0,100 

De 500 a menos de 1000 46 30.420 0,008 0,998 0,130 0,904 1,677 0,014 

Mais de 1000 13 22.420 0,002 1,000 0,096 1,000 1,904 0,004 

Total 5.542 233.228 1,000     0,358 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

De acordo com a equação (2), o índice de Gini da concentração da posse da terra para 

esta microrregião é igual a (0,642), que apresenta uma concentração forte da posse da terra. O 

gráfico 09 evidência a distância da curva de Lorenz para linha de perfeita igualdade. 

 
Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 9 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião de Pau dos 

Ferros. Rio Grande do Norte, 2006 

 

A última microrregião, Umarizal, da mesorregião do Oeste Potiguar, apresenta uma 

área média por estabelecimentos de aproximadamente 31,49 hectares. Pela tabela 42, o estrato 
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dos estabelecimentos com área menores que 50 hectares corresponde a 86% do total dos 

estabelecimentos, que abrangem cerca de 28,6% da área total.  

Em comparação, os estratos dos estabelecimentos de 100 a menos de 500 hectares 

correspondem a aproximadamente 5% dos estabelecimentos totais, mas abrangem quase que 

30% das áreas totais da microrregião. 

Um fator alarmante é que 33 propriedades correspondem a 24,8% da área total da 

microrregião, ou seja, estas propriedades se encontram no estrato de maiores áreas: de 500 a 

menos de 1000 hectares e os com mais 1000 hectares. 

 

Tabela 42 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião de 

Umarizal. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 3.318 34.693 0,862 0,862 0,286 0,286 0,286 0,247 

De 50 a menos de 100 311 21.155 0,081 0,943 0,174 0,461 0,747 0,060 

De 100 a menos de 500 187 35.251 0,049 0,991 0,291 0,751 1,212 0,059 

De 500 a menos de 1000 21 14.577 0,005 0,997 0,120 0,872 1,623 0,009 

Mais de 1000 12 15.560 0,003 1,000 0,128 1,000 1,872 0,006 

Total 3.849 121.236 1,000     0,381 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

De acordo com a equação (2) o índice de Gini para microrregião de Umarizal é igual a 

(0,619), que pelo quadro de classificação da concentração da posse da terra, a microrregião 

pode ser classificada como tendo uma concentração forte. 
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Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 10 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião de Umarizal. 

Rio Grande do Norte, 2006 

A primeira microrregião da mesorregião do Central Potiguar a ser analisada é a de 

Macau. Esta região apresenta uma área média de 67,26 hectares por estabelecimentos. Uma 

área bem superior à apresentada no primeiro estrato, que possui 88,5% dos estabelecimentos, 

ou seja, que apenas 11,5% possuem área maior do que a área média, evidenciando uma forte 

concentração, dado que o primeiro estrato só abrange 22,3% da área total da microrregião.  

Ao acumular os estabelecimentos dos dois primeiros estratos tem-se um percentual de 

92,1% do total dos estabelecimentos, mas apenas 25,8% do total de área. No entanto, o estrato 

de estabelecimentos entre 100 a menos de 500 hectares, apesar de só apresentar 47 

propriedades agropecuárias, estas correspondem a 19% da área total.  

Mesmo assim, ao se acumular os três primeiros estratos, estes correspondem à menos 

de 50% da área total da microrregião, mesmo totalizando 98,1% dos estabelecimentos. Pois os 

estratos de 500 a menos de 1000 hectares, e os com mais de 1000 hectares, apesar de 

somarem apenas 15 propriedades, correspondem a 55,3% das áreas totais. 
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Tabela 43 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos; Microrregião de 

Macau. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 694 11.741 0,885 0,885 0,223 0,223 0,223 0,197 

De 50 a menos de 100 28 1.846 0,036 0,921 0,035 0,258 0,480 0,017 

De 100 a menos de 500 47 10.029 0,060 0,981 0,190 0,448 0,705 0,042 

De 500 a menos de 1000 6 4.570 0,008 0,989 0,087 0,534 0,982 0,008 

Mais de 1000 9 24.550 0,011 1,000 0,466 1,000 1,534 0,018 

Total 784 52.736 1,000     0,282 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

Em consonância com a equação (2) pode-se computar o índice de Gini da 

concentração da posse da terra para esta microrregião, que é igual a (0,718), evidenciando 

uma concentração muito forte da posse da terra. Pelo gráfico 11, pode-se constatar o 

distanciamento da curva de Lorenz com relação a reta de perfeita equidade. 

 
Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 11 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião de Macau. Rio 

Grande do Norte, 2006 
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Na tabela 44 têm-se os dados referentes aos estabelecimentos da microrregião de 

Angicos. De acordo com a área total e o número de imóveis, a área média é de 98,93 hectares; 

a segunda maior área média da mesorregião do Central Potiguar. 

O estrato dos estabelecimentos com menos de 50 hectares representam 75,3% dos 

estabelecimentos totais, que abrangem apenas 10,9% da área total. Os estabelecimentos de 50 

a menos de 100 hectares, representaram menos de 10% do total, que correspondem a 6,4%, ou 

seja, 4,5 pontos percentuais a menos do que o estrato anterior. Dos estabelecimentos de 100 a 

menos de 500 hectares, estes representam apenas 10,6% dos totais de estabelecimentos, mas 

abrangem uma área de 24,1% da área total. Os três estratos juntos correspondem à 95,1% dos 

estabelecimentos, mas só abrangem 41,3% da área total. 

Entretanto, os estabelecimentos que se enquadram nos estratos de 500 a menos de 

1000 hectares, e os com mais de 1000 hectares, só correspondem a cerca de 5% do total dos 

estabelecimentos, mas abrangem uma área de 58,7%. 

 

Tabela 44 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos; Microrregião de 

Angicos. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 2.139 30.514 0,753 0,753 0,109 0,109 0,109 0,082 

De 50 a menos de 100 259 17.903 0,091 0,845 0,064 0,172 0,281 0,026 

De 100 a menos de 500 302 67.574 0,106 0,951 0,241 0,413 0,585 0,062 

De 500 a menos de 1000 76 52.584 0,027 0,978 0,187 0,600 1,013 0,027 

Mais de 1000 63 112.300 0,022 1,000 0,400 1,000 1,600 0,036 

Total 2.839 280.875 1,000     0,232 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

Pela equação (2) pode-se calcular o índice de Gini da concentração de terras para 

microrregião de Angicos. O índice de Gini desta microrregião é igual a (0,768), de acordo 

com a classificação da concentração da posse de terras. Também é possível classificar a 

microrregião como tendo uma concentração muito forte. O gráfico 12 apresenta a curva de 

Lorenz e o quanto é possível evidenciar a distância desta com a linha de equidade. 
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Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 12 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião de Angicos. Rio 

Grande do Norte, 2006 

 

  Os dados da distribuição do número e da área dos estabelecimentos da microrregião de 

Serra de Santana estão sumarizados na tabela 45. De acordo com a área total e o número de 

imóveis, a microrregião apresenta uma área média de 27,65 hectares. 

 O estrato com menos de 50 hectares é o mais representativo em termos de 

estabelecimentos. Abrange aproximadamente 91% do total dos estabelecimentos 

agropecuários, que correspondem à 21,8% da área total. No segundo estrato, os 

estabelecimentos de 50 a menos de 100 hectares, apesar de apresentar somente 253 

estabelecimentos, abrangem 9,4% da área total. Entretanto, ao somar os estabelecimentos 

pertencentes ao primeiro e ao segundo estratos, totalizam aproximadamente 95% dos 

estabelecimentos totais, mas só correspondem a 31,1% da área total. 

