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INTRODUÇÃO. 

o presente trabalho, essencialmente descritivo, é parte inicial de 
um estudo bem mais profundo, que procurará analisar todo o processo 
de mudança da terra agrícola em Sergipe, principalmente investigando 
as causas das transformações fundiárias. Neste estudo, entretanto. 
observamvs apenas as mudanças, procurando precisar os graus de con
centração ou de distribuição do espaço rural em relação ao número 
de agricultores. Como os dados utilizados - número de estabeleci
mento e área ocupada, por categorias dimensionais - foram extrai
dos dos Censos Agrícolas de 1920, 1940, 1950 e 1960, tratamos, de 
fato, de distribuição da exploração rural, e não de propriedades. En
tretanto, pelo fato de a maior parte dos estabelecimentos possuirem 
valorização direta, dessa análise pode-se bem inferir condições fun
diárias. 

Para análise da distribuição da terra empregamos a curva de 
Lorenz, modelo já bastante utilizado em estudos agrários, e que mede 
a diferença entre a distribuição real e a que deveria ocorrer em caso 
de distribuição equitativa (2). No eixo do x coloca-se a porcentagem 

(1). - Comunicação apresentada na 2~ Sessão de Estudos, Equipe 
C, no dia 5 de setembro de 1975 (Nota da Redação). 

(2). - Sobre a aplicação da Curva de Lorenz à análise da distribui· 
ção da terra, veja: Ceron, A. O. e Diniz, J. A. F ., "Tipologia da Agricul
tura" - Questões Metodológicas e Problemas de Aplicação ao Estado de 
São Paulo", Revista Brasileira de Geografia, ano 32, nQ3, pp. 41/71. 

Diniz, Diana M. F. L., "Modelos Cuantitativos en la Elabo
ración de una Tipologia Agrícola: Una Experiencia en Historia", Primeiro 
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acumulada do número de estabelecimentos e no de y a porcentagem acu
mulada da área. No caso hipotético de cada classe ocupar a mesma 
percentagem nos dois eixos, seria traçada uma reta, que dividiria o 
gráfico em duas partes iguais. A curva real é comparada, então, com 
essa reta hipotética de equidi'stribuição, e quanto maior seu afastamen
to, maior a concentração. 

Há dois tipos principais de medida desse afastamento: o primeiro, 
o índice de Gini, que dá duas vezes a área limitada pela curva, já em
pregado em es,tudo da distribuição da terra em São Paulo (3); o se
gundo, usado no presente trabalho, é a DIST ANelA MAXIMA DE 
AFASTAM4NTO (DM), medida em milímetros, e que pode ser en
contrada, num processo numérico, pela fórmula 

x' = x. sen e - y. cos e 
onde e é o ângulo da reta equitativa, ou seja, 450 • 

A tabela 1 mostra os dados de distribuição da terra para o con
junto do Estado de Sergipe, com as percentagens simples e as acu
muladas . Plotando~ as percentagens acumuladas do número na 
abscissa e as percentagens acumuladas da área na ordenada, obtemos 
uma curva com afastamento máximo igual a 42 milímetros. 

TABELA 1. 
ESTADO DE SERGIPE. 

DISTRIBUIÇÃO DA TERRA, 1920. 

Classes de área Número de estabelecimentos Area de estabelecimentos 
ha. total % % ac. total (ha.) % %ac. 

- 41 5.170 63,45 63,45 69.797 9,30 9,30 
41 a 100 1.393 17,09 80,54 90.898 12,11 21,41 

101 a 200 640 7,85 88,39 93.894 12,51 33,92 
201 a 400 545 6,69 95,08 156.057 20,78 54,70 
401 a 1000 310 3,80 98,88 181.823 24,22 78,92 

1001 a 2000 70 0,86 99,74 95.306 12,69 91,61 
2001 a 5000 17 0,21 99,95 41.034 5,47 97,08 
5001 a 10000 3 0,04 99,99 22.022 2,92 100,00 

Fonte de Dados: Censo Agrícola, 1920. 

