
Principais Atividades Econômicas1 

Agropecuária 

A evolução da proporção dos grupos de responsáveis pela exploração 

agropecuária, entre 1985 e 1995, revela que o número de estabelecimentos 

explorados por proprietários, no Estado do Rio Grande do Norte, aumentou de 

cerca de 55,5%, em 1985, para 61%, em 1995, enquanto que a proporção da 

área dos estabelecimentos, explorada por proprietários, manteve-se estável, ao 

redor de 63%, entre esses dois anos (IBGE, 1997). 

Nos estabelecimentos explorados por administradores, houve uma 

considerável ampliação, tanto na proporção do número de estabelecimentos, 

quanto na área controlada por estes, que passou de 26,4% para 29%, em área, 

e de 3,8% para 4,9% em número de estabelecimentos. 

Essa evolução pode estar indicando algumas mudanças no agro potiguar 

com uma maior profissionalização das operações nos grandes 

estabelecimentos, ou uma tentativa de evitar, por algum meio, que grandes 

unidades apareçam na categoria de não produtivas portanto, sujeitas à 

desapropriação para fins de reforma agrária, ou ainda que o ingresso de 

profissionais liberais sem experiência, ou ausentes da propriedade, nas áreas 

de fruticultura irrigada gere a necessidade de se contratar profissionais para 

administrar a propriedade. 

                                                           
1 No início dos comentários sobre os resultados do Censo faz-se necessária uma primeira qualificação, como resultado 
da mudança do período de referência do presente censo (ano agrícola) em relação a censos anteriores (ano civil). Por 
conta dessa mudança, decidida com base em questões operacionais e técnicas, os resultados do Censo de 1995-1996 
não são estritamente comparáveis aos dos Censos Agropecuários anteriores. No Censo de 1995-1996, o período de 
referência para dados de produção de lavouras permanentes e temporárias, da horticultura, da extração vegetal e da 
silvicultura foi o de 01-08-1995 a 31-07-1996; e os dados estruturais (área, pessoal ocupado, maquinaria e infra-
estrutura) referem-se a 31-12-1995, enquanto que os de efetivos da pecuária e efetivos da lavoura permanente e de 
espécies florestais plantadas referem-se a 31-07-1996. Já, o Censo Agropecuário anterior - o de 1985 - teve como 
período de referência, para os dados de produção, o ano civil de 1985 e como data de referência, para os dados 
estruturais, o dia 31 de dezembro do mesmo ano, de forma idêntica ao estabelecido para os censos anteriores. 
Na verdade, muitos estabelecimentos têm natureza precária, sendo facilmente identificáveis apenas no período entre o 
plantio e a colheita da safra. Na entressafra, muitas vezes são poucos os vestígios da atividade agrícola que se 
desenvolveu na área, na safra anterior, e freqüentemente o responsável pela produção não pode ser encontrado na 
região em que se localiza o estabelecimento, pois terminou seus trabalhos e deixou o local. 
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Tabela 1 
Caracterização das Mesorregiões 
Estado do Rio Grande do Norte  

1995 
 

Estado e 
Mesorregiões 

Estabeleciment
os 

Área (ha) Pessoal 
Ocupado

Valor da 
Produção  
(R$1.000) 

Rio Grande do 
Norte 

91.736 3.733.521 332.516 355.930 

% 100 100 100 100 
Agreste Potiguar 31.893 780.228 106.404  

55.403 
% 35 21 32 16 
Central Potiguar 16.385 1.156.818 56.530  

60.928 
% 18 31 17 17 
Leste Potiguar 11.708 338.233 46.032  

109.644 
% 13 9 14 31 
Oeste Potiguar 31.390 1.458.242 123.550  

129.955 
% 34 39 37 37 
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-
IBGE . 

 
Na categoria de arrendatários e de ocupantes, houve redução na proporção 

do número e na área dos estabelecimentos. Entretanto, em 1995, o número de 

estabelecimentos nessas categorias ainda mostrou-se expressivo 

(estabelecimentos de arrendatários – 13.258 e ocupantes – 18.101), embora a 

proporção da área controlada por esses dois grupos permanecesse reduzida 

(arrendatários - 2,9% e ocupantes - 5,2%). Sua redução tanto em número 

quanto   em área deve estar ligada à crise do setor algodoeiro.  

Os dados apresentados na Tabela 1 destacam duas mesorregiões, a do 

Leste Potiguar, que abrange o litoral e adjacências, onde se sobressaem as 

culturas de cana-de-açúcar e do coco-da-baía, juntamente com a pecuária 

bovina. A outra mesorregião é a do Oeste Potiguar, formada pela região de 

Mossoró e Vale do Açu, com destaque para a agricultura irrigada, o pólo mais 

dinâmico do Estado. 
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Tabela 2 
Valor da Produção Vegetal e Animal 

Estado do Rio Grande do Norte e Mesorregiões 
1995 

 
Estado e Valor da Produção (R$1.000) 

Mesorregiões Animal Vegetal Total 
Rio Grande do Norte 145.940 209.990 355.930 
  
Agreste Potiguar 28.556      26.847     55.403 
  
Central Potiguar 36.416      24.512     60.928 
  
Leste Potiguar 33.411      76.233   109.644 
  
Oeste Potiguar 47.557      82.399   129.955 
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-
IBGE . 

