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Este relatório contém análises da produção agropecuária, agroindustrial e de 

algumas das principais características do novo rural potiguar, que não pode mais 

ser entendido apenas como o espaço das tradicionais atividades ligadas à 

agricultura e à pecuária. Estas análises estruturam-se a partir de tabulações 

especiais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), das 

estimativas sobre a demanda da força de trabalho presentes no Sensor Rural 

Seade, dos dados do Censo Agropecuário 1995/96, de material secundário obtido 

junto a pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e no 

Balanço Anual da Gazeta Mercantil. Nesta fase da pesquisa, não foi possível a 

realização de entrevistas com agentes qualificados, à semelhança do que foi feito 

para outros Estados. 

Além da introdução, o relatório compõe-se de uma parte dedicada à descrição 

das principais atividades econômicas ligadas à agropecuária e ao seu 

processamento agroindustrial, com destaque para a fruticultura; e de outra voltada 

para a análise da evolução das ocupações agrícolas e não-agrícolas da população 

com domicílio rural. 

Na primeira parte, destaca-se que o Rio Grande do Norte é o principal 

exportador de melão e banana do país e o segundo produtor de camarão de 

cativeiro do Nordeste, perdendo somente para o Ceará.  

A região mais dinâmica em termos de agricultura é o Vale do Açu, ocupando 

mais de 100 mil hectares, onde desenvolve-se uma moderna agricultura 

empresarial com a adoção de tecnologia de ponta em irrigação e produção de 

frutas. Esta região também é a maior produtora de petróleo em terra.  

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

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

Agroindustrial S.A., a Maísa Indústria e Comércio S.A. e a Frunorte. Também pode 

ser citada a Directivos Agrícola, localizada na região do Baixo Açu, numa área de 

330 hectares plantados com banana, cuja produção anual é de 1,2 milhão de 

toneladas. 
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As atividades da fruticultura têm fomentado não só a dinamização das 

ocupações em atividades agrícolas e a proliferação de agroindústrias em áreas 

rurais dos municípios que compõem o pólo, assim como tem demandado serviços 

especializados para atender exigências específicas por parte das empresas 

produtoras de frutas irrigadas.  

Na pecuária, destacam-se a avicultura e a produção de camarão. Os rebanhos 

de ovinos e caprinos, bovinos e suínos são bem menos expressivos, alguns 

estagnaram ou declinaram ao longo dos últimos anos. A criação de camarão, 

desenvolvida no litoral Sul do Estado, desenvolve-se, em vários casos, 

aproveitando antigas cavas nas regiões produtoras de sal do litoral.  

Na segunda parte do relatório, a análise do comportamento da PEA rural do Rio 

Grande do Norte, nos anos 90, mostra uma característica muito interessante: 

trata-se da concentração de pessoas de 10 anos ou mais ocupadas em atividades 

rurais não-agrícolas. A partir do início dos anos 90, o número de pessoas da PEA 

rural ocupada em atividades não-agrícolas supera o número de pessoas ocupadas 

em atividades agrícolas. Em 1997, 52,2% da PEA rural ocupada do Estado 

exerciam atividades não-agrícolas, contra 47,8% que dedicavam-se à agricultura.  

Esta convivência da população rural com o desempenho de ocupações rurais 

não-agrícolas, algumas delas de perfil especificamente urbano, não se constitui 

em fato novo no Estado, o que vem ocorrendo desde a erradicação da cultura do 

algodão no final da década de 70.  

As estimativas elaboradas pela Fundação Seade indicam que as principais 

culturas demandadoras da força de trabalho agrícola são a mandioca, o feijão, o 

caju, o milho, o algodão herbáceo (cuja importância já foi muito maior no Estado) e 

a cana-de-açúcar.  

Apesar das informações apontarem a pequena participação da mão-de-obra de 

tratoristas e operadores de máquinas no total da mão-de-obra demandada, 

indicando um baixo grau de mecanização das atividades, é importante salientar 

que algumas culturas, ainda que pouco mecanizadas, como é o caso das frutíferas, 
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exigem mão-de-obra com certo grau de especialização, principalmente nas 

atividades de poda, tratos culturais (especialmente na irrigação) e colheita.  

