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RESUMO - Este traba1ho tern como objetivo ana1isar
a atua1 estrutura fundiaria e distribuicao da ren
da no setor agropecuario e extrativo no estado do
Piaui. Foram uti1izados dados do Censo Agropecu~
rio de 1970 e dos Censos Demograficos de 1970 e
1980, rea1izados pela Fundacao Instituto Brasi1ei
ro de Geografia e Estatistica (Fundacao IBGE). Fez-
se uso da analise tabular e da equacao de Pareto
para se ava1iar a distribuicao da renda e da po~
se da terra no Estado. Os va10res do parimetros K
da equaCao de Pareto foram, ern 1970 (K = 0,6487) e
ern 1980 (K = 0,8958), para concentracao fundiari~
enquanto para a distribuicao da renda foram ern
1970 (K = 2,9573) e ern 1980 (K = 2,8186). Os resu1
tados indicam que houve urn aumento na concentracao
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rnelhoria na distribuicao da renda, existe urn e1e
vado grau de concentracao da renda no setor agr£
pecuario no Piaui.

o quadro da rea1idade fundiaria piauiense e
fruto de urn processo de concentracao de posse da
terra bastante antigo. Apesar dos esforcos gover
narnentais no sentido de dete-l0 este processo nao
sofreu de fate solucao de continuidade. Pelo con
trario, os mais variados indicadores revelam seu
agravamento continuo e acelerado, ern particular
nas ultimas decadas.

A distribuicao da posse da terra no Piaui a
presenta-se cada vez mais concentrada. Este pr£
cesso concentracionista e evidenciado atraves do
indice de concentracao de Gini, 0 qual variou de
G = 0,7835 ern 1970, para G = 0,8652 ern 1980, indi
cando a concentracao crescente da terra no Estado,
Teofilo Filho (1984).

Segundo dados da Fundacao IBGE (1980), 72,05%
dos estabelecimentos corn menos de 10 hectares oeu
pavam uma area de 392.906 ha, correspondendo a a
penas 3,52% do total das terras apropriadas no
Estado, enquanto que somente 0,60% dos estabe1eei
mentos com mais de 1.000 ha ocupavarn eerea de 42%



TABELA 1. Proporcao (em %) do numero de estabe1e
cimentos e area segundo c1asse de area.
Piaui, 1980.

C1asse de area
(ha)

Estabe1eci
mentos

(%)
Areas

(%)

Menos de 10
10 a menos de 50
50 a menos de 200
200 a menos de 1000
1000 e mais
Sem dec1aracao

72,05
15,04

9,12
3,13
0,60
0,06

3,52
7,79

19,31
27,76
42,12

100,00
(n9 249129)

100,00
(11.162090 ha)

A dis tr ibuicao de s igua 1 da propr iedade da teE.
rat ra z nos eu b 0 j 0 do is asp ec t0 sin des e j av e is. Em
primeiro lugar, impede 0 crescimento do mercado de
bens industriais de consumo, pois segundo Lange
(1967), uma distribuicao desigua1 da posse da ter
ra condiciona uma distribuicao da renda tambem de
sigua1. Por outro 1ado, 1imita qua1itativa e qua~
titativamente a uti1izacao da terra no processo



produtivo.
A importincia do conhecimento da estrutura

fundiaria reside, entre outros aspectos, no fato
de ser urn indicador de tensoes sociais, reais ou
latentes, da sociedade rural. Alem disso, 0 conh~
cimento da distribuicao da propriedade agraria su~
cita fatos agrogeograficos de interesse economico
e social, sendo urn dos fatores importantes no pl~
nejamento e execucao de uma reforma agraria volt~
da para os interesses economicos e sociais da p£
pulacao rural.

Desta forma, os objetivos do presente estudo
saD analisar 0 grau de concentracao da terra e
distribuicao da renda no setor agropecuario e ex
trativo do estado do Piaui.

as dados basicos utilizados neste estudo. a
presentados nos Anexos 1, 2 e 3, saD referentes ao
estado do Piaui, obtidos do Censo Agropecuario de
1980 e dos Censos Demograficos dos anos de 1970 e
1980, publicados pela Fundacao Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatistica (Fundacao IBGE). Pa
ra este trabalho, os dados analisados saD referen



tes a estabe1ecimentos, os quais 1evam a uma ap~
rente pu1verizacao do imove1 rural. Espera-se, a~
sim, apresentar uma visao mais atenuada da rea1i
dade, tendo em vista que um so imove1 rural pode
ser composto de varios estabe1ecimentos.