(3). - Canabrava, Alice P., "A Repartição da Terra na Capitania 
de São Paulo, 1818", Estudos 
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Alem de efetuarmos uma análise da evolução da distribuição da 
terra no Estado, nos quatro períodos mencionados, procuramos estu
dar as variações locais, a fim de melhor explicar as relações entre esse 
fato e a produção agrícola, as produtividades, a distribuição da p0-
pulação, etc. Como não era possivel trabalhar com os próprios muni
cípios, em virtude das inúmeras alterações de área, elaboramos uma 
classificação de UNIDADES MINIMAS DE COMPARAÇÃO 1920-
1960, que se encontra no Anexo 1. 

IOO%~ ________________________________ ~ 

c ..... 
Gl:SO 

"C 

50 
NOMERO 

* 
A DISTRIBUIÇÃO DA TERRA. 

-1000 

100% 

A Situação em 1920. - Como mencionamos acima, a distribui
ção da terra no conjunto do Estado era representada por um valor 
42, gerado, sobretudo, pela grande participação dos estabelecimentos 
de menos de 100 hectares, que totalizavam 80% do número e ocu
pavam 21 % da área. 
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A maior parte das unidades mínimas de comparação possuia va
lores de distribuição bem mais baixo, e, se computarmos as curvas 
abaixo de 43, vemos que 'Íotalizavam 82% das unidades. Só isso é 
suficiente para caracterizar o Estado como uma área de terras não 
muito concentradas pois, não havia, sequer, uma unidade com acen
tuada concentração, superior a 52. 

Duas áreas se destacavam pelas terras mais bem distribuidas. A 
primeira, indo de Aracaju para o norte até Japaratuba, e para o oeste 
até Frei Paulo. Aí, se destacavam duas unidades pela excepcional dis
tribuição, próxima à reta equitativa: Dores e Campo do Brito. A se
gunda área, mais ao sul, era formada por Estância, Santa Luzia e, so
bretudo, por Arauá e Riachão. A maior concentração da terra se en
contrava em Porto da Folha, Neópolis, Pacatuba, Socorro e Buquim. 

As áreas médias dos estabelecimentos agrícolas eram altas, pre
dominando as unidades com valores superiores a 100 ha. De fato, 
apenas Socorro, Dores, e Lagarto apresentavam áreas médias infe
riores a 50 hectares, o que vem confirmar a tendência geral à equi
distribuição, sem grandes extremos de tamanhos de imóveis. Das três 
mencionadas unidades, apenas Lagarto prenunciava uma tendência à 
fragmentação excessiva da terra, pois a área média dos seus estabele
cimentos já estava abaixo de 20 ha. 

Exatamente em Lagarto, e ainda em Dores, destacava-se a pe
quena exploração de menos de 41 ha., que ocupava mais de 40% da 
área de cada uma dessas unidades. Secundariamente, outras unidades 
apresentavam maior destaque dos pequenos estabelecimentos: Estân
cia, Socorro, Itabaiana e Simão Dias. 

Os grandes estabelecimentos de mais de 1.000 ha. predomina
vam nas unidades litorâneas (de modo geral ocupando mais de 20% 
da área), sobretudo em Santo Amaro, Buquim, Pacatuba e Neópolis. 
:E: interessante notar, em toda a área sertaneja do Estado, sobretudo, 
nas unidades limítrofes com a Bahia, a grande importância dos esta
belecimentos maiores, notadamente em Porto da Folha, onde ocupa
vam mais de 80% da área. 

A situação em 1940. - Há uma sensivel mudança em relação 
a 1920. A distribuição da terra, para o conjunto do Estado, afasta-se 
da equidistribuição, apresentando uma DISTANCIA MÁXIMA de 
47. Alem disso, predominavam as unidades com distância máxima 
acima de 43. De modo geral, enquanto no litoral estavam as unidades 
com terra mais concentrada, no interior ficavam as unidades com ter
ras mais equidistribuidas, com exceção de Porto da Folha. 

