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Resumo:
O termo desenvolvimento sustentável surgiu em 1980, foi consagrado em 1987 pela Comissão
Brundtland e vem ganhando destaque, certamente pela intensificação dos problemas ambientais, frutos
da intensificação da industrialização, e aumento da intervenção do homem na natureza. O
objetivo desta pesquisa é construir e analisar o Índice de Desenvolvimento Sustentável Microrregional
do Assentamento de reforma agrária e investigar a relação entre a renda agropecuária e a renda total no
assentamento. Para a obtenção dos dados optou-se pelo uso de entrevistas composta por 18 questões
fachadas. Os resultados revelaram um Índice de Desenvolvimento Sustentável Geral, considerando as
três dimensões analisadas, de 0,543, que caracteriza um nível de sustentabilidade aceitável. As três
dimensões analisadas individualmente apresentaram os seguintes resultados: A Dimensão Ambiental
apresentou um índice de 0,684; a Econômica com índice 0,276; para a Dimensão Social o índice
encontrado foi de 0,668. O Índice de Renda Agropecuária de 0,02 revelando alta dependência de
fontes não agrícolas. Diante disso, essa perda da capacidade ou estímulo à produção agropecuária e da
alta dependência de rendas de fontes externas, caracteriza em uma fragilidade das ações da política da
reforma agrária nesta Unidade de Análise. Recomendam-se pesquisas futuras para investigar a
disposição dos proprietários em participar de ações que promovam a produção agropecuária apoiada
na prática de Arranjo Produtivo Local (APL).
Palavras chave: Tripé da sustentabilidade, Royalties do petróleo; Proprietário de terra.

Sustainable rural development and royalties from oil
Abstract
The term sustainable development emerged in 1980, was consecrated in 1987 by the Brundtland
Commission and is gaining prominence, certainly by the intensification of environmental problems,
the fruits of increased industrialization, and increased human intervention in nature. The objective of
this research is to build and analyze Sustainable Development Index microregional the land reform
settlement and investigate the relationship between agricultural income and total income in the
settlement. To obtain the data we opted for the use of interviews consisted of 18 questions facades.
The results revealed a general Sustainable Development Index, considering the three dimensions
analyzed, of 0.543, featuring an acceptable level of sustainability. The three dimensions individually
analyzed showed the following results: The Environmental Dimension had a 0.684 index; Economic
index with 0.276; for the Social Dimension content was found to be 0.668. The Agricultural Income

Index 0.02 revealing high dependence on non-agricultural sources. Therefore, this loss of ability or
incentive to agricultural production and high dependence on external sources of income, characterized
by a weakness of the shares of the agrarian reform policy in this analysis unit. Are recommended
further research to investigate the willingness of owners to participate in activities that promote
agricultural production supported the practice of Local Productive Arrangement (APL).
Key-words: Triple bottom line, Royalties oil, land owner.

1 Introdução
O termo Desenvolvimento Sustentável foi consagrado em 1980 pela comissão de Brundtland
e vem ganhando destaque, certamente pelo agravamento dos problemas ambientais frutos da
intensificação da industrialização e aumento da intervenção do homem na natureza. Uma das
formas mais antigas desta intervenção é a produção agropecuária de alimentos quando o
homem começou a cultivar plantas e a criar animais, transformando os ecossistemas naturais
em ecossistemas cultivados. Outra forma de intervenção, historicamente mais recente, é
exploraçãode petróleo como fonte de energia.Em referencia a exploração de petróleo, este
texto se limita ao estudo da renda auferida aos proprietários de terras onde ocorre esta
atividade.
A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), conhecido
como Comissão Brundtland produziu um relatório considerado básico para a definição desta
noção e dos princípios que lhe dão fundamento. Conforme este relatório, o Desenvolvimento
Sustentável é “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades” (CMMAD, 1991. p. 43).
Este documento não oferece um plano de ação detalhado, mas sim um caminho para que os
povos do mundo possam ampliar suas esferas de cooperação. Em suma, este conceito visa à
utilização dos recursos tanto intrageração – presente - quanto intergeração – futuras
(ENRIQUEZ, 2006).
Uma dos maiores eventos para a discussão de questões ambientais foi a Conferência das
Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida também
como Rio-92 ou Eco-92. Nesta conferência a visão sobre o desenvolvimento sustentável é que
se trata de um conceito holístico englobado por quatro dimensões da sociedade:
desenvolvimento econômico (incluindo o fim da pobreza extrema), inclusão social,
sustentabilidade ambiental, e boa governança incluindo paz e segurança. Os principais
documentos criados nessa conferência foram a agenda 21 e o acordo denominado Convenção
da Biodiversidade.
Em 2012 a Conferencia das Nações Unidas volta ao Rio de Janeiro e realiza o encontro que
ficou conhecido como RIO+20 e teve como tema central o Desenvolvimento Sustentável.
Esta convenção resultou em um documento final de 53 páginas, acordado por 188 países e
dita o caminho para a cooperação internacional sobre o desenvolvimento sustentável.
Percebe-se que o conceito de desenvolvimento sustentável abrange uma diversidade de
aspectos com enfoques e dimensões diferenciadas. Para uns autores as dimensões econômicas,
sociais e ambientais dão conta, para outros, faz-se necessário a inclusão das dimensões
demográficas, culturais e político-institucionais, portanto, variando de três a oito dimensões,
conforme autor ou abordagem selecionada, isso também é refletido nos sistemas de
indicadores.
O DS requer um equilíbrio dinâmico entre essas dimensões, e este é um dos desafios
enfrentados pela forma de produção atual agravado pelo crescente predomínio do crescimento
econômico sobre desenvolvimento sustentável. Cita-se como exemplo a atividade econômica