 
 

Tabela 3 
Estabelecimentos e Área por Condição do Produtor 

Estado do Rio Grande do Norte e Mesorregiões 
1995 

 
 Total  Proprietário Arrendatário Parceiro Ocupante 

 Estado e 
Mesorregiões 

Nº 
Absoluto 

% Nº 
Absoluto

% Nº 
Absoluto

% Nº 
Absoluto 

% Nº 
Absoluto

% 

Rio Grande do Norte     
Estabelecimentos 91.376 100,0 59.471 65,1 4.363 4,8 9.159 10,0 18.383 20,1
Área 3.733.522 100,0 3.393.544 90,9 43.217 1,2 85.133 2,3 211.628 5,7
Agreste Potiguar     
Estabelecimentos 31.893 100,0 18.818 59,0 2.469 7,7 2.263 7,1 8.343 26,2
Área 780.228 100,0 717.671 92,0 6931 0,9 11201 1,4 44425 5,7
Central Potiguar     
Estabelecimentos 16.385 100,0 11.052 67,5 769 4,7 1.460 8,9 3.104 18,9
Área 1.156.817 100,0 1.050.572 90,8 17.602 1,5 24.595 2,1 64.048 5,5
Leste Potiguar     
Estabelecimentos 11.708 100,0 9.140 78,1 850 7,3 168 1,4 1.550 13,2
Área 338.233 100,0 323.571 95,7 6.950 2,1 677 0,2 7.035 2,1
Oeste Potiguar     
Estabelecimentos 31.390 100,0 20.461 65,2 275 0,9 5.268 16,8 5.386 17,2
Área 1.458.242 100,0 1.301.729 89,3 11.734 0,8 48.659 3,3 96.120 6,6
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE. 

  

 

Uso da Terra 

Entre os anos 1985 e 1995, houve uma redução tanto no número de 

estabelecimentos, de 115,7 mil para 91,4 mil unidades, quanto na área total 

dos estabelecimentos, de 4.383 mil para 3 733,5 mil hectares (IBGE,1998). 
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A área total dos estabelecimentos, registrada em 1995 para o Estado do Rio 

Grande do Norte, compreendeu 70% da área territorial do estado (5,33 milhões 

de hectares), contra 82,2%, em 1985. A proporção da área aberta dos 

estabelecimentos, ou seja, a soma das áreas em lavouras, em pastagens 

plantadas, em matas plantadas, terras em descanso e produtivas, mas não 

utilizadas, foi de 28,9%. Ou seja, quase 71% da área em estabelecimentos 

foram  dados como não alterados. Entretanto, essa proporção deve ser tomada 

com cautela; os quase 1,2 milhão de hectares em pastagens naturais, em 

1995, não podem ser considerados áreas virgens, pois suportam boa parte da 

pecuária do estado. Note-se, nesse sentido, que a área em pastagens 

plantadas totalizou apenas 87,9 mil hectares, número pouco superior aos 74 

mil hectares registrados, em 1985.  

Na Tabela 4 destaca-se a magnitude da área em matas naturais (1.122 mil 

hectares, em 1995, um terço da área dos estabelecimentos). Certamente não 

se trata de matas nativas, na acepção usual do termo, mas, provavelmente, de 

áreas exploradas, no passado, que se degradaram e foram abandonadas, 

revertendo-se  a condição de áreas de cobertura vegetal semelhante à de 

matas nativas.  

É interessante ressaltar que, apesar da forte redução do número de 

estabelecimentos e da área total, a área aberta registrou-se um declínio, de 

1.403 mil hectares para 1.081 mil hectares. Observou-se, entretanto, que o 

principal responsável pela atenuação do declínio da área aberta foi o item 

áreas produtivas, mas não utilizadas, que teve um incremento de quase 113 mil 

hectares entre 1985 e 1995 (de 271 mil a 383 mil hectares). Essa alteração 

provavelmente resultou, pelo menos em parte, do processo de forte 

desativação das lavouras permanentes, nesse período, associado ao declínio 

do algodão arbóreo. 
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Tabela 4 
Utilização das Terras, por Atividade 

Estado do Rio Grande do Norte e Mesorregiões 
1995 

 
Estado e 

Mesorregiões 
Área Total 

(ha) 
Lavouras 

Temporárias 
e 

Permanentes 

Pastagens 
Naturais e 
Artificiais 

Matas 
Naturais e 
Plantadas 

Lavouras em 
Descanso e 
Produtivas 

não 
Utilizadas 

Rio Grande do 
Norte 

  

Área 3.733.521 588.909 1.246.218 1.126.986 609.489
% 100 16 33 30 16
Agreste Potiguar   
Área 780.228 142.357 296.394 184.084 128.849
% 100 18 38 24 17
Central Potiguar   
Área 1.156.818 102.988 447.621 374.018 180.043
% 100 9 39 32 16
Leste Potiguar   
Área 338.233 121.263 76.973 59.555 67.667
% 100 36 23 18 20
Oeste Potiguar   
Área 1.458.242 222.301 425.230 509.329 232.929
% 100 15 29 35 16

  
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

O declínio da área em lavouras, de quase 1 029 mil hectares em 1985 para 

apenas 589 mil hectares em 1995, demonstra a magnitude da redução 

ocorrida. A área colhida com algodão arbóreo, algodão herbáceo, arroz, cana-

de-açúcar, feijão, mandioca, milho, agave, coco-da-baía, caju (castanha) e 

melão, responsáveis por quase 71% da área em lavouras, em 1985, e por 80%, 

em 1995-1996, sofreu considerável declínio. Partindo de 727 mil há, em 1985, 

a área cultivada com esse grupo de lavouras diminuiu para 632 mil há, em 

1995. 