Os estabelecimentos de 100 a menos de 500 hectares representam apenas 4,2% dos 

estabelecimentos totais, mas abrangem 32,5% da área total, ou seja, 276 estabelecimentos 

apresentam uma área maior do que os 6.203 estabelecimentos pertencentes aos dois estratos 

anteriores. 
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Tabela 45 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos; Microrregião de Serra de 

Santana. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 5.950 39.389 0,909 0,909 0,218 0,218 0,218 0,198 

De 50 a menos de 100 253 16.965 0,039 0,948 0,094 0,311 0,529 0,020 

De 100 a menos de 500 276 58.746 0,042 0,990 0,325 0,636 0,947 0,040 

De 500 a menos de 1000 42 28.572 0,006 0,996 0,158 0,794 1,430 0,009 

Mais de 1000 23 37.311 0,004 1,000 0,206 1,000 1,794 0,006 

Total 6.544 180.983 1,000     0,274 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

Os estratos com estabelecimentos de 500 a menos de 1000 hectares, e com mais de 

1000 hectares, apresentam apenas 65 estabelecimentos, ou cerca de 1% dos estabelecimentos 

totais, mas abrangem uma área maior do que a do terceiro estrato, com abrangência de 36,4% 

da área total da microrregião. 

Pela equação (2), o índice de Gini para microrregião é igual a (0,726), ou seja, pode-se 

classificar como sendo uma região com concentração muito forte da posse da terra. O gráfico 

13 apresenta a curva de Lorenz desta microrregião. 
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Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 13 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião de Serra de 

Santana. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Na tabela 46 têm-se os dados da distribuição do número de estabelecimentos e da área 

dos mesmos, da microrregião do Seridó Ocidental. A região apresenta uma alta área média, no 

valor de 108,18 hectares, sendo a maior área média da mesorregião do Central Potiguar. 

Os estabelecimentos que se encontram com menos de 50 hectares representam 62,2% 

dos estabelecimentos totais, com uma área de abrangência de 9% da área total. Entretanto, os 

293 estabelecimentos pertencentes ao segundo estrato, de 50 a menos de 100 hectares, 

correspondem por apenas 14,5% dos estabelecimentos totais, e representam também 9% da 

área total dos estabelecimentos da microrregião. Ou seja, os 76,7% de estabelecimentos da 

microrregião só representam apenas 18% da área total. 

Os estabelecimentos pertencentes ao estrato de 100 a menos de 500 hectares, 

representam aproximadamente 19% dos estabelecimentos totais, mas é o estrato com maior 

área de abrangência, cerca de 38,2% da área total. 

Os 91 estabelecimentos pertencentes aos dois últimos estratos representam apenas 

4,5% dos estabelecimentos totais, mas em compensação abarcam 43,6% da área total. 
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Tabela 46 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião do 

Seridó Ocidental. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 1.260 19.812 0,622 0,622 0,090 0,090 0,090 0,056 

De 50 a menos de 100 293 19.671 0,145 0,767 0,090 0,180 0,271 0,039 

De 100 a menos de 500 381 84.010 0,188 0,955 0,383 0,564 0,744 0,140 

De 500 a menos de 1000 64 46.201 0,032 0,987 0,211 0,775 1,338 0,042 

Mais de 1000 27 49.376 0,013 1,000 0,225 1,000 1,775 0,024 

Total 2.025 219.070 1,000     0,301 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

 

 
Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 14 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião do Seridó 

Ocidental. Rio Grande do Norte, 2006 

 

De acordo com a equação (2) o índice de Gini para microrregião do Seridó Ocidental 

apresenta o valor de (0,699), como consta no gráfico 14, que apresenta tanto a curva de 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000

ϕ
i 
- 

p
ro

p
o
rç

ã
o
 a

cu
m

u
la

d
a
 d

a
 á

re
a

  

p - proporção acumulada dos estabelecimentos 

Índice de Gini = 0,699 



107 

 

Lorenz para região, quanto a linha de igualdade. Pode-se classificar a microrregião como 

tendo uma concentração forte na posse da terra. 

A microrregião do Seridó Oriental completa a análise do índice de Gini para a 

mesorregião do Central Potiguar. De acordo com os dados do número de imóveis e a área 

correspondente, a microrregião apresenta uma área média de 78,32 hectares, sendo a terceira 

maior área média da mesorregião. 

Os estabelecimentos pertencentes ao estrato com menos de 50 hectares possuem uma 

expressiva representação na microrregião, cerca de 71,3% dos estabelecimentos totais, mas 

em compensação, só abarcam 13,9% da área total dos estabelecimentos. Juntamente com o 

segundo estrato, estes abrangem 83,5% dos estabelecimentos totais, contudo representam 

menos do que 25% da área total. 

O estrato dos estabelecimentos com 100 a menos de 500 hectares são os mais 

representativos, em termos de área de abrangência, com cerca de 38,5% da área dos 

estabelecimentos totais. 

 

Tabela 47 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião do 

Seridó Oriental. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 2.544 38.770 0,713 0,713 0,139 0,139 0,139 0,099 

De 50 a menos de 100 432 30.199 0,121 0,835 0,108 0,247 0,386 0,047 

De 100 a menos de 500 494 107.523 0,139 0,973 0,385 0,632 0,879 0,122 

De 500 a menos de 1000 68 45.370 0,019 0,992 0,162 0,794 1,426 0,027 

Mais de 1000 28 57.441 0,008 1,000 0,206 1,000 1,794 0,014 

Total 3.566 279.303 1,000     0,309 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

 De acordo com a equação (2), o índice de Gini da concentração da posse da terra da 

microrregião do Seridó Oriental é igual a (0,691), como exposto no gráfico 15, juntamente 

com a curva de Lorenz e a reta de perfeita equidade. A microrregião apresenta uma 

concentração forte na posse da terra. 
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Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 15 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião do Seridó 

Oriental. Rio Grande do Norte, 2006 

 

A primeira microrregião da mesorregião do Agreste Potiguar a ser analisada é a de 

Baixa Verde, que apresenta um total de 2.228 estabelecimentos, abrangendo uma área de 

112.924 hectares, com uma área média de 50,6 hectares por estabelecimentos, sendo a maior 

área média da mesorregião. 

Os estabelecimentos pertencentes ao estrato com menos de 50 hectares, representam 

87% dos estabelecimentos totais, com uma área correspondente de 26,3% da área total dos 

estabelecimentos da microrregião. 

Um fator expressivo é que os três primeiros estratos correspondem a 97,7% dos 

estabelecimentos totais, e representam apenas 57,2% das áreas totais dos estabelecimentos. 

Contudo, os estabelecimentos pertencentes aos dois últimos estratos representam apenas 2,3% 

dos estabelecimentos totais, mas abrangem um total de 42,8% das áreas totais dos 

estabelecimentos.  
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Tabela 48 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião de 

Baixa Verde. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 1.938 29.725 0,870 0,870 0,263 0,263 0,263 0,229 

De 50 a menos de 100 108 7.231 0,048 0,918 0,064 0,327 0,590 0,029 

De 100 a menos de 500 131 27.590 0,059 0,977 0,244 0,572 0,899 0,053 

De 500 a menos de 1000 34 22.912 0,015 0,992 0,203 0,774 1,346 0,021 

Mais de 1000 17 25.466 0,008 1,000 0,226 1,000 1,774 0,014 

Total 2.228 112.924 1,000     0,345 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

 

 
Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 16 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião de Baixa Verde. 