A terra mais bem distribuida, com valores de DM entre 26 e 34, 
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Itabaianinha. A maior concentração era encontrada em Neópolis, São 
Cristovão, Campo do Brito, Itaporanga e Estância, todas com distância 
máxima superior a 52. 

As áreas médias dos estabelecimentos iam até quase 200 hecta
res, mas os valores superiores a 100 ha. só eram encontrados em 
Dores e Porto da Folha. Na realidade, predominavam áreas médias 
bem inferiores, e as unidades de Itabaiana, Lagarto, Simão Dias e Ria
chão já se destacavam por apresenta-las inferiores a 20 ha. 

Os estabelecimentos de menos de 50 hectares predominavam no 
centro-sul do Estado, sobretudo em Simão Dias. Na porção centro
norte e ao longo do São Francisco, tambem eram importantes, ocu
pando de 20 a 40% da área das unidades mínimas de comparação. 
Porto da Folha continuou sendo a exceção em termos da importância 
do estabelecimento de mais de 1 .000 ha., no interior. De fato, a ten
dência a esses terem maior destaque na faixa litorânea se tomou mais 
nítida em 1940, sobretudo no litoral norte e nas proximidades de 
Aracaju, marcadamente em São Cristovão e Itaporanga. 

A situação em 1950. - A distribuição da terra para o total do 
Estado sofreu ligeira tendência à equidistribuição, alcançando uma 
DM de 46. As áreas de diferentes valores de distância máxima se 
tornam mais nítidas. O litoral, com curvas de mais de 43, e o sertão, 
com predomínio acentuado de unidades com distribuição entre 35 e 
43. Apenas uma delas (Tobias Barreto), apresentava DM entre 26 e 
35. Nota-se que predominava a maior concentração da terra nas vi
zinhanças de Aracaju e no litoral do São Francisco. 

As áreas médias dos estabelecimentos estavam abaixo de 100 
hectares, e os valores mais elevados, entre 50 e 100 ha., só eram en
contrados em seis unidades mínimas de comparação. Em oposição, 
quatro unidades apresentavam médias abaixo de 20 ha. 

Os estabelecimentos de menos de 50 hectares tinham maior im
portância no interior, praticamente a oeste de uma linha de Propriá a 
Itabaianinha, pois as unidades litorâneas, em sua quase totalidade, 
apresentavam menos de 20% da área ocupada com estabelecimentos 
nessa categoria dimensional. 

Os grandes estabelecimentos predominavam no litoral, sobretudo 
em Itaporanga, que apresentava mais de 40% de sua área ocupada 
com imóveis de mais de 1.000 hectares. Nota-se, entretanto, que o 
estabelecimento de grande porte não era destacado em todo o Estado, 
pois 16 unidades apresentavam menos de 20% de sua área com eles. 

A situação em 1960. 
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monstrando o alto grau de concentração da terra, apenas sete unida
des, predominantemente localizadas no interior, apresentavam distân
cia máxima inferior a 43. Nota-se, tambem, que no litoral, principal 
área de concentração, apareceram 11 unidades com distância máxima 
superior a 52. 

As áreas médias tenderam a diminuir consideravelmente e já 27 
unidades apresentavam médias inferiores a 50 ba., e apenas Maruim 
e Porto da Folha possuiam-nas entre 50 e 100 hectares. Note-se que 
as áreas médias abaixo de 20 hectares aparecem em unidades do inte
rior, Itabaiana, Campo do Bdto, Lagarto, Simão Dias, Buquim, Ria
chão e ltabai'aninba, mas, tambem, em Neópolis, Aracaju, Socorro e 
Santo Amaro. 