Estrutura Fundiária 

Um exame dos dados permite verificar que não houve mudança na estrutura 

da distribuição de estabelecimentos agropecuários do Estado do Rio Grande 

do Norte, entre os anos de 1985 e 1995. A mesma continua fortemente 

concentrada, onde os estabelecimentos com área inferior a 100 hectares 
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representavam, no ano de 1995, 92,3% dos estabelecimentos, contra 93,4%, 

em 1985, e ocupavam apenas 26,9% de área, tendo ocupado 28,4% no ano de 

1985.  

Em 1985, os estabelecimentos que tinham menos de 10 hectares 

controlavam apenas 4,7% da área e representavam 65,3% do total de 

estabelecimentos; em 1995, essas proporções foram, respectivamente, de 

63,7% e 4,2%. No outro extremo, dos estabelecimentos com 1.000 hectares e 

mais, em 1985, apenas 0,5% controlava 28,5% da área total; em 1995, 0,5% 

dos estabelecimentos detinham 28,3% da área, sendo que nesse, último grupo, 

cabe uma ressalva, pois a área ocupada pelos estabelecimentos com mais de 

10.000 hectares passou de 104,3 mil hectares em 1985 para 137, 7 mil há, no 

ano de 1995 (IBGE, 1998). 

Na verdade, o exame do grupo de área de 100 a menos de 1.000 hectares, 

leva a que se verifique que a concentração fundiária ampliou-se. Nesse grupo, 

embora a proporção do número de estabelecimentos quase não tenha se 

modificado (6%, em 1985, e 6,8%, em 1995), a proporção de área aumentou 

quase dois pontos percentuais, indo de 43% para 44,7% (IBGE, 1998). 

Tabela 5 
Estabelecimentos por Grupo de Área Total 

Estado do Rio Grande do Norte e Mesorregiões 
1995 

 
  Classe de Área Total 

Estado e 
Mesorregiões 

Total Menos 
de 10

De 10 a 
menos 
de 100

De 100 
a menos 
de 200

De 200 
a 

menos 
de 500

De 500 
a menos 

de 
2.000 

De 
2.000 

e 
mais 

Sem 
Declaraç

ão 

Rio Grande do 
Norte 

       

Estabelecimentos 91.376 57.958 26.355 3.030 2.335 1.131 167 400
% 100,0 63,4 28,8 3,3 2,6 1,2 0,2 0,4
Agreste Potiguar    
Estabelecimentos 31.893 24.132 6.476 584 421 241 26 13
% 100,0 75,7 20,3 1,8 1,3 0,8 0,1 0,0
Central Potiguar    
Estabelecimentos 16.385 8.604 5.560 905 810 397 70 39
% 100,0 52,5 33,9 5,5 4,9 2,4 0,4 0,2
Leste Potiguar    
Estabelecimentos 11.708 8.930 2.020 197 166 101 22 272
% 100 76,3 17,3 1,7 1,4 0,9 0,2 2,3
Oeste Potiguar    
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Estabelecimentos 31.390 16.292 12.299 1.344 938 392 49 76
% 100,0 51,9 39,2 4,3 3,0 1,2 0,2 0,2

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
 
Questão Fundiária 

A partir dos anos 90, começam a participar da cena política e econômica, da 

região irrigável, os trabalhadores rurais sem-terra e o caráter da produção 

irrigada exclusivamente privada é alterado. As regiões irrigáveis do Estado 

contam atualmente com 366 assentamentos realizados pelo Incra. A presença 

das grandes empresas da fruticultura são estímulo para a produção de frutas, 

uma vez que facilita a integração da produção, especialmente do melão (Silva, 

1998). 

Também é importante destacar o caso do município de Serra do Mel, onde 

um grupo de agricultores, que não foi contemplado conforme previsto no 

projeto inicial do Vale do Açu, foi reassentado em outra iniciativa do governo do 

estado o Projeto de Colonização da Serra do Mel. Foram criadas 21 vilas, mas 

este projeto teve problemas de continuidade, quase foi vendido para um grupo 

israelense com interesses econômicos na região. Nessa luta, merece destaque 

o papel desempenhado pela Federação de Trabalhadores na Agricultura do Rio 

Grande do Norte - FETARN- na organização desses agricultores 

(Contag/CUT). 

A Frunorte, na subzona do Açu, e a Maísa, na subzona de Mossoró, vêm 

desenvolvendo, com apoio do BNDES, processos privados de colonização 

(assentamentos, segundo as mesmas). Esta estratégia, conforme informações 

dos próprios agentes, é para, inclusive, fazer frente a dívidas junto ao sistema 

financeiro, aumentar e diversificar a produção da região, com vistas ao 

mercado externo (Gazeta Mercantil, 1998). 