Rio Grande do Norte, 2006 

 

De acordo com a equação (2) o índice de Gini calculado para microrregião de Baixa 

Verde é igual a (0,655), como consta no gráfico 16, além da curva de Lorenz e a reta de 
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perfeita igualdade. A microrregião classifica-se com tendo uma forte concentração na posse 

da terra. 

A tabela 49 apresenta os dados dos números e da área dos estabelecimentos da 

microrregião do Borborema Potiguar. Totalizando 8.243 estabelecimentos e uma área de 

271.835 hectares, a microrregião apresenta uma área média de 32,97 hectares por 

estabelecimento. 

O primeiro estrato é o mais significativo em termos de número de estabelecimentos, 

correspondendo a aproximadamente 90% do total de estabelecimentos, apesar de possuir uma 

abrangência de apenas 23,1% da área total dos estabelecimentos, possui uma área bastante 

expressiva, cerca de 63 mil hectares, bem maior do que a área total da microrregião de Macau 

e Serra de São Miguel. Somando-se a estrato anterior, os respectivos estabelecimentos 

pertencentes ao segundo estrato, os dois correspondem a cerca de 94% dos estabelecimentos 

totais, mas só representam apenas 33,5% da área total dos estabelecimentos. 

Os três demais estratos, apesar de corresponderem a apenas 5,6% do total dos 

estabelecimentos, abrangem uma área de 66,5%, ou seja, a aproximadamente 180.671 

hectares. Uma área bem maior do que a área total dos estabelecimentos das microrregiões do 

Borborema Potiguar e de Umarizal. 

 

Tabela 49 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião do 

Borborema Potiguar. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 7.372 62.808 0,894 0,894 0,231 0,231 0,231 0,207 

De 50 a menos de 100 413 28.356 0,050 0,944 0,104 0,335 0,566 0,028 

De 100 a menos de 500 370 76.061 0,045 0,989 0,280 0,615 0,951 0,043 

De 500 a menos de 1000 56 37.811 0,007 0,996 0,139 0,754 1,369 0,009 

Mais de 1000 32 66.799 0,004 1,000 0,246 1,000 1,754 0,007 

Total 8.243 271.835 1,000     0,294 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

De acordo com a equação (2), o índice de Gini para microrregião do Borborema 

Potiguar é igual a (0,706), como mostra o gráfico 17, além da curva de Lorenz e a reta de 

perfeita igualdade. A microrregião pode ser classificada como tendo uma concentração muito 

forte da posse da terra. 
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Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 17 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião do Borborema 

Potiguar. Rio Grande do Norte, 2006 

 

A última microrregião, desta mesorregião, é a do Agreste Potiguar, como demonstra a 

tabela 50. Com mais de 12 mil imóveis e uma área de mais de 250 mil hectares, a 

microrregião apresenta uma área média de 20,67 hectares por estabelecimentos. Apesar de 

apresentar uma área média muito baixa, a microrregião apresenta uma concentração da posse 

da terra muito elevada.  

Pois como mostra a tabela abaixo, os estabelecimentos com menos de 50 hectares, 

apesar de representarem mais de 94% do total dos estabelecimentos, só correspondem a uma 

área de pouco menos de 25% da área total dos estabelecimentos. Mesmo que o estrato com 

mais de 1000 hectares abranja também pouco menos de 25% da área total, só apresenta 

apenas 34 estabelecimentos agropecuários, enquanto que o primeiro estrato apresenta 11.468. 

O estrato que abrange a maior área – cerca de 30% –, dentro da microrregião do 

Agreste Potiguar, é dos estabelecimentos de 100 a menos de 500 hectares, com menos de 3% 

do total dos estabelecimentos. 
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Tabela 50 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião do 

Agreste Potiguar. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 11.468 63.344 0,943 0,943 0,252 0,252 0,252 0,238 

De 50 a menos de 100 276 18.430 0,023 0,966 0,073 0,325 0,578 0,013 

De 100 a menos de 500 330 74.464 0,027 0,993 0,296 0,622 0,947 0,026 

De 500 a menos de 1000 47 31.297 0,004 0,997 0,125 0,746 1,368 0,005 

Mais de 1000 34 63.713 0,003 1,000 0,254 1,000 1,746 0,005 

Total 12.155 251.248 1,000     0,287 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

De acordo com a equação (2), pode-se classificar a microrregião como tendo uma 

concentração muito forte da posse da terra, pois apresenta um índice de Gini igual a (0,713), 

como mostra o gráfico 18, bem como a curva de Lorenz da microrregião e a reta de perfeita 

igualdade. 

 

 
Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 
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Gráfico 18 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião do Agreste 

Potiguar. Rio Grande do Norte, 2006 

 

A primeira microrregião, da mesorregião do Leste Potiguar, a ser analisada é a do 

Litoral Nordeste. Possuidora de 4.036 estabelecimentos agropecuários, com uma área de 

abrangência equivalente a 132.970 hectares, apresenta uma média de 32,94 hectares por 

estabelecimento. 

O estrato dos estabelecimentos com menos de 50 hectares é o mais representativo em 

termo de quantidade; corresponde à cerca de 93% do total dos estabelecimentos, e a 

aproximadamente 32% da área total de abrangência.  

Um fator alarmante é que os três primeiros estratos correspondem a 98,7% do total dos 

estabelecimentos da microrregião, mas representam apenas 56,6% da área total. Enquanto que 

os 52 estabelecimentos pertencentes aos estratos dos estabelecimentos com 500 a menos de 

1000 hectares, e os com mais de 1000 hectares, correspondem a um total de 43,4% da área 

total de abrangência. 

 

Tabela 51 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião do 

Litoral Nordeste. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 3.759 42.092 0,931 0,931 0,317 0,317 0,317 0,295 

De 50 a menos de 100 109 7.139 0,027 0,958 0,054 0,370 0,687 0,019 

De 100 a menos de 500 116 26.081 0,029 0,987 0,196 0,566 0,937 0,027 

De 500 a menos de 1000 28 18.363 0,007 0,994 0,138 0,704 1,271 0,009 

Mais de 1000 24 39.295 0,006 1,000 0,296 1,000 1,704 0,010 

Total 4.036 132.970 1,000     0,359 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

De acordo com a equação (2) o índice de Gini desta microrregião é igual a (0,641), 

como mostra o gráfico 19, além da curva de Lorenz e a reta de perfeita distribuição. Pode-se 

classificar esta microrregião como tendo uma concentração forte da posse da terra. 

 



114 

 

 
Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 19 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião do Litoral 

Nordeste. Rio Grande do Norte, 2006 

 

A tabela 52 apresenta os dados da distribuição do número e da área dos 

estabelecimentos da microrregião de Macaíba. Por ser uma região próxima a capital, e 

pertencente à região metropolitana, apresenta uma área de abrangência muito pequena com 

relação as demais microrregiões apresentadas anteriormente, bem como uma área média de 

aproximadamente 26,29 hectares por estabelecimento. 

O estrato com estabelecimentos com menos de 50 hectares corresponde a 91,2% dos 

estabelecimentos totais, com uma abrangência de aproximadamente 23% da área total dos 

estabelecimentos. Somando-se o número de estabelecimentos do segundo estrato ao primeiro, 

totalizam pouco mais de 03 mil estabelecimentos, cerca de 95%, mas com uma área de 

abrangência equivalente pouco maior do que 26 mil hectares, ou aproximadamente 31% da 

área total dos estabelecimentos. 