de exploração e produção de petróleo, onde prevalece a força dimensão econômica em
detrimento das dimensões ambiental e social, por exemplo.
Esta atividade econômica compõe o tripé de sustentação da economia potiguar, juntamente
com a fruticultura irrigada e a produção de sal marinho. O Rio Grande do Norte detém a
maior produção de petróleo terrestre do país. Esta exploração acontece em uma área muito
dispersa geograficamente, além disso, estas regiões são de grande sensibilidade ambiental, já
que a companhia atua ao mesmo tempo em vastas áreas do semiárido, no entorno da caatinga,
em áreas próximas aos rios e em istmos (entre o mar e as salinas) e por fim, muito próxima
das comunidades rurais e dos centros urbanos (PALMEIRA SOBRINHO, 2006). No entanto,
são inegáveis os benefícios financeiros da indústria do petróleo para a economia potiguar.
Um destes benefícios é o pagamento aos proprietários de terra conforme rege o Art. 52 da lei
9.478/97, onde o legislador deixa claro que constará no contrato de concessão de bloco
localizado em terra, cláusula que determine o pagamento aos proprietários (superficiários) de
uma participação equivalente, em moeda corrente, a um percentual de um por cento da
produção de petróleo ou gás natural. Esta renda tratada no Art. 52 configura-se como um dos
pontos de investigação deste artigo.
Nogueira e Menezes (2012) citam que há evidências empíricas amplamente documentadas de
que regiões ricas em recursos naturais estão sujeitas a um fenômeno que os economistas
denominam de “a maldição dos recursos naturais”. Os danos ambientais são evidenciados
principalmente pela degradação do solo, fator inerente às atividades exploração, produção e
transporte de petróleo, cujas formas mais evidente são as construções de locações para as
unidades produtoras de petróleo, a construção de estradas e instalações de dutos para
transporte da produção, os derramamentos de óleo (MONTEIRO; JERÔNIMO, 2012). Já
danos econômicos, estes são causados principalmente por um visível desestímulo ao
investimento na produção agropecuária, quer seja investimento de reposição, de expansão ou
mesmo de manutenção (PONTES; etall, 2007). Quanto à questão social, um dos problemas
reside na falta de orientação aos posseiros quanto à aplicação dos recursos recebidos em
forma de royalties na adoção de tecnologias apropriadas à produção rural que considerem o
meio natural e os modos de vida desses habitantes (SILVA, 2006).
Assim, realizou-se uma pesquisa destinada a responder a seguinte questão: Qual o Índice de
Desenvolvimento Sustentável no Assentamento de reforma agrária de Serra Vermelha, Areia
Branca, RN e qual a relação entre a renda agropecuária e a renda total no assentamento?
2 Metodologia
Para calcular o Índice de Desenvolvimento Sustentável, foi usada a propostas metodológicas
aplicada aos territórios rurais apresentada no livro Desenvolvimento Sustentáveis
Microrregional: métodos para planejamento local, de Sepúlveda (2005). Os resultados nesta
metodologia são apresentados pelo Índice de Desenvolvimento Sustentável (IDS) e pelo
Biograma, ambos têm a mesma origem e representam a mesma situação: indicadores
representativos das diferentes dimensões. A diferença é que o primeiro representa de forma
numérica e o segundo de maneira gráfica. O Biograma não faz parte do escopo deste estudo.
A seleção das dimensões de análises fundamenta-se pelas características de interdependência
e por serem mutuamente sustentadores do Desenvolvimento Sustentável: dimensão
econômica, social, ambiental (o tripé da sustentabilidade).
Para cada uma destas dimensões foram alocados indicadores para mensuração, conforme
apresentado no Quadro 1. Sepúlveda (2005) cita que a escolha dos indicadores fica a critério
do pesquisador, desde que levem em conta as bases teóricas que os justifique, entre elas, a
hierarquia: dados primários, dados analisados, indicadores e índices.