A Maísa anunciou o "assentamento" de 600 produtores, em 6 mil hectares 

de suas terras, dentro do projeto chamado Canaã. Já, a Frunorte planeja 

"assentar" 100 produtores, em 1 mil hectares de terras. 

A empresa Directivos Agrícolas, situada na região do Baixo Açu, de 

instalação mais recente na região, também tem um projeto de colonização em 

conjunto com o governo do Estado, prevendo a comercialização de 70 lotes, 

numa área de 1,2 mil hectares. Este projeto destinava-se à produção da 
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banana, mas mostrou-se inviável e a empresa negociou mais uma área para 

este fim (Gazeta Mercantil, 1998). 

Pessoal Ocupado  

Os dados dos recentes Censos Agropecuários mostram, conforme a Tabela 

6, uma acentuada redução no pessoal ocupado em atividades agrícolas nos 

estabelecimentos do Rio Grande do Norte, de 432.317 pessoas, em 1985, para 

332.516 pessoas, em 1995. Essa redução deveu-se ao forte declínio do 

segmento das lavouras, especialmente a de algodão arbóreo, uma lavoura 

dependente de mão-de-obra. O declínio geral da sustentabilidade da 

agropecuária do semiárido do estado – o agroecossistema do algodão arbóreo, 

mas que abriga outras lavouras – também contribuiu para esse declínio do 

pessoal ocupado.  

Em 1995, 73.266 estabelecimentos, do Estado do Rio Grande do Norte 

(80,2% do total), foram explorados unicamente pelo responsável e por pessoas 

da família, envolvendo um total de 202.819 pessoas, ou seja, 61% do pessoal 

ocupado total. Apenas 18.110 estabelecimentos contrataram mão-de-obra 

durante a safra de 1995-1996; esse grupo absorveu, no período, um total de 

129.697 pessoas, entre o responsável e membros da família e trabalhadores 

permanentes ou temporários. Esses dados revelam tanto a natureza 

rudimentar de boa parte da agropecuária do estado, quanto a forte 

predominância dos minifúndios.  

Durante o ano agrícola de 1995-1996, o montante de empregados 

temporários flutuou bastante no tempo. Os meses de maior uso desse tipo de 

mão-de-obra foram dezembro (61,4 mil pessoas), fevereiro e março (34,7 e 

43,8 mil pessoas, respectivamente).  
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Tabela 6 
Pessoal Ocupado, segundo Grupo de Atividade Econômica 

Estado do Rio Grande do Norte e  Mesorregiões 
1996 

 
Grupo de Atividade 
Econômica 

Rio Grande 
do Norte 

Agreste 
Potiguar 

Central 
Potiguar

Leste 
Potiguar 

Oeste 
Potiguar

Lavoura Temporária 122.034 52.392 14.671 19.581 35.525
% 36,7 49,2 26,0 42,5 28,8
Horticultura e Viveiro 1.468 261 259 665 283
% 0,4 0,2 0,5 1,4 0,2
Lavoura Permanente 47.126 12.030 7.181 14.063 13.852
% 14,2 11,3 12,7 30,6 11,2
Pecuária 88.082 21.093 21.312 6.089 39.588
% 26,5 19,8 37,7 13,2 32,0
Mista (Lavoura e Pecuária) 66.822 18.608 12.124 4.056 32.034
% 20,1 17,5 21,4 8,8 25,9
Silvicultura e Exploração 
Florestal 

5.673 1.672 778 1.438 1.785

% 1,7 1,6 1,4 3,1 1,4
Pesca e Aquicultura 759 84 88 191 396
% 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3
Produção de Carvão Vegetal 552 264 117 29 142
% 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Total 332.516 106.404 56.530 46.032 123.550
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Fundação Instituto de Geografia e Estatística – IBGE. 
 

Agricultura 

Em 1995, as principais lavouras do Estado, o algodão (herbáceo e arbóreo), 

o arroz, a cana-de-açúcar, o feijão, a mandioca, o milho, o agave (sisal), o 

coco, o caju e o  melão ocuparam mais de 472 mil hectares, contra 740 mil há, 

em 1985, num total de quase 589 mil hectares com lavouras (permanentes e 

temporárias). 

A lavoura de algodão arbóreo foi responsável por considerável parcela do 

declínio, passando de quase 119 mil há, em 1985, para apenas 2 mil há, em 

1995-1996. Como se sabe, o algodão arbóreo do Nordeste foi virtualmente 

liquidado por um processo de degradação, que recebeu o golpe final com a 

praga do bicudo. A lavoura de agave (sisal) também teve sua área de cultivo 

reduzida consideravelmente. Esse comportamento explica, em boa medida, a 

vertical redução na área em lavouras permanentes do estado, entre 1985 
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(423,6 mil hectares) e 1995-1996 (169,8 mil hectares), registrada nos Censos 

Agropecuários. 

No que diz respeito à área com lavouras temporárias, os dois últimos 

Censos mostraram que houve redução, porém, não tão acentuada como na 

lavoura permanente (de 605 mil, em 1985, para 419 mil hectares, em 1995). 