Enquanto que os dois últimos estratos só apresentam 32 estabelecimentos, mas com 

uma área de abrangência correspondente a 34,4% da área total dos estabelecimentos. Assim 
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como na microrregião anterior, os estabelecimentos pertencentes ao terceiro estrato 

apresentam a maior área de abrangência, cerca de  35%. 

 

Tabela 52 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião de 

Macaíba. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 2.951 19.505 0,912 0,912 0,229 0,229 0,229 0,209 

De 50 a menos de 100 104 6.748 0,032 0,944 0,079 0,308 0,538 0,017 

De 100 a menos de 500 150 29.573 0,046 0,990 0,347 0,656 0,964 0,045 

De 500 a menos de 1000 21 13.327 0,006 0,997 0,157 0,813 1,468 0,010 

Mais de 1000 11 15.958 0,003 1,000 0,187 1,000 1,813 0,006 

Total 3.237 85.111 1,000     0,287 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

De acordo com a equação (2), o índice de Gini para microrregião é igual a (0,713), 

como mostra o gráfico 20. Pode-se classificar esta microrregião como tendo uma 

concentração muito forte. 

 



116 

 

 
Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 20 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião de Macaíba. Rio 

Grande do Norte, 2006 

 

As distribuições do número e da área dos estabelecimentos da microrregião de Natal 

estão apresentadas na tabela 53. Por ser a região da capital, apresenta poucos estabelecimentos 

para o cultivo e a prática da agropecuária. Com uma área média de 10,13 hectares por 

estabelecimentos, não apresentam imóveis com área maior do que 500 hectares. 

O estrato de maior representatividade é dos estabelecimentos com menos de 50 

hectares, que apresenta 94,2% do total dos estabelecimentos, mas abrange apenas uma área de 

31,5%. Em contraposição, os 10 estabelecimentos que se enquadram no estrato de 100 a 

menos de 500 hectares, abrangem uma área de 48,2% da área total. 

O estrato com estabelecimentos de 100 a menos de 500 hectares corresponde a apenas 

2,8%, e abrangem a uma área de aproximadamente 20,3%. 
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Tabela 53 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião de 

Natal. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 308 1.044 0,942 0,942 0,315 0,315 0,315 0,297 

De 50 a menos de 100 9 672 0,028 0,969 0,203 0,518 0,833 0,023 

De 100 a menos de 500 10 1.599 0,031 1,000 0,482 1,000 1,518 0,046 

De 500 a menos de 1000 0 0 0,000 1,000 0,000 1,000 2,000 0,000 

Mais de 1000 0 0 0,000 1,000 0,000 1,000 2,000 0,000 

Total 327 3.315 1,000     0,366 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

Pela equação (2) pode-se calcular o índice de Gini, que apresenta valor igual a (0,634), 

como mostra o gráfico 21, além da curva de Lorenza e a reta de perfeita igualdade. Pode-se 

classificar esta microrregião como tendo uma concentração forte da posse da terra. 

 

 
Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 21 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião de Natal. Rio 

Grande do Norte, 2006 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000

ϕ
i 
- 

p
ro

p
o
rç

ã
o
 a

cu
m

u
la

d
a
 d

a
 á

re
a

  

p - proporção acumulada dos estabelecimentos 

Índice de Gini = 0,634 



118 

 

Por fim, a tabela 54 apresenta os dados da distribuição do número e da área dos 

estabelecimentos da microrregião do Litoral Sul, a última a ser analisada da mesorregião do 

Leste Potiguar. Com quase 02 mil estabelecimentos agropecuários, abrange uma área de 

aproximadamente 103.332 hectares, e uma área média de 53,01 hectares por estabelecimento. 

O estrato dos estabelecimentos com menos de 50 hectares corresponde a quase 93% 

dos estabelecimentos totais, mas com uma área de abrangência de apenas 7,9%. Somando-se 

os imóveis dos quatro primeiros estratos, estes correspondem a 99,4% dos estabelecimentos 

totais, mas abarcam somente a 32%, aproximadamente, da área dos estabelecimentos totais. 

Pode-se inferir que é uma região com forte tendência à concentração fundiária, pois 

apenas 11 estabelecimentos correspondem a uma área de mais de 70 mil hectares, ou a quase 

70% da área total dos estabelecimentos. 

 

Tabela 54 – Distribuição do número e da área dos estabelecimentos, Microrregião do 

Litoral Sul. Rio Grande do Norte, 2006 

 

Estratos (ha) Nº. Imóveis Área (ha)                               

Menos de 50 1.810 8.178 0,929 0,929 0,079 0,079 0,079 0,073 

De 50 a menos de 100 50 3.303 0,026 0,954 0,032 0,111 0,190 0,005 

De 100 a menos de 500 65 13.326 0,033 0,988 0,129 0,240 0,351 0,012 

De 500 a menos de 1000 13 8.163 0,007 0,994 0,079 0,319 0,559 0,004 

Mais de 1000 11 70.362 0,006 1,000 0,681 1,000 1,319 0,007 

Total 1.949 103.332      0,101 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) – Elaboração Própria 

   – proporção do estrato de imóveis no total dos mesmos;   – proporção acumulada de   . 

  – proporção do estrato de área no total da mesma;    – proporção acumulada de y. 

 

De acordo com a equação (2), o índice de Gini da posse da terra para esta microrregião 

é igual a (0,799), como mostra o gráfico 22, apresentando a curva de Lorenz muito próxima 

da linha de perfeita concentração. Pode-se classificar esta microrregião como tendo uma 

concentração muito forte, mas tendendo a uma concentração absoluta. 
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Fonte: Elaboração Própria – Censo Agropecuário (2006) 

Gráfico 22 – Índice de Gini da concentração fundiário da Microrregião do Litoral Sul. 

Rio Grande do Norte, 2006 

 

Mediante os valores do índice de Gini da posse da terra das 19 microrregiões do 

estado do Rio Grande do Norte, pode-se agrupá-las em três grupos, mediante os graus 

crescentes da concentração da posse da terra: 

 Grupo I: Concentração fraca a média – Serra de São Miguel; 

 Grupo II: Concentração média a forte – Mossoró; Médio Oeste; Vale do 

Açu; Pau dos Ferros; Umarizal; Seridó Ocidental; Seridó Oriental; Baixa 

Verde; Litoral Nordeste e Natal; 

 Grupo III: Concentração forte a muito forte – Chapada do Apodi; Macau; 

Angicos; Serra de Santana; Borborema Potiguar; Agreste Potiguar; Macaíba e 

Litoral Sul. 

Mediante a tais concentrações, o crédito fundiário, como ferramenta de política 

pública, deve ser conduzido com o objetivo de trazer uma maior equidade no acesso à posse 

da terra, bem como na diminuição de sua concentração.  
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Após a análise do índice de Gini, pode-se argumentar que as linhas do crédito 

fundiário (CAF, CPR e NPT) deveriam ser canalizadas, principalmente para as microrregiões 

que se encontram no grupo III e II. Sendo assim, a seção posterior analisa a distribuição das 

linhas de crédito fundiário, após o ano de 2006, para verificar se as linhas de crédito foram 

direcionadas para microrregiões que apresentaram maiores índices de concentração fundiária. 

 

 

5.4 DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS DE CRÉDITO DO PNCF NO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE – A PARTIR DE 2006 

 

 

O PNCF no estado do Rio Grande do Norte vem crescendo significativamente desde 

2002. Segundo dados da Secretaria de Reordenamento e do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, entre os anos de 2003 – 2005 foram assentadas em torno de 2.036 famílias, e que até 

o mês de junho de 2012 já assistia a 5.650 famílias, ou seja, em apenas seis anos, mais que 

dobrou o número de famílias beneficiadas. 