Persistiu a divisão entre litoral/interior, graças ao maior desta
que dos estabelecimentos de menos de 50 ha. na segunda zona, s0-

bretudo em Itabaiana e ltabaianinha, onde ocupavam mais de 60% da 
área. O litoral permaneceu com destacada ocupação de área por es
tabelecimentos de mais de 1.000 ha., e uma nítida tendência a pos
suirem, apenas, menos de 20% da área ocupada com imóveis de me
nos de 50 hectares. 

• 
AS MUDANÇAS GLOBAIS. 

A nivel estadual, houve profundas mudanças na distribuição da 
terra no período em análise. Comparando-se as distâncias máximas 
de 1920 e 1960, obtem~se \lIlla variação de 6. Entretanto, a variação 
20-40 foi a maior no período, enquanto observa-se uma redução de 1 
entre 40/50, demonstrando ligeira tendência à equidistribuição, que 
ocorreu nessa fase. 

O processo dominante foi, portanto, a concentração da terra, que 
teve seu apogeu nas décadas de vinte e de trinta, mas, que reapareceu 
na década de cinquenta após sofrer interrupção nos quarenta. Essa 
concentração da terra, essencialmente estatística, poderia ocorrer, ou 
pela redução da importância dos pequenos estabelecimentos e reforça
mento dos grandes domínios, ou pela expansão acelerada dos menores 
imóveis, superior ao crescimento dos grandes. As tabelas 2 e 3 per
mitem uma análise mais aprofundada do fenômeno. 

A área média dos estabelecimentos agrícolas em Sergipe passou 
de 91,9 ha., em 1920, para 25,2 ha., em 1940; 26,0 ha., em 1950 e 
22,6 ha., em 1960. 
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concentração. De fato, enquanto o número de estabelecimentos pas
sou de 8.202 (1920) para 65. 014 (1960), uma variação de 692,7%, 
a área total variou apenas numa percentagem de 94,9%. 

A fragmentação da terra, entretanto, não agiu igualmente sobre 
as diferentes categorias dimensionais. Deve-se observar que, no pri
meiro período em estudo, os estabelecimentos de menos de 50 ha. 
aumt".ntaram 512,6% em número e 236,2% em área. Os imóveis en
tre 1 00 e menos de 1.000 ha. cresceram apenas 1,1 % em número e 
sofreram uma redução de 12,7% na área ocupada. :e importante no
tar que os maiores es,tabelecimentos (mais de 1.000 ha.), sofreram 
reduções em número e em área ocupada de, respectivamente, 26,7% 
e 0,6%. Entre 1940 e 1950, exatamente a década de tendência à 
equidistribuição, o número de estabelecimentos teve um crescimento 
percentual inferior ao crescimento da área ocupada. Por outro lado, 
enquanto baixavam sensivelmente as percentagens de crescimento dos 
menores estabelecimentos, os imóveis de mais de 1.000 ha. perdiam 
pouco mais de 10% de sua área total. Nota-se nessa fase a expansão 
dos estabelecimentos de tamanho intermediário (100 a menos de 
1.000 ha.), Que aumentaram 37,4% no número e 40,3% na área. 
Entre 1950 e 1960, novamente o crescimento do número de estabele
cimento foi superior ao da área e os de menos de 50 ha. tiveram pri
mazia, aumentando 55,9% em número. Em área, entretanto, os 
maiores imóveis tiveram, pela primeira vez no período estudado, uma 
variação em área, superior à do número, demonstrando que a tendên
cia da terceira década foi o reforçamento dos estabelecimentos de mais 
de 1.000 ha. 

Uma análise conjunta das mudanças mostra, nitidamente, que a 
razão fundamental da concentração estatística da terra está na frag
mentação dos menores estabelecimentos. De fato, entre 1920 e 1960, 
estes aumentaram 1.069,1% em número, e pouco menos de 500% 
em área. Em oposição a eles, os imóveis de tamanho médio (100 a 
menos de 1.000 ha.) e grande, aumentaram em proporções sensivel
mente mais baixas, que não chegaram a 70%. A oscilação da área 
média dos estabelecimentos acima de 1.000 ha. mostra que, há uma 
tendência à permanência de tamanhos semelhantes em diversas épo
cas. Por outro lado, os estabelecimentos nas classes média e baixa 
mostram uma tendência à redução da área média. 