Dimensão

Código
E1

Relação

Indicador

Positiva

Renda Familiar bruta
E2
Positiva
Renda percapita
E3
Negativa
Renda Não agrícola (previdenciária + Salários)
Econômica
E4
Negativa
Renda dos Royalties
E5
Positiva
Renda agropecuária
E6
Positiva
Posses/benfeitorias
S1
Negativa
Razão de dependência
S2
Positiva
Taxa de alfabetização
S3
Positiva
Adequação da moradia
Social
S4
Positiva
Condições de saúde
S5
Positiva
Famílias atendidas por programas sociais
S6
Positiva
Associativismo
A1
Negativa
Uso e ocupação do solo pela indústria do petróleo
A2
Positiva
Biodiversidade
A3
Negativa
Danos ambientais decorrentes da atividade petrolífera
Ambiental
A4
Positiva
Abastecimento de Água
A5
Positiva
Serviços de Saneamento Básico
A6
Positiva
Destinação final do Lixo
Fonte: Adaptado de Sepúlveda (2005); Martins; Cândido (2008).
Quadro 1 - Representação das Dimensões com seus respectivos códigos, relação com a sustentabilidade e
indicadores.

Pelo fato dos indicadores apresentarem diferentes unidades de medida, os mesmos serão
transformados em índices, possibilitando a agregação nas respectivas dimensões para a
estimação do Índice de Desenvolvimento Sustentável. A proposta metodológica adotada para
esta pesquisa utilizará um procedimento que ajusta os valores dos indicadores numa escala
com variação cujo valor mínimo é 0 (zero) e o valor máximo é 1 (um). Considerando ainda
que os indicadores que compõem as dimensões apresentam-se como positivos, o caso dos
rendimentos financeiros (quanto maior melhor e quanto menor pior) e negativos, o caso da
mortalidade infantil (quanto menor melhor e quanto maior pior), de acordo com o contexto de
suas relações, após identificar a relação positiva ou negativa do indicador com o processo de
desenvolvimento sustentável, a operacionalização para o cálculo do índice é feita a partir de
fórmulas que reconhecem essas relações e permitem a análise da sustentabilidade pela
agregação de todos os índices. Para representação dos índices e níveis de sustentabilidade do
desenvolvimento referentes a cada indicador será utilizado os critérios conforme definidos no
Quadro 2.
Índice (0 - 1)
Coloração
0,000 – 0,250
0,251 – 0,500
0,501 – 0,750
0,751 – 1,000
Fonte: adaptado de Sepúlveda (2005).

Nível deSustentabilidade
Crítico
Alerta
Aceitável
Ideal

Quadro 2 - Representação dos níveis e índices de sustentabilidade.

Os dados depois de coletados e processados em uma planilha Excel disponibilizadas pelo
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) foram analisados e
apresentados em tabelas contendo a representação percentual dos níveis de sustentabilidade
caracterizados em crítico, alerta, aceitável e ideal para cada uma das dimensões pesquisadas:
econômica, social e ambiental.
Os resultados são apresentados em tabelas, uma para cada dimensão com seus respectivos

indicadores, acompanhados pelos seus índices e níveis de sustentabilidade conforme definidos
no Quadro 2.
Os dados quantitativos foram utilizados também para investigar a relação entre a renda
agropecuária e a renda total no assentamento, pela Fórmula 01.
Fórmula 01
Onde:
IRA - Índice de Renda Agropecuária
E1 - Renda Total
E5 - Renda Agropecuária
O IRA corresponde a relação entre a renda agropecuária e a renda total da Unidade de
Análise. O seu valor varia de 0,00 a 1,00 (zero a um), sendo que o 0,00representa total
dependência de rendas não agropecuárias e o valor 1,00 a situação oposta.
3 Resultados e Discussões
3.1 Dimensão econômica
A investigação da dimensão econômica foi realizada pelo levantamento de seis indicadores:
renda bruta total; a per capita; renda não agrícola; renda dos Royalties que é a renda mensal
recebida pela compensação da exploração da atividade petrolífera na comunidade; renda
agrícola; e posses e benfeitorias. A renda não agrícola auferida através de recebimento de
pensões, aposentadorias e salários e a renda dos Royalties foram definidas como indicadores
de relação negativa com o IDS.
CÓD.
Relação
Indicador
E1
Positiva
Renda Familiar bruta
E2
Positiva
Renda per capita
E3
Negativa
Renda não agrícola (previdência+salários)
E4
Negativa
Renda dos Royalties
E5
Positiva
Renda agropecuária
E6
Positiva
Posses/benfeitorias
DIMENSÃO ECONÔMICA
Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