Para uma análise da distribuição das linhas do crédito fundiário no estado do Rio 

Grande do Norte será esboçada seguindo a ordem das mesorregiões: Oeste Potiguar, Central 

Potiguar, Agreste Potiguar e Leste Potiguar – para após o ano de 2006
16

. Conforme descrito 

anteriormente, a análise se compôs após o ano de 2006, para averiguar se o PNCF foi 

canalizado para as microrregiões que apresentaram maior concentração fundiária, de acordo 

com os dados fornecidos no Censo Agropecuário de 2006. 

A tabela 55 apresenta a distribuição do número de famílias, da área dos 

estabelecimentos e das linhas de crédito do PNCF, dentre as microrregiões pertencentes à 

mesorregião do Oeste Potiguar, entre os anos de 2006 a 2012.  

Das microrregiões apresentadas na tabela, a de Serra de São Miguel encontra-se no 

grupo I, como tendo uma concentração fraca a média. Esta microrregião teve acesso a duas 

linhas de crédito do programa de Combate a Pobreza Rural, beneficiando 11 famílias e 

financiando uma área total de 352,53 hectares, ou seja, uma área média equivalente a 32,04 

hectares por família.  

                                                 
16

 De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e de Apoio à Reforma 

Agrária – SEARA. 



121 

 

As microrregiões que se encontram no grupo II, classificadas como tendo uma 

concentração da posse da terra de média a forte, pertencentes à mesorregião do Oeste 

Potiguar, são: Mossoró, Médio Oeste, Vale do Açu, Pau dos Ferros e Umarizal.  

Dentre as microrregiões do grupo II, a de Mossoró foi a que menos beneficiou 

famílias; apenas 49, e apresentou apenas 08 linhas de créditos, sendo quatro para o Combate à 

Pobreza Rural e quatro para Consolidação da Agricultura Familiar. Lembrando que a linha 

CPR visa a aquisição de terras, por parte das famílias rurais mais necessitadas, e a linha CAF 

assiste especialmente aos agricultores na condição de meeiros ou arrendatários – para 

aquisição de terras –, além dos proprietários de minifúndios, para poder expandir suas áreas 

ou para realizar investimentos básicos de estrutura produtiva. 

A microrregião do Médio Oeste teve acesso a vinte linhas de crédito, sendo oito de 

Combate à Pobreza Rural, e doze da Consolidação da Agricultura Familiar. Beneficiou 161 

famílias, totalizando mais de 2.500 hectares de terra, cerca de 15 hectares por família. 

Por sua vez, a microrregião do Vale do Açu foi a que beneficiou mais famílias, 416 no 

total, sendo a que mais beneficiou dentre a mesorregião a qual pertence, e a segunda entre o 

estado do Rio Grande do Norte. Os estabelecimentos adquiridos através das 73 linhas de 

créditos, abrangeram uma área de aproximadamente 8.240 hectares, sendo a segunda maior 

área adquirida na mesorregião do Oeste Potiguar e a terceira maior área adquirida no estado. 

Além do acesso às 23 linhas do CPR e as 47 da CAF, apresentou 3 linhas do programa Nossa 

Primeira Terra, que beneficia jovens entre 18 a 28 anos, principalmente em recursos para 

infraestrutura coletiva. No total, apresentou uma área média de 15,77 hectares por família. 

A microrregião de Pau dos Ferros beneficiou mais de 80 famílias, totalizando mais de 

3.780 hectares dos estabelecimentos adquiridos, apresentando uma área média de 

aproximadamente 21 hectares por família. Isto se deu em função do acesso a dez linhas de 

crédito do CPR, 19 linhas de crédito da CAF e 1 do programa NPT. 

Dentre as microrregiões do grupo II, por fim, tem-se a de Umarizal, que beneficiou 

somente 49 famílias, onde os estabelecimentos adquiridos abrangeram uma área de 

aproximadamente 1.120 hectares, cerca de 23 hectares por família, através do acesso a duas 

linhas do CPR e treze linhas da CAF. 
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Tabela 55 – Distribuição do número de famílias, da área dos estabelecimentos e das linhas de 

crédito do PNCF, Mesorregião do Oeste Potiguar. Rio Grande do Norte, 2006 – 2012 

 

Microrregião 
Nº de 

Famílias 

Área Total 

(ha) 

Área Média 

por Família 

(ha) 

CPR CAF NPT  

Mossoró 49 877,78 17,91 4 4 -  

Chapada do 

Apodi 
334 9.158,75 27,42 21 44 -  

Médio Oeste 161 2.539,15 15,77 8 12 -  

Vale do Açu 416 8.243,44 19,81 23 47 3  

Serra de São 

Miguel 
11 352,53 32,04 2 - -  

Pau dos Ferros 181 3.788,92 20,93 10 19 1  

Umarizal 49 1.122,44 22,90 2 13 -  

Total 1.201 26.083,01 21,71 40 139 4  

Fonte: SEARA – Elaboração Própria. CPR – Combate a Pobreza Rural; CAF – Consolidação da Agricultura 

Familiar; NPT – Nossa Primeira Terra. 

 

   

A única microrregião classificada no grupo III – no qual possui uma concentração 

forte ou muito forte – foi a da Chapada do Apodi. Ela foi a segunda que mais beneficiou 

famílias dentre a mesorregião a qual pertence, totalizando 334, onde a área total dos 

estabelecimentos aquisicionados somam mais de 9 mil hectares. Para isto, teve acesso a 65 

linhas de crédito, sendo 21 do CPR e 44 da CAF. 

Sendo assim, a mesorregião do Oeste Potiguar foi a que mais beneficiou famílias, 

cerca de 1.201, e a segunda que mais adquiriu propriedades, em termos de áreas, 

aproximadamente 26 mil hectares, apresentando uma área média de 21,7 hectares por família. 

Teve acesso a 40 linhas de crédito do programa de CPR e 139 do programa de CAF, além das 

04 linhas do programa NPT. 

A tabela 56 apresenta a distribuição do número de famílias, da área dos 

estabelecimentos e das linhas de crédito do PNCF, dentre as microrregiões pertencentes à 

mesorregião do Central Potiguar, entre os anos de 2006 a 2012. 

 Dentre as microrregiões apresentadas na tabela 56, a do Seridó Ocidental e do Seridó 

Oriental encontram-se no grupo II, como tendo uma concentração fraca a média. A 

microrregião do Seridó Ocidental beneficiou 70 famílias, através das suas 17 linhas de crédito 

do programa CAF. As propriedades adquiridas, nesta microrregião, somaram cerca de 1.620 

hectares, uma área média de 23,15 hectares por família. Já a microrregião do Seridó Oriental 

beneficiou apenas 37 famílias, no qual seus estabelecimentos adquiridos abrangeram 
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aproximadamente 1.060 hectares, através das 02 linhas do programa CPR e das 10 linhas do 

programa CAF. 

As microrregiões que se encontram no grupo III, classificadas como tendo uma 

concentração da posse da terra de média a forte, pertencentes à mesorregião do Central 

Potiguar, são: Macau, Angicos e Serra de Santana. 

A microrregião de Macau, apesar de só apresentar 03 projetos para aquisição do 

crédito fundiário, um através da linha de CPR e dois da linha da CAF, beneficiou 160 

famílias. Os estabelecimentos adquiridos nesta região somam uma área total de 4.444,9 

hectares, ou seja, uma área média de aproximadamente 28 hectares por família. 