Todos esses fenômenos, vistos em conjunto, indicam um acele
rado processo de fragmentação da terra em Sergipe, que explicaria os 
elevad~ 
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• 
UMA ANALISE REGIONAL DAS MUDANÇAS 

Entre 1920 e 1940, apenas seis unidades mínimas de compara
ção (Pacatnba, Gararú, Porto da Folha, Simão Dias, Tobias Barreto 
e ltabaianinha) apresentaram estabilidade ou tendência à equidistri
buição da terra. Todo o restante tendeu à concentração. Na década 
seguinte, de todas essas unidades, apenas ltabaian~nha e Simão Dias 
tenderam à concentração, enquanto as cinco restantes se mantiveram 
no mesmo estado. Por outro lado, a grande massa de unidade que 
antes tendia à concentração, passou à estabilidade, ou mesmo à equi
distribuição. A década de cinquenta produziu uma alteração diversa 
pois a equidistribuição foi encontrada apenas em três unidades. Basi
camente, o litoral tendeu maciçamente à concentração, enquanto o 
interior evoluia para uma manutenção das curvas apresentadas na dé
cada anterior. 

Em termos de uma análise por unidade, vê-se confirmada a ten
dência geral de concentração da terra, pois é crescente o número de 
unidades com DM maior (Tabela 4). 

TABELA 4. 

ESTADO DE SERGIPE. 

NOMERO DE UNIDADES M/N/MAS DE COMPARAÇÃO, POR VALORES 
DE DM. 

DM 
anos 1920 1940 1950 1960 

-26 4 
26 a - 35 9 5 1 1 
35 a - 43 11 4 10 6 
43 a-52 5 13 10 11 
52 e mais 7 8 11 
FONTE de Dados Brutos: Censos Agrícolas de 1920, 1940, 1950 e 1960. 

As áreas médias foram sensivelmente reduzidas e a tendência ge
ral foi, ano a ano, o aumento do número de unidades que possuiam 
médias abaixo de 50 ha., que passaram de três em 1920, para 27, em 
1960 (Tabela 5). O 

Anais do VIII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Aracaju, setembro 1975



TABELA 2. 
ESTADO DE SERGIPE. 

DISTRIBUIÇÃO DA TERRA. 
1920-1960 

Total Estab. de - 50 ha. Estab. de IOOa 1000 - ha. 
Ano 
1920 
1940 
1950 
1960 

D.M. 
42 
47 
46 
48 

NQ 

8.202 
34.579 
42.769 
65.014 

Área 
754.086 
870.654 

1.111.645 
1.469.446 

NQ Área 
5.170* 69.797* 

31.674 234.673 
38.780 303.046 
60.442 414.021 

NQ Área 
1.483 434.629 
1.499 379.368 
2.059 532.236 
2.447 627.947 

Fonte de Dados Brutos: Censos Agrícolas de 1920, 1940, 1950 e 1960. * menos de 41 ha. 

Período D.M. Total 

NQ 

1920-1940 5 321,6 
1940-1950 -1 23,7 
1950-1960 2 52,0 
1920-1960 6 692,7 
FONTE de Dados Brutos: Tabela 1. 

TABELA 3. 
ESTADO DE SERGIPE. 

VARIAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA TERRA. 
1920-1960. 

Percentagens de Variação 
Estab. - 50 ha. + 

Área NQ Área 
15,5 512,6 236,2 
27,7 22,4 29,1 
32,2 55,9 36,6 
94,9 1.069,1 493,2 

Estab. de 100 a-
1000 ha. 

NQ Área 
1,1 -12,7 

37,4 40,3 
18,8 18,0 
65,0 44,5 

+ Menos de 41 ha, em 1920. 