Essa queda deve-se, principalmente, à redução no plantio do algodão 

herbáceo, do arroz, do feijão, da mandioca e do milho. As culturas como a da 

cana-de-açúcar, do cultivo de caju (castanha e fruta) e do melão tiveram 

razoáveis incrementos na área plantada. No caso do caju para fruta, vale 

destacar o incremento na área cultivada, saindo de 2,5 mil hectares, no ano de 

1985, para 25,6 mil hectares, em 1995-1996 (IBGE, 1998).  

Principais Culturas 

Como citado anteriormente, as principais lavouras do Estado do Rio Grande 

do Norte são as de cana-de-açúcar, de feijão, de mandioca, de milho, de arroz, 

de caju e de melão. No passado, já tiveram também muita importância, as 

lavouras de algodão arbóreo e herbáceo, do sisal e da carnaúba, que sofreram 

acentuado declínio. Entre 1985 e 1995-1996, o setor de lavouras do estado 

apresentou acentuada redução de área e os dados da colheita registraram que 

a queda da produção foi ainda mais forte, inclusive, em alguns casos, houve 

redução de rendimento; enquanto em outros o rendimento elevou , ficando, no 

entanto, muito abaixo da média nacional. É o que acontece com todas as 

lavouras de subsistência e até mesmo com a cana-de-açúcar (IBGE, 1998). 

Em termos da pauta de exportação, o melão, a castanha de caju, a banana, 

a manga, a melancia e a uva são, nessa ordem, as frutas mais vendidas no 

exterior (Gazeta Mercantil, 1998). 

A produção da carnaúba, nos moldes tradicionais, vem cedendo área para a 

fruticultura irrigada, sendo que somente as fazendas mecanizadas sobrevivem, 

pois quem não possui equipamentos fica à mercê de atravessadores que, de 

posse de máquinas, arrendam fazendas, processam a carnaúba e vendem a 

cera, repassando pequena parte do lucro. 
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Fruticultura Irrigada  

A região da fruticultura irrigada distribui-se pelos municípios em torno de 

Mossoró e de Açu, formando duas subzonas: a de Mossoró e de Açu, que 

possuem diferentes peculiaridades quanto àforma de obtenção da água para 

irrigação, Mossoró com base em poços artesianos e Açu com captação de 

água na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Há sete anos foi descoberto, 

na região de Mossoró, um novo aqüífero com águas rasas e de baixa 

salinidade, diminuindo os custos de extração desse recurso, base do 

desenvolvimento da fruticultura regional. 

Este é o pólo dinâmico da agricultura potiguar, ocupando atualmente uma 

área de mais de 100 mil hectares, parte dos quais em substituição à cultura da 

carnaúba. Nesta região, instalaram-se empresas que foram buscar o konw-how  

mais avançado em termos de irrigação, o gotejamento desenvolvido em Israel. 

A adoção desta tecnologia deve-se ao custo de obtenção da água que, na 

região de Mossoró, onde primeiro desenvolveu-se esta atividade, a água é 

obtida através da perfuração de poços artesianos profundos, a custo que varia 

de R$ 700,00 mil a 1 milhão de reais. Este preço exige, para que o produto 

torne-se economicamente viável, que exista o mínimo de desperdício deste 

recurso (Gazeta Mercantil, 1998). 

Iniciada na década de 80, a irrigação no Vale do Açu é fruto da construção 

da Barragem que possui uma capacidade de armazenagem de 2,7 bilhões de 

metros cúbicos, cujo espelho d'água eqüivale a uma vez e meia o da Baía da 

Guanabara, irrigando uma área de 7 mil hectares. Esse projeto foi interrompido 

várias vezes, mas somente na segunda metade dos anos 90 é que o Projeto 

Baixo Açu entrou em funcionamento e até o presente não está consolidado, 

pois dos primeiro 75 irrigantes selecionados, com uma área de 80 hectares 

cada , menos da metade permanece explorando seus lotes. Esse projeto 

encontra várias dificuldades devido à falta de apoio oficial (financiamento e 

infra-estrutura). Na etapa atual foram selecionados mais 75 irrigantes entre 

agrônomos, técnicos agrícolas e micro-empresários (Silva, 1998; Gazeta 

Mercantil, 1998). 

A avançada tecnologia de irrigação, associada ao clima sempre quente e 

seco, aos solos arenosos e bem drenados, e mais o controle da adubação 
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ajudaram a padronizar o tamanho e a qualidade das frutas que, aliadas à 

localização da região2, permitiram a disputa dos mercados do Hemisfério 

Norte, características que vêm inclusive atraindo investimentos de capital 

multinacional para a fruticultura irrigada da região.  

Esse é o caso da produção da banana, produto de maior consumo em nível 

mundial, que atingiu, no ano de 1995, o volume de 13 milhões de toneladas, 

segundo a FAO e cujo mercado mundial cresce a uma taxa de 3,5% ao ano, 

movimentando uma cifra de U$ 9 bilhões em todo o mundo (Gazeta Mercantil, 

1998). 

As regiões situadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e mais 

próximas da linha do Equador são as que reúnem as melhores condições 

agroecológicas para a produção da banana. A variedade introduzida pela 

Directivos, após ampla pesquisa, foi a grand naine variedade da banana 

cavendish, a mais aceita no mercado externo. A Directivos tem sua produção 

inteiramente mecanizada e controlada por computador (Gazeta Mercantil, 

1998). 