Por sua vez, a microrregião de Angicos foi a que mais beneficiou famílias no estado 

todo, durante o período analisado, totalizando 748 famílias, que, por conseguinte, somaram a 

maior área adquirida, mais de 26.820 hectares de terra. Sendo assim, proporcionaram as 

famílias uma área média de 35,86 hectares. Esta realização é oriunda das 28 linhas de crédito 

adquiridas, sendo 22 do programa de CPR, 05 do programa de CAF e 1 do programa NPT. 

 

Tabela 56 – Distribuição do número de famílias, da área dos estabelecimentos e das linhas de 

crédito do PNCF, Mesorregião do Central Potiguar. Rio Grande do Norte, 2006 – 2012 

 

Microrregião 
Nº de 

Famílias 

Área Total 

(ha) 

Área Média 

por Família 

(ha) 

CPR CAF NPT  

Macau 160 4.444,90 27,78 1 2 -  

Angicos 748 26.824,00 35,86 22 5 1  

Serra de Santana 113 3.729,88 33,00 3 13 1  

Seridó Ocidental 70 1.621,15 23,15 - 17 -  

Seridó Oriental 37 1.058,94 28,62 2 10 -  

Total 1.128 37.678,87 33,40 28 47 2  

Fonte: SEARA – Elaboração Própria. CPR – Combate a Pobreza Rural; CAF – Consolidação da Agricultura 

Familiar; NPT – Nossa Primeira Terra. 

 

Por fim, a microrregião de Serra de Santana teve o beneficio de 17 linhas de crédito, 

sendo 03 linhas do programa de CPR, 13 linhas do programa da CAF e um da linha do 

programa NPT. Foram assistidas mais de 110 famílias, nas quais seus estabelecimentos 

adquiridos somaram uma área de aproximadamente 3.800 hectares, correspondendo a uma 

área média de 33 hectares por família. 

Com isso, a mesorregião do Central Potiguar foi a segunda que mais beneficiou 

famílias, cerca de 1.128, e a que mais adquiriu propriedades, em termos de áreas, 
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aproximadamente 38 mil hectares, apresentando uma área média de 33,40 hectares por 

família, culminando na maior área média do estado. Teve acesso a 38 linhas de crédito do 

programa de CPR e 47 do programa de CAF, além das 02 linhas do programa NPT. 

A tabela 57 apresenta a distribuição do número de famílias, da área dos 

estabelecimentos e das linhas de crédito do PNCF, dentre as microrregiões pertencentes à 

mesorregião do Agreste Potiguar, entre os anos de 2006 a 2012.  

Das microrregiões apresentadas na tabela, a de Baixa Verde encontra-se no grupo II, 

como tendo uma concentração média a forte. Esta microrregião teve acesso a seis linhas de 

crédito do programa de Combate a Pobreza Rural e uma linha de crédito do programa da 

CAF, beneficiando 94 famílias e financiando uma área total de 2.237 hectares, ou seja, uma 

área média equivalente a 23,80 hectares por família.  

As microrregiões que se encontram no grupo III, classificadas como tendo uma 

concentração da posse da terra de forte a muito forte, pertencentes à mesorregião do Agreste 

Potiguar são: Borborema Potiguar e Agreste Potiguar.  

Dentre as microrregiões do grupo III, a do Agreste Potiguar foi a que mais beneficiou 

famílias, um total de 371, apresentando 30 linhas de créditos, sendo 14 do Combate à Pobreza 

Rural e 16 da Consolidação da Agricultura Familiar. Nesta microrregião, os estabelecimentos 

adquiridos somaram mais de 4.600 hectares, contabilizando uma área média de 12,65 hectares 

por família. 

 

Tabela 57 – Distribuição do número de famílias, da área dos estabelecimentos e das linhas de 

crédito do PNCF, Mesorregião do Agreste Potiguar. Rio Grande do Norte, 2006 – 2012 

 

Microrregião 
Nº de 

Famílias 

Área Total 

(ha) 

Área Média 

por Família 

(ha) 

CPR CAF NPT  

Baixa Verde 94 2.237,21 23,80 6 1 -  

Borborema 

Potiguar 
254 6.087,86 23,96 22 20 1  

Agreste Potiguar 371 4.693,44 12,65 14 16 -  

Total 719 13.018,51 18,10 42 37 1  

Fonte: SEARA – Elaboração Própria. CPR – Combate a Pobreza Rural; CAF – Consolidação da Agricultura 

Familiar; NPT – Nossa Primeira Terra. 

 

Por fim, a microrregião do Borborema Potiguar beneficiou cerca de 524 famílias, no 

qual a área dos estabelecimentos adquiridos somaram aproximadamente 6.100 hectares, sendo 

a maior área adquirida na mesorregião, com uma área média dos estabelecimentos de 23,96 
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hectares por família. A microrregião foi beneficiada com 45 linhas de crédito, sendo 22 do 

programa de CPR, 20 do programa da CAF e uma do programa NPT. 

Deste modo, a mesorregião do Agreste Potiguar beneficiou 719 famílias, que somaram 

cerca de 13 mil hectares, com uma área média em torno de 18,1 hectares por família. Teve 

acesso a 42 linhas de crédito do programa de CPR e 37 do programa de CAF, além de uma 

linha de crédito do programa NPT. 

A tabela 58 apresenta a distribuição do número de famílias, da área dos 

estabelecimentos e das linhas de crédito do PNCF, dentre as microrregiões pertencentes à 

mesorregião do Leste Potiguar, entre os anos de 2006 a 2012.  

Das microrregiões apresentadas na tabela, a do Litoral Nordeste e a de Natal 

encontram-se no grupo II, como apresentando uma concentração média a forte. A 

microrregião de Natal não apresentou nenhuma proposta para acesso as linhas de crédito do 

PNCF. Entretanto, a microrregião do Litoral Nordeste teve acesso a duas linhas de crédito do 

programa de Combate a Pobreza Rural e cinco linhas de crédito do programa da CAF, 

beneficiando 189 famílias e financiando uma área total de aproximadamente 02 mil hectares, 

ou seja, uma área média equivalente a 10,59 hectares por família.  

 

Tabela 58 – Distribuição do número de famílias, da área dos estabelecimentos e das linhas de 

crédito do PNCF, Mesorregião do Leste Potiguar. Rio Grande do Norte, 2006 – 2012 

 

Microrregião 
Nº de 

Famílias 

Área Total 

(ha) 

Área Média 

por Família 

(ha) 

CPR CAF NPT  

Litoral Nordeste 189 2.001,71 10,59 2 5 -  

Macaíba 303 472,98 1,56 1 10 -  

Natal - - - - - -  

Litoral Sul 74 184,68 2,49 1 2 -  

Total 566 2.659,37 4,69 4 17 -  

Fonte: SEARA – Elaboração Própria. CPR – Combate a Pobreza Rural; CAF – Consolidação da Agricultura 

Familiar; NPT – Nossa Primeira Terra. 

 

As microrregiões que se encontram no grupo III, classificadas como tendo uma 

concentração da posse da terra de forte a muito forte, pertencentes à mesorregião do Leste 

Potiguar são: Macaíba e Litoral Sul. 