Estab. de 1000 ha.a mais 
NQ Área 
90 164.242 
66 163.262 
78 146.377 

107 250.844 

Estab. de 1000 ha. e 
mais 

NQ 

-26,7 
18,2 
37,2 
18,9 

Área 
-0,6 

10,3 
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• 
QUADRO 1. 

ESTADO DESERGIPE. 

UNIDADES M/NIMAS DE COMPARAÇÃO COM AREA MEDIA INFERIOR 
A 20 HECTARES· 

1920 1940 1950 
Lagarto Lagarto Lagarto 

Simão Dias Simão Dias 
Riachão Riachão 
Itabaiana Itabaiana 

Itabaianinha 
Campo do Brito 
Socorro 
Aracaju 
Pacatuba 

1960 
Lagarto 
Simão Dias 
Riachão 
Itabaiana 
Itabaianinha 
Campo do Brito 
Socorro 
Aracaju 

Neópolis 
Santo Amaro 

PONTE de Dados Brutos: Censos Agrícolas de 1920, 1940, 1950 e 1960. 

Classificando-se as percentagens da área ocupada em grupos de 
20%, vê-se que algumas unidades (Porto da Folha, Gararu, Frei Pau
lo, Pacatuba, Maruim, Santo Amaro, Socorro e Itabaianinha) não so
freram mudança de classe, entre 1920 e 1960. Por outro lado, obser
va-se o aparecimento, em 1950 ou 1960, dos maiores estabelecimen
tos em unidades de mais extrema minifundização, como Itabaiana, 
Simão Dias, Lagarto, Riachão, Buquim, Aracaju e Ne6polis. Tal fato 
n06 sugere, para o futuro, o estabelecimento de uma distribuição es
tatística ainda mais afastada da equidistribuição. };: interessante notar 
que, em termos dos estabelecimentos de menos de 40 hectares, Dores, 
Socorro, Santa Luzia e Lagarto, são as unidades em que ocorreu au
mento de árca ocupada. 

Os dois processos opostos, de ocupação percentual da área por 
estabelecimentos abaixo de 50 ha. e acima de 1.000 ha., podem ser 
vistos nas tabelas 6 e 7 . 

• 
UMA TIPOLOGIA DAS MUDANÇAS. 
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1920 e 1960. O atributo Qásico para essa classificação foi a concen
tração ou equidistribuição da terra em cada período analisado, usan
do-se a ocorrência de estabilidade como característica acessória. 

* 
TABELA 6. 

ESTADO DE SERGIPE. 

UNIDADES MINIMAS DE COMPARAÇÃO, POR AREA OCUPADA POR 
ESTABELECIMENTOS DE MENOS DE 50 HECTARES. 

% 
ano 

- 10 
19 a - 20 
20 a - 40 
40 a - 60 
60 a - 80 

1920 
19 
4 
4 
2 

1940 
7 
6 

10 
5 
1 

1950 
3 

12 
7 
7 

1960 
2 

12 
11 
2 
2 

FONTE de Dados Brutos: Censos Agrícolas, 1920, 1940, 1950 e 1960. 

* 

TABELA 7. 

ESTADO DE SERGIPE. 

UNIDADES MINIMAS DE COMPARAÇÃO, POR AREA OCUPADA POR 
ESTABELECIMENTOS DE MAIS DE 1.000 HECTARES. 

% 
ano 1920 1940 1950 1960 

- 10 1 3 10 6 
10 a - 20 6 4 5 7 
20a-40 7 6 6 7 
40a-60 4 4 1 
60 a - 80 1 
80 e mais 

sem a classe 10 11 7 7 
FONTE de Dados Brutos: Censos Agrícolas, 1920, 1940, 1950 e 1960. 
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~A1 

~A2 

[JJ A3 

Do 
De 

Fig. 2. - P.ocessos de mudança na distribuição da terra, por unidades mí
nimas de composição, 1920-1960. 