O Rio Grande do Norte é hoje o maior exportador de banana do país, tendo 

como destino principal a Argentina, atraindo novos investimentos nessa área 

com vistas a exportar para a Europa. A banana foi o produto que mais evoluiu 

regionalmente. Sua produção comercial iniciou-se em 1996 e, já  no ano de 

1997, as exportações renderam U$ 2 milhões de dólares, ultrapassando um 

produto tradicional como a manga (Gazeta Mercantil, 1998). 

A fruticultura irrigada do Rio Grande do Norte apoiava-se basicamente na 

produção do melão, respondendo por 92,6% da produção nacional exportada, 

nos anos de 1995 e 1997. Esta atividade vinha substituindo antigas áreas de 

produção de carnaúba, outrora símbolo de poder econômico do Estado 

(Gazeta Mercantil, 1998).  

Em função da saturação do mercado para o melão amarelo, principalmente 

do mercado externo, as empresas têm buscado diversificar sua produção, tanto 

em termos do tipo de melão, como quanto da produção de outras frutas.  

                                                           
2 A região encontra-se a dez dias do porto de Dover, na Inglaterra, a 11 de Roterdã, na Holanda, a cinco de Miami, nos 
Estados Unidos. 
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A cultura do caju tem se apresentado como uma alternativa viável e vem 

ganhando novo impulso regional, por parte das grandes empresas, como a 

Maísa e a Frunorte, da pequena produção. No município de Serra do Mel, a 

Associação de Apoio às Comunidades do Campo do Rio Grande do Norte – 

AACC/RN, com o apoio da Prefeitura Municipal e do Instituto de Assistência 

Técnica e Extensão do Rio Grande do Norte, vem estimulando a produção do 

caju orgânico, com consultoria técnica e certificação fornecida pelo Instituto 

Biodinâmico Demétria (IBD) de Botucatu-SP. Esse processo envolve cerca de 

80 famílias e o produto é exportado para a Europa, representando atualmente 

1/3 da produção do município  (Contag/CUT). 

A colonização promovida por grandes empresas (Maísa e Frunorte), aliada 

aos assentamentos desenvolvidos pelo Incra, na região, vêm permitindo que a 

diversificação da agricultura irrigada dê-se também com a produção de 

hortaliças, como tomate, inhame, pimentão (que na região tem produtividade 

superior à do Chile, em tono de 5 mil sacos por hectare), dentre outros; 

permitindo aos agricultores fazer frente aos preços pagos pelas grandes 

empresas comercializadoras (Gazeta Mercantil, 1998; Silva, 1998).  

Principais Agroindústrias 

Dentre as dez principais empresas exportadoras do Rio Grande do Norte, 

em 1996, destacam-se três ligadas à produção de frutas tropicais: a Mossoró 

Agro Industrial S.A. em segundo lugar, com U$ 9,3 milhões, a Maísa Indústria e 

Comércio S.A. em sexto lugar, com U$ 5,6 milhões e a Frunorte sétima 

colocada, com U$ 5,6 milhões (Silva, 1998). 

As atividades da fruticultura têm fomentado não só a dinamização das 

ocupações em atividades agrícolas, como também a proliferação de 

agroindústrias, inclusive processadoras de frutas, em áreas rurais dos 

municípios que compõem o pólo, assim como têm demandado serviços 

especializados para atender exigências específicas por parte das empresas 

produtoras de frutas irrigadas. Estes investimentos, que se constituem na 

principal fonte de dinamismo do setor agropecuário local, são capazes de suprir 

parte significativa da lacuna deixada pela erradicação da cultura do algodão, no 

estado.  
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As condições agroecológicas e de localização do Vale do Açu, em relação 

aos principais mercados consumidores e distribuidores mundiais, vêm atraindo 

o interesse de empresas de capital internacional, que têm adquirido terras na 

região.  Uma da Palestina e outra do Equador já iniciaram os plantios. 

As empresas vêm incrementando a produção integrada, integração que 

inclui o financiamento de insumos e sementes e a oferta de assistência técnica.  

A Maísa promove a diversificação da sua pauta de produtos, estimulando 

produtores da região a introduzir o cultivo da tâmara, coco, açaí, graviola, 

dentre outros. A empresa vem retomando a produção do caju (primeiro produto 

produzido pela empresa na região), que chegou a ter 10 mil hectares 

plantados. Nesta nova fase, a empresa trabalha com a variedade anã, de 

menor porte, facilitando os tratos culturais e maior produtividade. Esse produto 

destina-se à produção da castanha e de suco. 

Esta empresa, que se constitui em empresa âncora, intermedia a compra da 

produção de um grande número de pequenas e médias empresas produtoras 

de frutas tropicais, principalmente o melão, para serem comercializados nos 

mercados do centro-sul e no mercado externo. 

A Frunorte, que tem mercado de exportação para 15 países, é o maior 

exportador brasileiro de manga e o segundo de melão. A empresa é grande 

produtora de palmito e tem estimulado a diversificação da produção com 

culturas, como a manga, o palmito, o coco verde e a variedade anã de caju. 