A microrregião de Macaíba foi a que mais beneficiou famílias – nesta mesorregião –, 

um total de 303, apresentando 11 linhas de créditos, sendo uma do Combate à Pobreza Rural e 

dez da Consolidação da Agricultura Familiar. Nesta microrregião, os estabelecimentos 
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adquiridos, somaram pouco menos de 473 hectares, contabilizando uma área média de 

aproximadamente 1,5 hectares por família. 

Por fim, a microrregião do Litoral Sul beneficiou apenas 74 famílias, no qual a área 

dos estabelecimentos adquiridos somaram aproximadamente 185 hectares, com uma área 

média dos estabelecimentos de 2,5 hectares por família. A microrregião foi beneficiada com 

três linhas de crédito, sendo uma do programa de CPR e duas do programa da CAF.  

Conforme os dados da tabela 58, a mesorregião do Leste Potiguar beneficiou 566 

famílias, que somaram cerca de 2,6 mil hectares, com uma área média em torno de 4,7 

hectares por família. Teve acesso a 4 linhas de crédito do programa de CPR e 17 do programa 

de CAF. 

 

 

5.5 CORRELAÇÃO DO ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIO E 

AS ÁREAS ADQUIRIDAS PELO CRÉDITO FUNDIÁRIO NO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

 

Conforme os dados apresentados nas seções anteriores, pode-se inferir se o Programa 

Nacional de Crédito Fundiário foi utilizado de forma a diminuir a concentração da posse da 

terra, entre as microrregiões do estado do Rio Grande do Norte, ou se apenas canalizou os 

recursos de forma aleatória. 

A hipótese nula, ou hipótese de partida do trabalho, é que o PNCF não foi canalizado 

para diminuir a desconcentração fundiária. Consequentemente, a hipótese alternativa é de que 

o PNCF foi direcionado às regiões que apresentaram maior concentração fundiária, e assim, 

garantindo maior equidade na distribuição da posse da terra. 

Para análise da possível relação entre o índice de concentração fundiária e as áreas 

adquiridas, entre as microrregiões do estado do Rio Grande do Norte – após o ano de 2006 –, 

utilizou-se o teste do coeficiente de correlação entre duas variáveis em uma amostra, como 

descrito na metodologia. 

A tabela 59 apresenta os valores do índice de Gini, de cada mesorregião, em ordem 

crescente. Em seguida, na segunda coluna, têm-se os valores das áreas totais, em hectares, dos 

estabelecimentos adquiridos através do PNCF. 
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Tabela 59 – Dados dos Grupos, Microrregiões, Índice de Gini e da Área Total Adquirida, Rio 

Grande do Norte 

 

Grupo Microrregiões 
Índice de 

Gini 

Área Total Adquirida 

(ha) 

1 Serra de São Miguel 0,498 352,53 

2 

Umarizal 0,619 1122,44 

Mossoró 0,634 877,78 

Natal 0,634 0 

Litoral Nordeste 0,641 2000,71 

Pau dos Ferros 0,642 3788,92 

Vale do Açu 0,643 8243,44 

Baixa Verde 0,655 2237,21 

Médio Oeste 0,673 2539,15 

Seridó Oriental 0,691 1058,94 

Seridó Ocidental 0,699 1621,15 

3 

Borborema Potiguar 0,706 6087,66 

Agreste Potiguar 0,713 4693,44 

Macaíba 0,713 472,98 

Macau 0,718 4444,9 

Serra de Santana 0,726 3729,88 

Chapada do Apodi 0,733 9158,75 

Angicos 0,768 26824 

Litoral Sul 0,899 184,68 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

A figura 03 mostra o diagrama de dispersão dos 19 pares de valores do (Área Total 

Adquirida x Índice de Gini), em um sistema de eixos cartesianos ortogonais.  
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Figura 3 – Diagrama de Dispersão do Índice de Gini e da Área Total Adquirida 

(hectares), microrregiões do estado do Rio Grande do Norte 

 

Para que a análise da relação entre o índice de Gini e a Área total adquirida não fosse 

afetada pela média, pela variância e pelas unidades de medida das variáveis, utilizou-se as 

variáveis reduzidas (     ). No qual (  ) é a variável reduzida para o índice de Gini e, (  ) é a 

variável reduzida para área total adquirida, em hectares, após o ano de 2006. Os valores das 

variáveis reduzidas    e    (com i = 1, 2,..., 19) estão na tabela 60, e a correspondente 

representação gráfica é apresentada na figura 4. 
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Tabela 60 – Valores das variáveis reduzidas 

Microrregiões       

Serra de São Miguel -2,37338 -0,62847 

Umarizal -0,83333 -0,50208 

Mossoró -0,64241 -0,54224 

Natal -0,64241 -0,68634 

Litoral Nordeste -0,55332 -0,35791 

Pau dos Ferros -0,54059 -0,06436 

Vale do Açu -0,52787 0,666883 

Baixa Verde -0,37513 -0,31908 

Médio Oeste -0,14603 -0,26952 

Seridó Oriental 0,083065 -0,5125 

Seridó Ocidental 0,184887 -0,42021 

Borborema Potiguar 0,273981 0,312996 

Agreste Potiguar 0,363075 0,084125 

Macaíba 0,363075 -0,60869 

Macau 0,426713 0,043325 

Serra de Santana 0,528535 -0,07405 

Chapada do Apodi 0,617629 0,817137 

Angicos 1,063099 3,717015 

Litoral Sul 2,73043 -0,65602 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

A variável reduzida (  ) foi obtida através da equação (3), e a variável reduzida (  ) foi 

obtida através da equação (4). Como os pontos de         estão distribuídos pelos quatro 

quadrantes do plano cartesiano, como mostra a figura 4, infere-se que o coeficiente de 

concentração fundiária e a área total adquirida, após o ano de 2006, não apresentam uma 

correlação, ou seja, a correlação é aproximadamente igual zero. 
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Figura 4 – Diagrama de dispersão para   e    

 

Para as 19 observações referentes as microrregiões, com relação as variáveis: índice de 

concentração fundiária – através do índice de Gini –, e da área total adquirida, através do 

PNCF, após o ano de 2006, obteve-se o valor do coeficiente de correlação simples (r), através 

da equação (7).  

Além disso, supondo-se o nível de significância de 0,01, pode-se concluir se o 

coeficiente de correlação    , correspondente à população, é diferente de zero, ou seja, se 

      , ou se é válida a hipótese de que       . Sendo possível através da comparação 

entre os valores de T calculado, obtido através da equação (8), e do T crítico, fornecido em 

Hoffmann (2011, p. 408), para        graus de liberdade. 

A tabela 61 apresenta o resumo dos dados para análise de correlação. Como descrito 

na metodologia, quando as variáveis não estão correlacionadas, o valor absoluto do 

coeficiente de correlação simples (r) tende a estar próximo a zero, que neste caso, o 

coeficiente de correlação simples (r) é igual a 0,2865.  

Mas como aponta Hoffmann (2011, p. 284), se o coeficiente de correlação é próximo 

ou igual a zero, isso não implica que não possa existir uma relação entre as variáveis em 

questão. Para isso, é necessário aplicar o teste de hipótese. 
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Tabela 61 – Análise de Correlação 

Parâmetros Valor 

Amostra (n) 19 

∑     5,1585 

Coeficiente de Correlação Simples (r) 0,2865 

Graus de Liberdade (     ) 17 

T calculado      1,2333 

T crítico*      2,898 
(*) nível de significância        ou 1%. 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

Com base no teste bilateral da distribuição de t de Student, a um nível de significância 

de 1%, o valor crítico de T, com 17 graus de liberdade, é igual a (2,898). Como o valor do T 

calculado é igual a (1,2333), têm-se que (     ), no qual leva a aceitação da hipótese nula.  