A analise de regressao foi feita uti1izando-
se 0 Sistema de Analise Estatistica para Microcom
putadores (SAEST).

o grau de concentracao da distribuicao da ren
da e da posse da terra pode ser determinado a pa~
tir de varios mode10s econometricos, principa1me~
te, atraves da curva de Lorenz, do coeficiente de
Gini e da equacao' da curva de Paret~ Todaro (1981)
e Weber (1976). Para este traba1ho fez-se uso da
analise tabular e da equacao de Paret~ adaptando-
se 0 significado das variaveis ao estudo da distri
buicao da terra. Nos estudos da distribuicao de
renda comumente se usa esta equacao na sua forma
simp1ificada, isto porque, segundo os autores La~
ge (1967), Zambe110 (1968) e Albuquerque (1970), a
equacao de Pareto nao e ap1icave1 a rendas pequ~
nas, e, no caso da distribuicao da posse da ter
ra, tambem nao se ajusta aos dados referentes a
estabe1ecimentos rurais com pequenas areas (mini
fundios).



Assim, a forma mais simp1ificada da equacao
de Pareto, segundo Lange (1967), e dada por:

Y = AX-K ou Y = A7

Y = numero de pessoas de uma dada popu1acao com
renda mensa1 maior ou igua1 a X (ou numero de
estabe1ecimento com area maior ou igua1 a X);

A obtencao dos parametros press~poe uma ana
morfose 10garitmica dup1a da equacao (1), transfor
mando-a em uma expressao linear do tipo:

Significando assim que, em escala 10garitmi
ca, em ambos os eixos, a equacao de Pareto e re
presentada por uma reta de inc1inacao - K. Porou
tro lade em esca1a normal esta equacao e ~eprese~
tada por uma curva semelhante a uma hiperbo1e.

'A eq.ua~ao· (2) e e's'tinrada.pelo metodo dos mi
nimos quadrados ordinario., ap6s logaritmi&acao
das variaveis e introducaa de um termo de erro es
tocastico(t:), eni que £ indicaerroS" aleat6rios,in.
dependeWtes.:onde 51!! pressupo-e media zero e varian
cia constante, e A e K saD os coeficientes de re



gressao.
Por diferenciacao da equacao (2), obtem-se a

expressao:

dy -K-l . -K-l~ = - AKX ou dy = - AKX dX

AKX-K-l
AX-K

dY~=y
1

- K - dxX

Com relacao a distribuicao da renda, a expre~
sac (3) mostra que 0 decrescimo relativo do nume
ro de pessoas, a medida que aumenta a renda, e ca
da vez menor e diminui proporcionalmente a renda;
e que 0 mesmo decrescimo do numero de pessoas e
proporcional ao parametro K. Valores altos de K
significam maior desigualdade na distribuicao. No
caso inverso, valores baixos significam maior ~
gualdade na distribuicao da renda. 0 raciocinio e
valido para 0 caso da distribuicao da posse da ter



TABELA 2. Numero de estabe1ecimentos (y) com area
mal-or em igua1 a X, no Piaui, 1970 e
1980.

N9 de estabe1ecimentos
Area X LogX 1970 1980(ha)

y Logy y Logy

10 1 64057 4,80657 69632 4,84282

20 1,30103 49681 4,69620 52738 4,72213

50 1,69897 31034 4,49184 32158 4,50630

100 2 18641 4,27047 18722 4,27236

200 2,30103 10302 4,01293 9437 3,97484

500 2,69897 4456 3,64895 3511 3,54544

1000 3 2422 3,40175 1631 3,21246

2000 3,30103 1676 3,22428 732 2,86452

5000 3,69897 1306 3,11595 345 2,53782

10000 4 1228 3,08920 229 2,35984



pos uma anamorfose, os parametros da curva de Pa
reto foram determinados pe10 metoda dos rninirnos
quadrados. As equac~es estirnadas para os anos de
1970 e 1980 apresentararn, respectivamente, as se
guintes formas 10garitrnicas:

10gY1970 = 5,4977 - 0,6487 10gX
(55,1667) (-17,4358)**
R2 = 0,97 F = 303,74**

10gY1980 = 5,9234 - 0,8958 10gX
(61,0021) (-24,7084)**
R2 = 0,99 F = 610,68**

Y1970 3145,57.106X-O,6487

Y = 8382 62 106X-O,89581980 ,.

em que, 0 numero entre parenteses corresponde a
estirnativa da estatistica "t" de Student para a
hipotese nu1a de cada urn dos pararnetros e ** indi
ca 0 nive1 de significancia de 1%.

Em arnbas as equacoes, (4) e (5), todos os coe
ficientes de regressao parcial apresentarn sinais
esperados e sac significantes ao nive1 de 0,01 de
probabi1idade (testes bi1aterais). Pe10 teste
"F", rejeitou-se a hipotese nu1a, para os coefici
entes de regressao em conjunto; ao nive1 de signi



ficancia de 1%, 0 que indica alto grau de ajust~
mento dos dados a equacao de Pareto. 0 coeficien
te de determinacao (R2), em cada equacao indica a
proporcao da variacao de Y (numero de estabeleci
mentos) que pode ser atribuida a variacao de X (a
rea em ha).

Dos parametros obtidos, K e 0 ma~s importa~
te, pois mostra 0 decrescimo relativo ao numero
de estabelecimentos, a medida que aumenta a area.
Assim, quanto maior 0 valor de K, maior sera a de
sigualdade na distribuicao de posse da terra.

Pela analise das duas equacoes, (4) e (5), ve
rifica-se que, em 1980 0 parametro K e maior do
que seu valor de 1970. Como 0 valor de K indica 0

grau de desigualdade da distribuicao, fica evide~
ciado que 0 crescimento da concentracao fundiaria
vem se verificando no Piaui, fato tambem constat~
do pelo indice de Gini em estudo realizado por
Teofilo Filho (1984), onde 0 mesmo verificou urn
aumento da area media dos grandes estabelecimentos
e diminuicao da area dos pequenos.

Pela analise da equacao (7), com K=0,8958 e
considerando urn limite inferior X = 100 ha, qua~
do se aumentar esse limite em 10%, passando para
110 ha, entao 0 numero de estabelecimentos com 110
ha e mais sera 8,96% menor do que 0 numero de es
tabelecimentos com 100 ha e mais.

As elasticidades das funcoes (4) e (5), cor



respondentes no presente caso aos coeficientes de
regressao parcial, permitem inferir que uma varia
cao de 10% na area (X) esteve associada a uma va
riacao, em sentido contrario, de 6,5% e 8,9% no
numero de estabe1ecimentos com maior area, respe~
tivamente, nos anos de 1970 e 1980.

Atraves do coeficiente de corre1acao, nas
duas equacoes, verificou-se corre1acao inversa si~
nificante entre 0 numero de estabe1ecimentos e a
rea em hectares (r1970 = 0,984 e r1980 =-0,997).
Em outras pa1avras, quanto maior 0 numero de esta
be1ecimentos por estrato, menor e a area.

A determinacao dos parametros da equacao de
Pareto, referentes a distribuicao de renda no se
tor agropecuario e extrativo do Piaui, foi feita
com base nos dados das Tabe1as 3 e 4 e uti1izando
a mesma metodo1ogia adotada na analise da estrutu
ra fundiaria. As equacoes estimadas pe10 metodo
dos minimos quadrados apresentaram as seguintes
formas logaritmicas:

logY1970 =10,3485 -
(44,1420)
R2 = 0,99

2,9573 logX
(-29,2071)**

F = 854,56**



TABELA 3 . Numero de pessoas (y) com renda superior
ou igua1 a X. Piaui, 1970.