Para o presidente da Frunorte, o futuro da empresa consiste em estabilizar a 

área plantada e em funcionar como uma geradora de tecnologia para a região, 

intensificando cada vez mais a produção integrada do restante dos produtos 

que exporta (Silva, 1998). 

A Directivos Agrícola, localizada na região do Baixo Açu, empresa instalada 

no local no início dos anos 90, possui uma área de 330 hectares plantados com 

banana, com produção anual de 1,2 milhão de toneladas. Essa empresa é, 

atualmente, a maior exportadora do país, sendo que metade da sua produção  

destina-se ao mercado argentino. Recentemente engajou-se no ramo da 

produção de banana orgânica, numa área de 150 hectares, cujo preço é, em 

média, de U$ 4 dólares a mais do que o da banana cultivada com insumos 
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químicos. A  diversificação da produção também é uma estratégia da empresa 

que possui uma área de 350 hectares de abacaxi (Gazeta Mercantil, 1998). 

Trabalham com a meta de conseguir um volume de produção suficiente para 

viabilizar uma linha regular de transporte marítimo, de modo a atingir o 

mercado europeu. Com uma rota regular em direção àquele continente torna-

se mais fácil diversificar as exportações, daí a empresa ter lançado mão da 

iniciativa de projetos de colonização para a produção de banana e de 

integração de produtores, oferecendo tecnologia. Segundo esta empresa, a 

área mínima que viabiliza a integração deve conter 80 hectares, para se obter 

uma produção de 180 mil caixas-ano e um faturamento estimado de R$ 1,2 

milhão; os investimentos para a produção nos moldes da Directivo estão ao 

redor de R$ 1 milhão de reais (Gazeta Mercantil, 1998). 

Pecuária 

Entre os principais efetivos da pecuária do Estado do Rio Grande do Norte, 

destaca-se o de galináceos. Vale ressaltar ainda, como significativos, os 

rebanhos de ovinos e caprinos, a bovinocultura e a suinocultura, que vêm 

declinando ao longo dos últimos anos (IBGE, 1998). 

O efetivo de galináceos quase dobrou, no período, de 2,4 milhões para 4,2 

milhões de aves. Essa evolução decorreu da expansão da demanda dos 

principais núcleos urbanos do estado e de estados vizinhos, que também 

absorveram, em boa parte, os 18,6 milhões de dúzias de ovos produzidos no 

ano agrícola de 1995-1996. Esta situação colocou o milho como o produto de 

maior importação no Estado, superando inclusive o algodão (Gazeta Mercantil, 

1998 ; IBGE, 1998). 

Quanto aos demais rebanhos, registram-se que os ovinos aumentaram de 

339 mil para 386 mil animais e o de caprinos declinou de 227 mil para 210 mil 

animais, no período de 1985-1996 (IBGE, 1998).  

Com referência aos dados da bovinocultura, verifica-se que, em julho de 

1996, das 954.347 cabeças que compunham o rebanho bovino do Estado, 

316,4 mil eram fêmeas em condições de procriar (com dois anos ou mais).  

A pecuária bovina do Rio do Grande do Norte volta-se principalmente à 

produção de leite e às atividades de cria e recria. Cerca de 20,2 mil, do total de 
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47,6 mil estabelecimentos do Estado com bovinos, declararam que a produção 

de leite é sua principal atividade e que detinham 445,9 mil animais, em 1996. A 

especialização em atividades de corte envolveu 19,6 mil estabelecimentos e 

415,1 mil animais; cerca de 3,2 mil estabelecimentos, com 87,2 mil animais, 

desenvolviam atividades de corte e leite.  

A produção de leite, num total de 158.815 mil litros produzidos em 1995-

1996, originou-se de 166,9 mil vacas. Desse montante, 1.022.164 mil litros 

(64,4% da produção total) foram vendidos; sendo significativo, portanto, o 

consumo dentro dos próprios estabelecimentos.  

O caráter ainda extensivo da pecuária de corte do Estado do Rio Grande do 

Norte pode ser verificado através do fato de que, no período de 1995-1996, 

apenas 17, dos 47,6 mil estabelecimentos com bovinos, usaram inseminação 

artificial.  

Como era de se esperar, em 1995-1996, as atividades de pecuária bovina 

do Estado do Rio Grande do Norte desenvolveram-se em estabelecimentos de 

todos os tamanhos, mas com alguma concentração nos médios e grandes. 

Assim, dos 954,3 mil bovinos, em 1996, 547,5 mil encontravam-se em 

estabelecimentos com mais de 100 hectares, entretanto, os estabelecimentos 

de 10 a menos de 100 hectares totalizavam mais de 298 mil bovinos, a maioria, 

provavelmente, especializada em produção de leite (IBGE, 1998).  