O crescimento das atividades não-agrícolas pode ser agrupado em três blocos 

de setores produtivos específicos: o primeiro decorre do dinamismo das atividades 

ligadas ao turismo rural; o segundo, da constituição de uma rede institucional de 

“interiorização de serviços produtivos”; e o terceiro deriva-se da produção agrícola 

empresarial que instalou-se na região do pólo fruticultor Mossoró/Açu nos anos 80.  

A lacuna deixada pela erradicação da cultura do algodão, no final dos anos 70, 

e os sucessivos efeitos devastadores de períodos de seca passam a exigir uma 

inclusão privilegiada das atividades não-agrícolas nas políticas públicas para o 

setor, cujas diretrizes, para aumentar o nível de ocupação da população rural, 

devem priorizar estratégias que busquem inserir setores da produção familiar 

numa dinâmica de valorização de atividades agrícolas de cunho empresarial; 

concentrar ações que possibilitem a dinamização do turismo rural ecológico e 

religioso no interior e no litoral, dando ênfase à inserção dos espaços rurais 

adjacentes às áreas onde serão implantados Pólos Turísticos de iniciativa privada; 

potencializar a interiorização de serviços produtivos nas diferentes regiões do 

Estado. Diante dos desafios que se colocam para inserção das populações rurais 

num novo patamar de ocupações, esse  conjunto de políticas deve ser precedido  

por um programa permanente de educação e requalificação profissional para 

todas as faixas da população rural. 

Introdução  

Na maior parte do Estado do Rio Grande do Norte predomina o clima semiárido. 

Apesar disto, o desenvolvimento e a organização socioeconômica desse Estado 

sempre estiveram ligados às atividades agropecuárias. Assim, o cultivo da cana-

de-açúcar, no litoral e na zona da mata, a extração da cera de carnaúba, no litoral 

sul, e a lavoura de algodão e a pecuária, a princípio também no litoral, e 

posteriormente no sertão semiárido, fundamentaram o desenvolvimento desta 

Unidade da Federação. Na década de 40, com a abertura de novas estradas para 

o sertão e a conseqüente melhoria das condições de transporte e comunicação, 
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registrou-se uma expansão de determinadas atividades, principalmente da 

pecuária, do cultivo do algodão, do sisal e de algumas culturas alimentares. Essas 

últimas têm apresentado um forte desenvolvimento, sobretudo a oeste, na 

Chapada do Apodi, onde a irrigação dos solos férteis viabilizou o desenvolvimento 

de uma agricultura em moldes empresariais, em que se cultivam caju, melão, 

manga, abacaxi, maracujá e  banana, dentre outras frutas, que se destinam à 

comercialização in natura (tanto no mercado interno quanto no externo) e a 

agroindustrialização. 

Outra lavoura a se destacar é a do algodão. Este cultivo foi responsável pela 

reestruturação do espaço agrário potiguar, sobremaneira no sertão semiárido. 

Utilizando muita mão-de-obra e sendo desenvolvido em pequenos e médios 

estabelecimentos, o sistema algodoeiro do sertão representou um alento para a 

população do interior, uma vez que gerava emprego em uma região com poucas 

oportunidades. Atualmente, devido a uma série de problemas, ocorridos entre 

1986 e 1995, que vão desde as pragas de insetos a queda de preço de mercado, 

até a falta de financiamentos, esta lavoura encontra-se em decadência.  

A decadência do cultivo do algodão, bem como a introdução e o cultivo em 

moldes mais modernos de uma série de produtos podem explicar as várias 

transformações, ocorridas no setor agropecuário do Estado do Rio Grande do 

Norte, que se refletiram na estrutura fundiária, no uso da terra, no nível 

tecnológico e no mercado da mão-de-obra locais.  