Índice
0,390
0,325
0,343
0,201
0,073
0,325
0,276

Nível
Alerta
Alerta
Alerta
Crítico
Crítico
Alerta
Alerta

Quadro 3 – Dimensão Econômica: Indicadores e seus índices

A Dimensão Econômica apresentou o índice 0,276 considerado em estado de alerta, justificase pelo fato de as maiores fontes de renda da Unidade de Análise tenham origem em fontes
com relação negativa para o Desenvolvimento Sustentável. A economia desta UA gira em
torno dos repasses da Agencia Nacional de Petróleo em forma de pagamentos efetuados
diretamente aos proprietários da terra; recebimento de salários pela venda de mão-de-obra às
empresas de serviços terceirizados; transferências de renda do governo federal através de
aposentadorias e pensões. É importante registrar que se trata de receitas de suma importância
econômica para os beneficiados.
3.2 Dimensão Social
Nas discussões ocorridas nas reuniões de Estocolmo (1972) e Rio (1992), nasce a noção de
que o desenvolvimento tem, além de um corte ambiental, uma dimensão social. Nesta
pesquisa a Dimensão Social foi composta por seis indicadores: razão de dependência, taxa de

alfabetização, adequação da moradia, condições de saúde, famílias atendidas por programas
sociais e associativismo. O Quadro x apresenta estes indicadores, seus respectivos índices,
nível de sustentabilidade (estado) e sua relação com o DS.
CÓD. Relação
Indicador
S1
Negativa
Razão de dependência
S2
Positiva
Taxa de alfabetização
S3
Positiva
Adequação da moradia
S4
Positiva
Condições de saúde
S5
Positiva
Famílias atendidas por programas sociais
S6
Positiva
Associativismo
DIMENSÃO SOCIAL
Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

Índice
0,686
0,851
0,902
0,729
0,477
0,363
0,668

Nível
Aceitável
Ideal
Ideal
Aceitável
Alerta
Alerta
Aceitável

Quadro 3 – Dimensão Social: Indicadores e seus índices

A Dimensão Social apresentou um índice de 0,668, considerado o nível de sustentabilidade
aceitável. Nesta dimensão o indicador S6 – Associativismo foi aquele que apresentou o menor
valor (0,363). A maioria dos entrevistados afirmou que não participam das reuniões da
Associação de Moradores, e estão inadimplentes com a anuidade
3.3 Dimensão Social
A dimensão ambiental também composta por seis indicadores. O primeiro deles teve como
objetivo levantar o índice de uso e ocupação do solo pela atividade de produção e exploração
de petróleo na comunidade; nesta dimensão procurou-se também investigar a presença de
animais silvestres através do indicador biodiversidade; o terceiro indicador levantou os danos
ambientais decorrentes da atividade de exploração e produção de petróleo; o sistema de
abastecimento de água da comunidade foi investigado pelo quarto indicador; já os serviços de
saneamento básico e a destinação final dos resíduos sólidos foram os indicadores quinto e
sexto, respectivamente.
CÓD. Relação
Indicador
A1
Negativa
Uso e ocupação do solo pela indústria do petróleo
A2
Positiva
Biodiversidade
A3
Negativa
Danos ambientais decorrentes da atividade petrolífera
A4
Positiva
Abastecimento de Água
A5
Positiva
Serviços de Saneamento básico
A6
Positiva
Destinação final do Lixo
DIMENSÃO AMBIENTAL
Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