A criação de camarão também merece destaque, desenvolvida no litoral Sul 

do Estado, conferindo-lhe o posto de segundo produtor, em nível nacional, 

perdendo somente para o Ceará. A atividade desenvolve-se, em alguns casos, 

aproveitando antigas cavas nas regiões produtoras de sal do litoral. O Rio 

Grande do Norte produziu, no ano de 1997, 30,6% da produção nacional. A 

área de produção ocupa 1.378 hectares, envolvendo 69 produtores, fazendo do 

Estado o primeiro em número de produtores, na frente do Ceará, que possui 11 

produtores, e da Bahia, com 8, gerando investimentos em atividades à 

montante, como a criação de larvas, e à jusante, como o investimento em 

tecnologia, que permitirá a exportação do produto conservado fresco e não 

congelado, atendendo à demanda do mercado internacional (Gazeta Mercantil, 

1998). 
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Padrão Tecnológico 

Os dados do Censo Agropecuário de 1995-1996 revelam, conforme Tabela 

8, predominar, no Estado do Rio Grande do Norte, uma agricultura rudimentar. 

Seguem-se alguns indicadores nesse sentido:  

– Uso de equipamento mecanizado: em 1995, apenas 5.515 

estabelecimentos (6% do total) tinham tratores, totalizando 3.650 unidades, 

tornando reduzida a mecanização da agricultura do Estado.  

– Uso de fertilizantes e controle de pragas e doenças: apenas 18,4% dos 

estabelecimentos usaram fertilizantes, mas 46,5% efetuavam controle de 

pragas e doenças nas suas lavouras. No que tange à atividade pecuária, 

apenas 36,5% dos estabelecimentos efetuavam controle de doenças nos 

seus animais.  

– Assistência técnica: cerca de 5,8% dos estabelecimentos recorreram à 

assistência técnica, dos que recorreram, 42,2% receberam assistência 

técnica de fontes governamentais.  

– Irrigação: apenas 6,2 mil estabelecimentos (6,7% do total) declararam usar 

técnicas de irrigação (por inundação, infiltração, aspersão ou semelhante). A 

área irrigada totalizou apenas 45,8 mil hectares, ou 7,8% do total da área 

em lavouras, isso num Estado que detém parcela do semiárido nordestino, 

objeto de políticas e programas de irrigação. Vale destacar que, para parte 

da região irrigada em Mossoró, o custo de perfuração de poços artesianos 

chega a R$ 1 milhão, custo que se reduziu, a partir da descoberta de um 

aqüífero mais raso. Os custos da perfuração dos poços tornam o 

desenvolvimento da irrigação muito dependente do apoio oficial. 

– Energia: pouco mais de 31 mil estabelecimentos (apenas 34% do total) 

estavam ligados a alguma fonte de energia elétrica. 

– Crédito: apenas 1,8 mil estabelecimentos (2% do total) declararam ter 

tomado recursos emprestados para o desenvolvimento de suas atividades.  

O panorama delineado pelas informações acima, associado aos dados de 

produtividade, revelam uma agricultura predominantemente rudimentar, de 

baixo nível tecnológico, excetuando-se o pólo de irrigação. 
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Tabela 7 
Maquinaria e Veículos Existentes 

Estado do Rio Grande do Norte e Mesorregiões 
1995 

 
Estado e 

Mesorregiões 
Tratores Máquinas 

para 
Plantio 

Máquinas 
para Colheita

Caminhões Utilitários

Rio Grande do Norte  
Nº  Absoluto 3.650 627 272 942 3.222
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agreste Potiguar  
Nº  Absoluto 898 137 78 175 419
% 24,6 21,9 28,7 18,6 13,0
Central Potiguar  
Nº  Absoluto 552 121 34 116 1.108
% 15,1 19,3 12,5 12,3 34,4
Leste Potiguar  
Nº  Absoluto 981 112 115 408 371
% 26,9 17,9 42,3 43,3 11,5
Oeste Potiguar  
Nº  Absoluto 1.219 257 45 243 1.324
% 33,4 41,0 16,5 25,8 41,1

  
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
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Tabela 8 
Estabelecimentos com Uso de Assistência Técnica, Adubos e Corretivos, 
Controle de Pragas e Doenças, Conservação do Solo, Irrigação e Energia 

Elétrica 
Estado do Rio Grande do Norte e Mesorregiões 

1995 
 

 Estabelecimentos 
Estado e 

Mesorregiões 
Total  Assistênc

ia 
Técnica 

Adubos e 
Corretivo

s 

Controle 
de Pragas 
e Doenças

Conservaç
ão do Solo 

Irrigaç
ão 

Energi
a 

Elétric
a 

Rio Grande do 
Norte 

  

Nº  Absoluto 91.376 5.337 16.839 57.566 3.446 6.158 31.081
% 100,0 5,8 18,4 63,0 3,8 6,7 34,0
Agreste Potiguar   
Nº  Absoluto 31.893 1.276 5.149 20.664 816 299 8.571
% 100,0 4,0 16,1 64,8 2,6 0,9 26,9
Central Potiguar   
Nº  Absoluto 16.385 1.441 3.485 11.677 619 1.879 6.143
% 100,0 8,8 21,3 71,3 3,8 11,5 37,5
Leste Potiguar   
Nº  Absoluto 11.708 701 4.611 5.498 1.083 934 5.436
% 100,0 6,0 39,4 47,0 9,3 8,0 46,4
Oeste Potiguar   
Nº  Absoluto 31.390 1.919 3.594 19.727 928 3.046 10.931
% 100,0 6,1 11,4 62,8 3,0 9,7 34,8
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
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