Nive1 de Numero de
renda (X) pessoas Log X Log Y

em Cr$ (Y)

'.51 153807 1,70757 5,18698

100 30291 2 4,48132

150 11038 2,17609 4,04290

200 3429 2,30103 3,53517

250 2161 2,39794 3,33466

300 961 2,47712 2,98273

400 437 2,60206 2,64049

500 193 2,69897 2,28556



TABELA 4. Numero de pessoas (y) com renda superior
ou igua1 a (X). Piaui. 1980.

Nive1 de
renda (X)

em Cr$

Numero de
pessoas

(y)

1.112,40 207624 3,04627 5,31729

2.224,80 126148 3,34730 5,10089

4.449,60 32075 3,64832 4,50617

6.674,40 12237 3,82442 4,08768

8.899,20 6927 3,94936 3,84055

13.348,80 3052 4,12545 3,48459

22.248,00 1197 4,34730 3,07810

44.496,00 358 4,64833 2,51389

88.992,00 111 4,94936 2,04533

Fonte: Resultados dos ca1cu1os (Anexo 2) .



11,0308 -
(46,3461)
R2 = 0,99

2,8186 10gX
(-30,7793)**
F = 811,70**

Y1970 2231,0.106X-2,9573

Y = 1073 49 106X-2,81861980 ,.

onde entre parenteses estao as estimativas da es
tatistica "t" de Student e ** e 0 nive1 de sign..!.
ficancia de 1%.

Nas equa~oes (8) e (9) os coeficientes foram
significativos ao nive1 de 1%, 0 que representam
um bom ajustamento dos dados a equa~ao de Pareto.

A estatistica F para 0 teste da hipotese nu
la, de que a variave1 exp1icativa uti1izada (nivel
de renda) nao teria inf1uencia sobre a media do
numero de pessoas, e rejeitada ao nive1 de 0,01 de
probabi1idade.

Os coeficientes de determina~ao (R2) com va
10res em torno de 0,99, indicam que as regressoes
ajustadas apresentaram bons resultados estatisti

a valor do parametro K da equa~ao de Pareto
ajustada aos dados sobre distribui~ao da renda foi
em 1970 (K = 2,9573) e em 1980 (K = 2,8186).

A concentra~ao da distribui~ao da renda no



setor agropecuario e extrativo do estado do Piaui.
nos anos de 1970 e 1980, assume va10res seme1han
tes a e1evada distribuicao da renda no setor agr£
pecuario no Brasil e nas regioes Nordeste. Leste
e Su1, onde, segundo Lange (1967), os va10res de
K variaram, em 1960, de 1,94 a 2,10, os quais evi
denciam urn e1evado grau de concentracao da renda.

Como evidenciam as equacoes (10) e (11), ho~
ve uma me1horia na distribuicao de renda entre os
decenios de 1970 (K = 2,9573) e 1980 (K= 2,8186).
o valor do parametro K indica a desigua1dade de
distribuicao da renda. Quanto maior ~ 0 valor do
parametro K, tanto maior a diferenca entre as ren
das dos varios grupos da populacao.

Nas equacoes (10) e (11), em cada uma, 0 p~
rametro (-K) representa a inc1inacao da reta, e K
e a e1asticidade da funcao distribuicao da renda,
ou seja, a e1asticidade do numero de pessoas (y)

em relacao ao limite mais baixo da renda (X). Ana
1isando a equacao (11) com K = 2,8186 e supondo
um limite inferior X = Cz$ 1.000,00, quando se au
mentar esse limite em 10% passando para X2 Cz$
1.100,00, entao, 0 numero de pessoas que ganha
1.100,00 cruzados e mais sera 28,19% menor do que
o numero de pessoas que ganham 1.000,00 e mais cru
zados.

Para tanto pode-se inferir que uma variacao
de 10% na renda (X) esteve associada a uma var1a



cao, em sentido contrario, de 29,6% e 28,2% no nu
mero de pessoas que passam a ganhar mai~ respecti
vamente, nas equacoes (10) e (11). Assim, pode-se
interpretar 0 parametro K como a e1asticidadedo
decrescimo do numero de pessoas quando se passa
para uma c1asse de renda mais e1evada.