Portanto, se admitirmos que o índice de concentração da posse da terra, calculado 

através do índice de Gini, e a área total adquirida, em hectares, após o ano de 2006 têm 

distribuição normal bidimensional, aceita-se, ao nível de significância de 1%, a hipótese de 

      , ou seja, que as duas variáveis não possuem correlação. Sendo assim, as linhas do 

PNCF, no estado do Rio Grande do Norte, não estão sendo direcionadas, a modo que possam 

atenuar a alta concentração da posse da terra. 
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GUISA DE CONCLUSÃO 

 

 

  O objetivo do trabalho é propor um estudo sobre a relação do PNCF no estado do Rio 

Grande do Norte e sua concentração fundiária. Ou seja, se o PNCF está sendo direcionado 

para as microrregiões que apresentam maior índice de concentração, de acordo com o índice 

de Gini, e se as áreas adquiridas através do crédito fundiário estão emergindo nestas 

microrregiões. 

 A hipótese de partida é que o PNCF no estado do Rio Grande do Norte não está sendo 

conduzida, de modo a reduzir a concentração fundiária, dentre as microrregiões do estado. Ou 

seja, não existe correlação entre o índice de Gini, da concentração fundiária, e as áreas 

adquiridas através do programa.  

 Para testar a hipótese, utilizou-se a metodologia do índice de Gini, para identificar as 

microrregiões que apresentam as maiores concentrações fundiárias no estado. E para sua 

conclusão, aplicou-se o teste de hipótese para uma distribuição normal bidimensional, ao 

nível de significância de 1%. 

 Primeiramente a pesquisa buscou mostrar os principais indicadores do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário, ao nível de Brasil, nordeste e do Rio Grande do Norte. 

Ressaltaram-se as mais de 90 mil famílias beneficiadas, através das diversas quantias 

desembolsadas pelo programa, através dos Subprojetos para Aquisição de Terras (SAT), 

Subprojetos para Infraestrutura Básica (SIB) e pelos Subprojetos para Infraestrutura Coletiva 

(SIC).  Estes recursos são fornecidos, basicamente, através de três linhas de financiamento: 

Consolidação da Agricultura Familiar (CAF); Combate à Pobreza Rural (CPR) e do Nossa 

Primeira Terra (NPT). 

 Por conseguinte, mostrou-se que as maiores concentrações de área, em hectares, são 

pelas propriedades que apresentam 100 hectares ou mais, abrangendo quase que 260 mil 

hectares, seguido pelos estabelecimentos que possuem entre 10 a 100 hectares, totalizando 

quase 63 mil hectares, e por fim, os estabelecimentos com menos de 10 hectares, que somam 

apenas 08 mil hectares. 

 Além disso, evidenciou-se que a região Nordeste é a que apresenta maior índice de 

Gini para concentração fundiária, índice igual a (0,843), seguida pela região Centro-Oeste, 

com índice igual a (0,831), daí aparece a primeira região com índice menor que a escala (0,8), 

que é a região Sudeste, com índice de Gini igual a (0,782), acompanhada pela região Norte, 
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com índice igual a (0,768), e por fim, a região Sul, que apresenta o menor índice de Gini, com 

valor igual a (0,741).  

 De acordo com a escala utilizada por Câmara (1949), pode-se perceber que as regiões 

brasileiras se encontram sempre acima da escala de concentração média a forte, ou seja, é 

preocupante que as regiões Sul, Norte e Sudeste apresentem uma escala de concentração mais 

voltada para forte, e mais preocupante ainda são as regiões Nordeste e Centro-Oeste 

apresentarem uma escala de concentração tendendo a muito forte. 

 Além da região Nordeste se apresentar como sendo a que possui maior concentração 

fundiária, é a única em que todos os seus estados apresentam índices de Gini superiores a 

(0,82). Os estados que apresentam os maiores índices, em escala decrescente, são: Alagoas, 

Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba. Em 

relação ao estado do Rio Grande do Norte, este apresentou um índice de Gini igual a (0,824). 

O estado apresentou também um elevado número de propriedades adquiridas por meio 

da compra de particulares, em torno de 29 mil estabelecimentos, seguidos por 

aproximadamente 24 mil estabelecimentos adquiridos por meio de herança, e apenas 11 mil 

por meio de titulação via reforma agrária, programa de reassentamento ou aguardando 

titulação; e por fim, somente 1.241 estabelecimentos foram adquiridos por meio da compra 

via crédito fundiário (Cédula da Terra, Banco da Terra, ou pelo Programa Nacional de Crédito 

Fundiário), segundo os dados fornecidos pelo Censo Agropecuário de 2006. 

 Após esta análise, verificou-se as microrregiões do estado do Rio Grande do Norte que 

apresentaram os maiores valores para o índice de Gini, e por conseguinte, classificou-se estas 

microrregiões de acordo com o quadro de concentração fundiário apresentado por Câmara 

(1949), exposto na metodologia. 

 Identificou-se que a única região que apresenta concentração média a forte é a de Serra 

de São Miguel, por apresentar um índice de Gini igual à (0,498). Além disso, dez 

microrregiões apresentam uma concentração forte a muito forte: Umarizal (0,619); Mossoró 

(0,634); Natal (0,634); Litoral Nordeste (0,641); Pau dos Ferros (0,642); Vale do Açu (0,643); 

Baixa Verde (0,655); Médio Oeste (0,673); Seridó Oriental (0,691) e o Seridó Ocidental 

(0,699). Por fim, as microrregiões que se enquadram nas que apresentam uma concentração 

muito forte a absoluta são; Borborema Potiguar (0,706); Agreste Potiguar (0,713); Macaíba 

(0,713); Macau (0,718); Serra de Santana (0,726); Chapada do Apodi (0,733); Angicos 

(0,768) e Litoral Sul (0,899). 
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 Através dos dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e de 

Apoio à Reforma Agrária – SEARA pode-se fazer um levantamento das áreas totais 

adquiridas, por meio do crédito fundiário, entre os anos de 2006 e 2012. 

 Com isso, a pesquisa pode obter a resposta do problema de pesquisa, que era de inferir 

se o Programa Nacional de Crédito Fundiário, no estado do Rio Grande do Norte, estava 

auxiliando na diminuição da concentração da posse da terra, entre suas microrregiões, ou se 

apenas estava direcionando os recursos de forma aleatória. 

 Para as 19 observações referentes às microrregiões, com relação às variáveis: índice de 

concentração fundiária – através do índice de Gini –, e da área total adquirida, através do 

PNCF, entre os anos de 2006 e 2012, obteve-se o valor do coeficiente de correlação simples 

(r) igual a (0,2865), que com base no teste bilateral da distribuição de t de Student chegou-se 

no resultado para T calculado no valor de (1,2333), que ao ser comparado com o valor de T 

crítico igual a (2,898), com 17 graus de liberdade, a um nível de significância de 1%, pode 

aceitar a hipótese de partida, ou seja, que o PNCF não estava sendo direcionado para diminuir 

a concentração fundiária no estado. 

 Para isso, é recomendável que as autoridades do referido estado conduzam suas 

políticas do PNCF, de modo que venham a proporcionar uma menor concentração fundiária. 

Sendo assim, fazem-se necessários estudos que promovam um direcionamento de como as 

autoridades públicas possam se articular para que as linhas do crédito fundiário sejam 

utilizadas de forma mais eficiente e promova uma maior equidade na distribuição da posse da 

terra.
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