Três grandes tipos de processo podem ser identificados: 
Tipo A. - pode ser subdividido em três: 

AI - ocor: ência de concentração da terra entre 1920-1940, 1940-
1950 e entre 1950 e 1960. 
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dos pequenos estabelecimentos, nota-se um aumento da 
importância relativa dos grandes imóveis, sob etudo após 
1950. 

A2 - existe em 8 unidade e se caracteriza por concentração da 
terra, com algum período de estabilidade, que pode ter 
ocorrido entre 1920 e 1940 (Pacatuba e Simão Dias), en
tre 1940 e 1950 (Santa Luzia e Neópolis) na última década 
analisada (Itabaiana e Dores) e mesmo nas últimas duas 
décadas (Gararu e Santo Amaro). É importante notar que, 
nesse tipo, não há uma constância da explicação da concen
tração. Em algumas unidades isso ocorreu fundamental
mente pela fragmentação dos menores estabelecimentos, 
em outras por esse motivo, mas, tambem por um cres
cimento dos maiores imóveis ou até pelo aparecimento 
de estabelecimentos grandes, como ocorreu em Dores. 

As - o tercei:o sub-processo de concentração é essencialmente 
atual, pois foi antecedido por equidistribuição no período 
1940-1950 e de concentração entre 1920 e 1940. É a ca
racterização, a micro nivel, do processo global do Es
tado e aparece em Maruim, Divina Pastora, Propriá, 
Lagarto, Itaporanga, Itabaianinha, Estância e Frei Paulo. 
Há g~ande variedade de explicações para o processo de 
equidistribuição, desde a diminuição de importância dos 
pequenos e grandes estabelecimentos, até o desapareci
mento desses últimos, como ocorreu em Itabaianinha. 

Tipo B. - em que ocorre uma equidistribuição atual, precedida 
de concentração nos períodos anteriores, aparecendo apenas em São 
Cristóvão, Socorro, Sirirí e Campo do Brito. A fragmentação dos me
nores estabelecimentos foi a principal responsavel pela concentração 
que ai ocorreu, e hoje a tendência à equidistribuição se dá mais por 
um reforçamento dos imóveis de tamanho médio e talvez por uma 
tendência à aglutinação de estabelecimentos muito pequenos. 

Tipo C. - característico de apenas duas unidades, situadas nos 
extremos noroeste e sul do Estado (Porto da Folha e Tobias Barreto), 
o presente tipo indica a tendência permanente à equidistribuição da 
terra. Em Porto da Folha este processo decorre da redução dos esta
belecimentos muito pequenos (abaixo de 5 ha.) e muito grandes. Em 
Tobias Barreto, ao contrário, houve desaparecimento de estabeleci
mentos muito grandes nas décadas de vinte e quarenta, e os grandes 
vêm sendo constantemente reduzidos até 1960. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS. 

o presente trabalho deverá prosseguir, com o levantamento de 
novos dados e testes de várias hipóteses que já podem ser formuladas, 
em termos de associações entre a evolução da distribuição da terra e 
condições demográficas, culturais e econômicas. Em diversos mo
mentos da análise ficou patente uma nítida diferenciação entre uma 
faixa litorânea, tradicionalmente canavieira e uma zona interiorana, 
pecuarista e com lavoura de cultivos anuais. f: possivel que uma re
lação entre orientação da agricultura e mudanças na distribuição da 
terra, possa ser estabelecida de forma segura. Não devemos esquecer, 
todavia, que Sergipe está sofrendo um violento processo de mudança 
em termos de ocupação de espaço, com a redução de· área em culti
vos tradicionais, a expansão de novos, como é o caso da laranja e o 
acelerado desenvolvimento de pastagens. Entretanto, a própria pecuá
ria sofre uma crise de graves proporções, com a modernização dos 
meios de circulação e as mudanças de consumo. 