Índice
0,804
0,535
0,611
0,683
0,756
0,717
0,684

Nível
Ideal
Aceitável
Aceitável
Aceitável
Aceitável
Aceitável
Aceitável

Quadro 3 – Dimensão Ambiental: Indicadores e seus índices

Para a Dimensão Ambiental o índice encontrado foi de 0,684, considerado aceitável,
conforme metodologia adotada. Este resultado é contraditório quando relacionado com
estudos que dão suporte teórico a este artigo. Esta contradição é justificada pelo fato de a
exploração de petróleo ocorrer apenas em 13,5% do total das propriedades estudadas. E os
danos ambientais desta atividade estão distribuídos para todos os lotes, incluindo àqueles que
não participam da produção petrolífera.
3.4 Relação entre a renda total e a renda agropecuária
O Índice de Renda Agropecuária (IRA) foi calculado pela relação entre o Indicador E5
(Renda Agropecuária) e o Indicador E1(Renda Total), aplicados na Fórmula 1 apresentada na
metodologia. Este índice compreende o intervalo de 0 (zero) a 1 (um) como resultado, sendo
desejáveis os valores próximos a 1 (um) por representarem situações de elevada produção

agropecuária.
O IRA encontrado na Unidade de Análise foi de 0,02, indicando que para cada unidade
monetária de renda, R$ 0,20 (vinte centavos) são de renda agropecuária e R$ 0,98 (noventa e
oito centavos) são de rendas não agropecuária. Um valor crítico, que mostra alta dependência
de fontes não agrícolas e baixa produção agropecuária.
Diante disso, essa perda da capacidade de produção agropecuária e da alta dependência de
rendas de fontes externas, caracteriza em uma fragilidade das ações da política da reforma
agrária nesta Unidade de Análise.
4 Conclusões
O recebimento da renda dos royalties do petróleo nesta Unidade de Análise se tornou possível
pela disposição dos envolvidos: INCRA, Petrobras e Assentados, em formar um condomínio
para beneficiar os 51 proprietários de terra do assentamento que passaram a dividir o valor
repassado pela Agencia Nacional do Petróleo – ANP em partes iguais. Não considerando o
fato de a exploração e produção de petróleo ocorrer em apenas oito dos 51 lotes de terra do
assentamento. Esta informação sócio-econômico não contribui para a sustentabilidade da
comunidade pelo fato de não considerar a dimensão ambiental como fator preponderante
nesta divisão da renda.
Como já foi mencionado, o indicador A1 – Uso e ocupação do solo pela indústria do petróleo
apresenta o índice 0,804 identificando que a Unidade de Análise apresenta um estado ideal
neste indicador, isto considerando as 51 propriedades. Analisando separadamente o indicador
A1, considerando apenas os 8 (oito) lotes onde ocorre a produção, o índice apresentado é
0,500 caracterizando estas propriedades como um estado de alerta. Já a variação na dimensão
ambiental que apresenta um índice de 0,684 na avaliação considerando todos os lotes, é
reduzida para 0,472passando do nível de sustentabilidade aceitável para o nível de alerta.
Salienta-se que todos indicadores da dimensão ambiental apresentam variações quando
analisados nestes oito lotes, estas variações estão evidenciadas no Quadro 6 que representa
estas duas situações.
CÓD

Relação

Indicador

A1
Negativa Ocupação do solo pela indústria do petróleo
A2
Positiva
Biodiversidade
A3
Negativa Danos ambientais (atividade petrolífera)
A4
Positiva
Abastecimento de Água
A5
Positiva
Serviços de Saneamento básico
A6
Positiva
Destinação final do Lixo
DIMENSÃO AMBIENTAL
Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

51 lotes
Índice
0,804
0,535
0,611
0,683
0,756
0,717
0,684

Nível
Ideal
Aceitável
Aceitável
Aceitável
Aceitável
Aceitável
Aceitável

Lotes produtores
Índice
Nível
0,500
Alerta
0,569
Aceitável
0,290
Alerta
0,445
Alerta
0,583
Aceitável
0,445
Alerta
0,472
Alerta

Quadro 6 – Dimensão Ambiental: Indicadores e seus índices (comparando com os lotes produtores)

Pela análise dos resultados obtidos pode-se confirmar a presença de um fenômeno análogo à
“maldição dos recursos naturais” (COSTA NOVA, 2005; ENRIQUEZ, 2006; POSTALI,
2007) quando se medem os efeitos da distribuição da renda do petróleo sobre a renda
agropecuária.
A título de recomendações para novas pesquisas sugere-se investigar o critério de distribuição
dos royalties nesta Unidade de Análise. Atualmente é praticada a divisão igualitária
beneficiando a todos, promovendo a economia comunitária ou inserção social. Contudo, é
preciso atentar para as desigualdades reais de exploração e produção do petróleo, visto que,

esta atividade ocorre em apenas 13,5% propriedades, que arcam com o ônus, enquanto as
demais, 83% delas, ficam com o bônus.
Outra pesquisa poderá investigar através de um planejamento participativo, a disposição dos
proprietários em participar de ações que promovam a produção agropecuária com aplicação
de técnicas ecológicas, apoiada na prática de Arranjo Produtivo Local (APL).
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