O setor terciário aumentou sua participação na renda interna do Estado, na 

década de 80, à revelia do quinqüênio de seca (1980-85) e da incidência da praga 

do bicudo, que devastou toda a base da agropecuária tradicional montada na 

economia algodoeira. Com a crise do algodão, ganharam destaque as manchas 

de modernidade instaladas nas áreas de irrigação que não sofreram grandes 

perdas, na década de 80: a Chapada do Apodi e o Vale do Açu.  

No Rio Grande do Norte, a redução do número de estabelecimentos e de suas 

respectivas áreas foram atenuadas pelo fato de ter sido mantido o 
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desenvolvimento do seu potencial agrícola, principalmente no que concerne à 

fruticultura irrigada .  

A atividade irrigada, desde seu início, no final dos anos 60 até a segunda 

metade dos anos 90, ocorreu, iminentemente, por conta da iniciativa privada, 

contando com o apoio fundamental e decisivo do estado. Esse apoio 

materializado, principalmente, pelo financiamento da infra-estrutura de irrigação 

que, em geral, é muito cara, indo desde a perfuração de poços artesianos de 

grande profundidade, variando de 700 a 1000m, até a construção de grandes 

barragens, como a de Armando Ribeiro Gonçalves, no Vale do Açu, com 

capacidade de armazenar 2,7 bilhões de metros cúbicos (Silva, 1998). 

Na região de Mossoró, a irrigação tem início com a instalação da Maísa 

Indústria e Comércio, nos anos 60, apesar de que apenas nos anos 80 a empresa 

entrou na atividade de produção de frutas irrigadas. Na região do Açu, a irrigação 

vai acontecer nos anos 80, com a conclusão das obras da Barragem Armando 

Ribeiro Gonçalves. 

No ano de 1975, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – 

DNOCS iniciou a construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves (terminada 

somente no ano de 1983), às margens do Rio Açu, entre as cidades de Açu e 

Pendências. Este projeto englobava três fases: assentamento da população 

remanescente da ação desapropriatória, à montante da barragem, na área de 

inundação, a serem beneficiadas com a instalação de um pólo pesqueiro e de um 

projeto de assentamento, à jusante da barragem, na área de irrigação. O que se 

verificou foi a desarticulação do projeto com a não implementação das duas 

últimas fases, por pressão das oligarquias locais, em função da valorização das 

terras (Contag/CUT). 

Uma outra atividade tradicional, no Estado, é a pecuária que, de um modo 

geral, é praticada de maneira semiextensiva. A sua produção, tanto de corte 

quanto de leite, destina-se ao abastecimento de mercados locais, sobretudo o da 

cidade de Natal.  
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Atualmente, o Rio Grande do Norte possui o quarto Produto Interno Bruto (PIB) 

do Nordeste, no valor de R$ 8,8 bilhões, e o maior PIB per capita da região (R$ 

3.383,50). A agropecuária corresponde a 4,2% desse total, o setor de serviços 

50,5% e a indústria 45,4% (Gazeta Mercantil, 1998). 

O Estado destaca-se enquanto principal exportador de melão e banana do país 

e na produção da castanha de caju e da cana-de-açúcar. Na criação de camarão 

de cativeiro, é o segundo produtor do Nordeste, perdendo somente para o Ceará, 

mas é o primeiro em volume de produção, 30,6% (pesca e criação) e em 

exportação.  

As estimativas do setor são as de que, para o ano de 1998, as exportações de 

melão, banana e manga gerariam uma receita de U$ 100 milhões de dólares, 

enquanto que, os produtos agrícolas mais exportados do Estado, o açúcar, o 

melão, a castanha de caju, couros e peles, produtos de confeitaria e, completando 

a lista dos mais vendidos no exterior, sal, tecidos/fios, manga, camisetas e 

banana. 

A região mais dinâmica do Estado, em termos de agricultura, é o Vale do 
Açu, onde desenvolveu-se uma moderna agricultura empresarial, com a 
adoção de tecnologia de ponta em irrigação e produção de frutas. Esta 
região também é a maior produtora de petróleo em terra. 
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