Talvez uma relação tambem possa ser expressa entre a distribui
ção da terra e a pressão demográfica, bem como entre aquela e os pro
cessos de herança que, ligados a uma tendência à manutenção dos gran
des estabelecimentos, forçaria a fragmentação dos pequenos imóveis, 
gerando o aparecimento de uma classe de agricultores sem capital e 
quase sem terra, incapaz de promover um desenvolvimento agrícola 
marcante. 

f: importante notar que o processo de minifundização tende a se 
espalhar de maneira difusa, começando no interior e penetrando, pou
co a pouco, no litoral. Observando--se a evolução das áreas médias, 
nota-se que o ponto original desse processo se encontra realmente, 
na zona cerealicultora e horti-granjeira do Estado. O aumento da con
centração da terra nessas áreas vem mostrar, nitidamente, que o con
tínuo processo de formação de pequenos estabelecimentos familiares, 
tradicionalmente considerados bem explorados, se faz dentro deles 
mesmos. f: bem possivel que o estabelecimento dos módulos pelo 
INCRA, na década de sessenta, venha impedir, ou, ao menos, reduzir 
a intensidade do mencionado processo. A concentração da terra por 
expansão latifundiária, não parece ter importância em Sergipe, ao me
nos até 1960, pois os maiores estabelecimentos tendem a manter a 
mesma área e chegam, até, a reduzir sua importância relativa em vá
rias unidades mínimas de comparação. f: significativo o fato de não 
haver em 1972, "latifúndios por dimensão" em Sergipe, mas uma ele
vada percentagem de minifúndios, de acordo com o Estatuto 
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Fig. 3. - Mapa Base das Unidades Mínimas de Comparação. 

RELAÇÃO DAS UNIDADES MINIMAS DE COMPARAÇÃO 
E RESPECTIVOS MUNICIPIOS, EM 1960 

1. - Aracaju (Aracaju, Barra dos Coqueiros). 
2. - São Cristovão (São Cristovão). 
3. - Socorro (Nossa Senhora do Soco;ro). 
4. - Santo Amaro (Santo Amaro das B"otas). 
5. - Laranjeiras (Laranjeiras, Riachuelo, Malhador). 
6. - Maruim (Maruim). 
7. - Divina Pastora (Divina Pastora, Santa Rosa de Lima). 
8. - Sirirí 
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9. - Capela (Capela). 
10. - Japaratuba (Japaratuba, Rosário do Catete, Carmópolis). 
11. - Propriá( Propriá, Malhada dos Bois, Muribeca, Ampa

ro do São Francisco, Cedro de São João, Aquidabã, Ca
nhoba, Graco Cardoso). 

12. - Pacatuba (Pacatuba, Japoatã). 
13. - Neópolis (Neópolis, Ilha das Flores, B~ejo Grande). 
14. - Gararu (Gararu, Itabi, Nossa Senhora da Gló.ia, Mon

te Alegre de Sergipe) . 
15. - Porto da Folha (Porto da Folha, Canindé do São Fran-

cisco, Poço Redondo). 
16. - Frei Paulo (Frei Paulo, Carirá). 
17. - Itabaiana (Itabaiana, Ribeirópolis). 
18. - Dores (Nossa Senho~a das Dores, Cumbe). 
19. - Campo do Brito (Campo do Brito, Macambira, Pinhão). 
20. - Simão Dias (Simão Dias). 
21. - Lagarto (Lagarto). 
22. - Itaporanga (Itaporanga d'Ajuda). 
23. - Buquim (Buquim, Salgado). 
24. - Tobias Barreto (Tobias Barreto, Poço Verde). 
25. - Riachão (Riachão do Dantas). 
26. - Itabaianinha (Itabaianinha, Tomar do Geru). 
27. - Arauá (Arauá, Pedrinhas). 
28. - Estância (Estância). 
29. - Santa Luzia (Santa Luzia do Itanhi, C:istinápolis, Um· 
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