1. A desigua1dade da distribuicao da posse da te~
ra cresceu no Piaui, entre 1970 (K = 0,6487) e
1980 (K = 0,8958), como evidenciam os va10res
do parametro K, da equacao de Pareto.

2. 0 parametro K da equacao de Pareto,
aos dados sobre distribuicao da renda aprese~
tou os seguintes va10res: 1970 (K = 2,9573) e
1980 (K = 2,8186). Tais resultados evidenciam
que, embora naque1e periodo tenha havido uma
pequena me1horia na distribuicao da rend~ exis
te um e1evado grau de concentracao da renda no
setor agropecuario e extrativo no Piaui.

3. Atraves do coeficiente K da equacao de Pareto
ajustada aos dados, tanto da estrutura fundia
r~a como da distribuicao da renda no setor agr~
pecuario e extrativo do Piaui, verificou-se a
corre1acao inversa, respectivamente, entre a a
rea (X) e 0 numero de estabe1ecimentos com a



rea igua1 ou super~or a X, e entre 0 nive1 de
renda mensa1 (X) e 0 numero de pessoas com ren
da igua1 ou maior que X.

4. Fina1mente, os resultados obtidos indicam a
existencia de uma re1acao causal entre posse da
terra e obtencao da renda.
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ANBXO 1. Numero de pessoas em atividades agropecu~
ria see xtrat ivas p0 reI ass es de rend imen
tos. Piaui, 1970.

Rendimento mens11 me
dio em Cr$ (X)a

Pessoas/c1ase
de rendimento

Numero
(y)

Ate 50
Mais de 51 ate 100
Mais de 101 ate 150
Mais de 151 ate 200
Mais de 201 ate 250
Mais de 251 ate 300
Mais de 301 ate 400
Mais de 401 ate 500
Mais de 501 ate 1000
Mais de 1001 ate 1500
Mais de 1501 ate 2000
Mais de 2001

101 411
123 516

19 253
7 609
1 268
1 200

524
244
193

Sem rendimento
Sem declara!;ao

85 986
2 151

29,53
35,97

5,61
2,22
0,37
0,35
0,15
0,08
0,06

25,04
0,62

Fonte: F~nda!;ao IBGE (1970)
! Valor do salario minimo no Piaui em novl

70, Cr$ 124,80.



ANEXO 2. Numero de pessoas em atividades agropecu~
rias e extrativas por c1asse de rendimen
to medio mensa1 (sa1ario minimo). Piaui,

~endimento medio men
sa1 em Cr$ (x? (sa1a
rio minimo) ~ -

Pessoas/c1asse
de rendimento

Numero (%)(y)

56 046 14,16
81 476 20,59
94 073 23,77
19 838 5,01

5 310 1,34
3 875 0,98
1 855 0,47

839 0,21
247 0,06
111 0,03

131 112 33,13
992 0,25

Ate 1/4
Mais de 1/4 a 1/2
Mais de 1/2 a 1
Mais de 1 a 1/2
Mais de 1 1/2 a 2
Mais de 2 a 3
Mais de 3 a 5
Mais de 5 a 10
Mais de 10 a 20
Mais de 20
Sem rendimento
Sem dec1arac;ao

Fonte: Fundac;ao IBGE (1980)
~/Va10r do sa1ario minimo no Piaui ,em nov/

80: Cr$ 4.449,60.



ANBX:O 3. Numero de estabe1ecimentos rurais e area
ocupada em hectares. Estado do Piaui,
1970 - 1980.

Classes (confor Numero de estabe1e
me a area 'do es cimentos

tabe1ecimento -
em hectares) 1970 1980

0 a 1 48 285 50 207
0 a 2 100 511 106 109
0 a 5 137 719 158 872
0 a 10 153 829 179 497
0 a 20 168 205 196 391
0 a 50 186 852 216 971
0 a 100 199 245 230 407
0 a 200 207 584 239 692
0 a 500 213 430 245 618
0 a 1000 215 364 247 498
0 a 2000 216 210 248 397
0 a 10000 216 580 248 784
0 a 100000 216 658 248 900
0 a 00 217 886 249 129

Fonte: F:unda~ao IBGE (1980)


